Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16
601 95 Brno
Žalobkyně:
Kristýna Kristová, nar. 5. 5. 1985
trvale bytem třída Kapitána Jaroše 10, 602 00 Brno
Žalovaný:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24
611 32 Brno
Námitky proti rozpuštění shromáždění
(podle § 13 zákona o právu shromažďovacím)
Dvojmo
Přílohy:
Oznámení o konání shromáždění

I.
Dne 24. 12. 2011 se v Brně před obchodním centrem Vaňkovka v souladu s oznámením
(v příloze) konalo pokojné shromáždění asi 15 lidí. Kolem 16. hodiny přišla na místo skupinka
příslušníků Policie ČR. Policisté přikázali organizátorům, aby shromáždění ukončili a rozešli se.
Odůvodnili to tím, že akce „vadí“ vedení obchodního centra, že účastníci shromáždění brání
v průchodu zákazníkům a že organizátoři akce nemají povolení na stánek s informačními
materiály. Když se účastníci shromáždění odmítli rozejít, policisté některé z nich odtáhli na
služebnu.
Důkazy: svědectví účastníků shromáždění, audio a videonahrávky jednání s policisty, úřední
záznamy Policie ČR
II.
Postupem policistů tak došlo k zásahu do práva na pokojné shromažďování účastníků a práva
na svobodu projevu, neboť nebyly dány zákonné důvody pro rozpuštění shromáždění.
Shromáždění bylo navíc řádně oznámeno, Úřad městské části Brno-střed ho nezakázal a
shromáždění probíhalo přesně v souladu s oznámením. Konalo se na veřejném prostranství,
proto k němu nebyl třeba ani souhlas vedení obchodního centra. Umístění stolku
s informačními materiály bylo rovněž oznámeno a v souladu se „Stanoviskem odboru
bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k některým otázkám zákona o právu
shromažďovacím“ ze dne 18. 6. 2010 na ně není třeba žádného povolení.
III.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

1. Shromáždění oznámené svolavatelkou Kristýnou Kristovou, nar. 5. 5. 1985, a konané
dne 24. 12. 2011 před vchodem do Galerie Vaňkovka v Brně na ulici Úzká nebylo
rozpuštěno v souladu se zákonem.
2. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve lhůtě 3 dnů od nabytí právní
moci rozsudku.
V Brně dne 5. 1. 2012

Kristýna Kristová

