Jan Neposlušný, nar. 7. 7. 1977
trvale bytem Veveří 10, 602 00 Brno
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor vnitřní kontroly
Kounicova 24
611 32 Brno
V Brně dne 1. 3. 2010
Upozornění na nezákonný postup policistů
Vážená paní, vážený pane,
v souladu s § 97 zákona o Policii ČR podávám stížnost na postup policistů s identifikačními
čísly 314056 a 224976.
V sobotu 27. 2. 2010 kolem 11. hodiny dopoledne jsem si šel koupit pití do jednoho
z brněnských non-stopů, konkrétně na ulici Lidická 56. Chvilku jsem uvnitř poklidně seděl,
když přišli výše zmínění policisté. Přestože jsem se ničeho protiprávního nedopouštěl,
bezdůvodně mě vyzvali, abych jim předložil svůj občanský průkaz. Když jsem se ptal na důvod,
policista s id. č. 224976 mi sdělil, že jsou policisté a že důvodem je právě jejich výzva
k prokázání totožnosti. Po mém naléhání na sdělení konkrétního důvodu ze zákona mi opět
tento policista sdělil, že se zde často páchá trestná činnost.
Prokazovat jsem se nechtěl, ale policisté mi začali nevybíravým způsobem vyhrožovat, že mě
jinak předvedou na policejní stanici, tak jsem jim raději vyhověl. Také mi během našeho
rozhovoru tykali.
Poté, co policisté odešli, jsem se zeptal servírky, jak často se tedy u nich někdo dopouští
trestné činnosti. Na to mi sdělila, že si ani nepamatuje, že by u nich nějaké incidenty byly a že
by někdy něco hlásili policii. K servírce uvádím, že šlo asi o 25letou dívku s krátkými černými
vlasy. Domnívám se, že to tedy ze strany policistů byla jen záminka a že ve skutečnosti mě
kontrolovali jen kvůli mému vzhledu (snědší barva pleti, dredy). Ale i kdyby se tam skutečně
někdo často dopouštěl trestné činnosti, tak to přece není důvod k tomu, aby mě policisté
kontrolovali, aniž by existovalo podezření, že s tím mohu mít něco společného.
Podle mého názoru policisté porušili své povinnosti stanovené zákonem o Policii ČR tím, že
po mě požadovali prokázání totožnosti bez zákonného důvodu a chovali se nezdvořile a
tykali mi. Takové jednání považuji za nepřijatelné a urážlivé a požaduji omluvu.
Žádám, aby mé upozornění bylo řádně prošetřeno, a zároveň prosím, abych byl v souladu
s § 97 zákona o Policii ČR do 30 dnů vyrozuměn o přijatých opatřeních.
S pozdravem
Jan Neposlušný

