Podnět číslo 20050730212121
1) Podnět č.j.

20050730212121

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda vlády , ministr vnitra, parlament, poslanec, senátor,
PETICE

6) Co je třeba udělat

Prošetřit zodpovědnost razantního zákroku proti účastníkům CZECHTEK, vyčíslit náklady celého
pojicejního zákroku. Zdůvodnit oprávněnost zákroku a jeho objektivitu.
Prohlášení čtyřicátníků a starších (k zásahu policistů na Czechteku).
Protestuji proti tomu, aby proti našim dětem policie používala vodní děla, slzný plyn a obušky, pokud se
nedopustily trestného činu! Většina z nás má v paměti zákazy a represe minulého režimu. Dnešek ukazuje,
že nepřáteli jsou naši potomci, kteří jsou pouze odlišní, baví se po svém. Nám zakazovali dlouhé vlasy,
Beatles a mnoho dalšího. Dnes jsou nepřijatelní dredaři. Kdo to bude příště? Pokud necháme včerejší a
dnešní zásah policie bez povšimnutí, můžeme se dočkat toho, že naši vnuci budou dostávat při narození
čipy, aby je mohla vládnoucí moc snadno a dokonale kontrolovat. Přeji si, aby naše děti měly svobodu,
možnost volby, učily se toleranci k těm, kdo se odlišují, a věděly, že policie je složka, která nás chrání,
která nám pomáhá ve chvílích, kdy se dostaneme do svízelné situace. Nechceme žít v policejním státu!
PETICE
Klíčová slova: hluk, kravál, randál, technopárty, Vlastníková Kafka

7) Autor podnětu

Eva Vlastníková , Miroslav Kafka

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050730212121

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
29. 04. 2018
Klíčová slova: hluk, kravál, randál, technopárty,
Ohlásil:
30. 07. 2017
Na Nymbursku se koná nelegální technopárty a na rušení nočního klidu si stěžují lidé z obcí vzdálených
až 30 km. Policdejní výzvy k ukončení akce jsou neúčinné - účastníci je prý neslyší. (Možná by ale stačilo
zastavit motor elektrocentrály. :-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 11. 2013
Problémy s hlučnou techno-hudbou řeší i město Doksy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 07. 2010
Stav po pěti letech v Česku.
19 mrtvých na technopárty v Německu.
Ohlásil:
09. 07. 2008
pražský soud dal za pravdu dvěma účastníkům akce CzecTek 2005
Ohlásil: .
19. 07. 2007
z adresy cztech.tp@centrum.cz přišla zpráva:"Ondřej Hs a Pavel K., účastníci technopárty CZECHTEK
2005 podali v současné době žalobu k ústavnímu soudu. Jejich obhájci jsou J.Kopal z LLP (www.llp.cz) a
Mgr. David Strupek."
Ohlásil: .
18. 02. 2007
ministr vnitra (MUDr. Langer -ODS) mění názor a domnívá se, že už nebude možné zjistit viníky
brutálního zásahu policie. Plný text informace je ZDE
Ohlásil: .

01. 05. 2006
vyšetřovatelé 4 policisty za zkopání ležícího mladíka nepotrestali a proto si ho jiní policisté zopakovali .
Zmlátili ženu - před zraky jejich dětí. Viz podnět 2006 05 01 20 00 00 .
Ohlásil: .
13. 08. 2005
Od 13.8.2005 shromažďuje petiční výbor (Helena Komárková, Eva Vlastníková, Roman Šimánko) petiční
listiny .
Ohlásil: .
31. 07. 2005
záštitu nad peticí k tomuto podnětu převzal výbor o.s. PODNĚTY.CZ. Do 15. 8. 2005 ji podepsalo 6166
občanů.
Ohlásil: .

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

