Podnět číslo 20050731201932
1) Podnět č.j.

20050731201932

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, Ministerstvo Vnitra
Tvrdě postihnout vedení policie za nezákonné jednání při potlačení akce CZECHTEC 2005,
odpovídají sebereflexi vrcholných státních činitelů, dbát respektování občanských práv a svobod všech
skupin obyvatelstva.

6) Co je třeba udělat

Zdůvodnění: Za prvé uvádím, že při svém věku 47 let nejsem stoupencem hudby ve stylu techno a ani mé
děti. Tvrdě však se však stavím proti policejní a státní zvůli. Organizuje-li si někdo v prostoru, kde jinému
nijak výrazně neškodí hlukem ani jinak víceméně soukromou akci (byť pro 10 tis.lidí), není to v
demokratickém státě určitě důvodem, aby, de-fakto předem, bylo rozhodnuto, že bude policejně
zlikvidována. Pokud budeme takovému jednání nečinně přihlížet, velmi brzy by došlo na stav, že si
nebudeme jisti ani ve svých domovech, jako tomu bylo v dobách minulých. Má-li policie problém s šířením
drog, pak může policisty použít k tomu, aby sledovali, zda se v těchto místech drogy neprodávají a
dealery zatknout, ne ovšem předvedenou akcí. A očekávám stejný přístup policie, ať už se jedná o akci
mladých, nebo večírek prominentů.
Zvůli moci jsme už zažili a nehodláme ji tolerovat!!!!!!!!
Klíčová slova: hluk, kravál, randál, technopárty, Kraus

7) Autor podnětu

manželé Michal a Zuzana Krausovi

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-20050731201932

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
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:
15. 06. 2016
Paradoxní výsledek mnohaletých snah o ochranu občanů proti hluku z hudebních produkcí. Hygienici už
nesmí provozovatele akci "pod širým nebem" pokutovat.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 07. 2008
pražský soud dal za pravdu dvěma účastníkům akce CzecTek 2005
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

