Podnět číslo 20070726082557
1) Podnět č.j.

20070726082557

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

vláda, předseda Miroslav Topolánek (ODS), ministr obrany, poslanec, senátor, (posta@vlada.cz;
posta@psp.cz; info@senat.cz; e-podatelnaMO@army.cz; )

6) Co je třeba udělat

Odmítnout nabídku 12.2 mil. Kč (z USA) za zničení všech 658 kusů přenosných (údajně
zastaralých) kompletů přenosných odpalovacích zařízení z výzbroje armády ČR. V této kategorii
doposud neexistuje skutečně zastaralá zbraň. Za každý ( jeden) "modernější" komplet zaplatíme více než
60 milionů. Ve výzbroji dosud máme (ke stávajícím kompletům) 1359 střel, které lze odpalovat "z ramene"
a každá je schopna spolehlivě zničit nepřátelský letoun do výšky až 5 tisíc. metrů.
Zastaralá sovětská raketa ze 60. let dokázala na jaře r. 1999 v Jugoslávii sestřelit "neviditelnou" stíhačku
F-117 .
Klíčová slova: protiletadlová, raketa, Strakonice, S-2M, Boletice,

7) Autor podnětu

Zdroj: http://www.blisty.cz/art/35480.html

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-20070726082557

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 02. 2017
Koncem roku 1989 měla armáda ČSSR 210 000 vojáků, 4 500 tanků, 4 900 obrněných bojových vozidel, 3
400 dělostřeleckých systémů a 687 letadel ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 03. 2015
Člověk, který pracoval patnáct let jako auditor, pak jako vysoký funkcionář na ministerstvu obrany a
posléze dohlížel na celé hospodaření NATO skočil ve vězení?
Ohlásil:
11. 10. 2012
"Zastaralé" rakety armády využívá při výcviku v Boleticích.
ZDROJ
Ohlásil:
29. 11. 2007
media oznamují, že armáda ve Švédsku zakoupila 16 kompletů přenosných protiletadlových zařízení
RBS-70, za 2 miliardy Kč. (125 mil./kus)
Ohlásil: .

Přílohy:
Přílohy:

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

