Podnět číslo 20131207093144
1) Podnět č.j.

20131207093144

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky - předseda vlády, ministr obrany, ministr vnitra
poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL ,
5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@vlada.cz,e-podatelnaMO@army.cz,posta@mvcr.cz,ministr@mvcr.cz, posta@psp.cz,
epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, info2011@info2011, info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Nepoužívat obrněné transportéry Pandur v místech, kde se střílí, kvůli jejich zranitelnosti. Pro
vojáky ve válce jsou to jen pojízdné, lehce zasažitelné rakve.
Část obrněnců předat policii ČR. Hodí se např. k rozhánění demonstrací nespokojených státních úředníků,
hasičů a zdravotníků:-)
PODROBNOSTI
Poznámka:
Ukazuje se, že pravdu měl autor 7 roků starého podnětu č.
÷ Klíčová slova: Casa

7) Autor podnětu

A3

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-20131207093144

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 04. 2019
Za 107 pandurů zaplatilo vojsko přes 14 miliard. 210 pásových transportérů má stát téměř 52 miliard Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 04. 2019
Za 5 nových vyprošťovacích vozidel na povozku Tatra 815 7V (pro Pandury) zaplatila armáda 240 mil Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 09. 2018
Obrněné transportéry Pandur jsou až tak špatně „obrněné“, že řetězové srážce na asfaltové komunikaci
musí být měněny celé korby a jejich výměna bude trvat tři roky?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 08. 2017
Česko má 135 tanků, jeden na 74 tisíc obyvatel.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 08. 2017
Armáda asi koupí jen polovinu z plánovaných 210 obrněných vozů Puma, a to kvůli vysoké ceně. Jeden
obrněnec stojí 250 mil. Kč a vysoké jsou i náklady na provoz.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 07. 2017
Armáda investuje do další "modernizace" 3 miliardy Kč
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 06. 2017
Česká armáda by ráda vyměnila stávající pásové OT za modernější, přičemž jeden stojí 238 mil Kč., tzn.
tolik jako plně vyzbrojený americký vrtulník Apache nebo dva tanky T72.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 04. 2017
Odborníka, který nepodpořil nákup problematických letounů Casa politici nejprve "zničili" a stát ho
následně odškodnil?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

29. 12. 2016
Místo původně plánovaných 1,274 miliard bude dalších 20 Pandurů stát 2,069 miliardy korun
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Pandury špatně brzdí? U Tábora dnes došlo k řetězové srážce pěti transportérů, protože první narazil do
osobního auta. Zraněno bylo 11 lidí.
PODROBNOSTI.
Oprava transportérů trvala cca 3 roky a stála přibližně 100 mil. Kč.
Ohlásil:
12. 07. 2016
V 11. minutě TOHOTO pořadu expremiér Topolánek více než nazanačuje, že kdo připraví Američany o o
zisk z prodeje zbraní, ten v politice končí, a že americké tajné služby obvlivňují české soudnictví.
Ohlásil:
01. 06. 2016
Lobbista Marek Dalík (přítel a soukromý poradce expremiéra Topolánka (ODS), obviněný s vyžadování
úplatku za zprostředkování nákupu vozidel Pandur ) si odpyká čtyři roky ve vězení a musí zaplatit také
peněžitý trest čtyři miliony korun.
Ohlásil:
02. 02. 2016
Lobiista a přítel expremiéra Toplánka (ODS) Marek Dalík byl za korupčí jednání při nákupu Pandurů
odsouzen na 5 rpoků ve vězení a musí zaplatit pokutu 5 milonů Kč?
Ohlásil:
20. 08. 2015
Vláda schválila nákup dalších dvaceti OT Pandur za 1,27 mld.Kč?
Ohlásil:
28. 05. 2014
I "Evropa" musí "přezbrojovat", protože zbrojařům klesají zisky?:-)
Podrobnosti.
Ohlásil:
05. 05. 2014
Armáda prý musí koupit 10 velitelských a 20 spojovacích vozidel kompatibilních s Pandury - za cca 1,6
mld. Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 01. 2014
8.1.2014 jsem na existenci podnětu upozornila adresáty: posta@vlada.cz, posta@psp.cz, Ministr vnitra,
info@army.cz, e-podatelnamo@army.cz, Senát ČR, KSČM, TOP09, Hnutí Úsvit, KDU-ČSL, Tisková mluvčí
ANO2011, Tiskový mluvčí ČSSD MgA. Martin Ayrer, ODS, podnety@podnety.cz
Doručení mailu potvrdili.
8.1.2014 min.vnitra
8.1.2014 min.obrany
9.1.2014 KDU-ČSL
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

Přílohy:
Přílohy:

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

