
Tomáš Pecina Non multa, sed multum.

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor vnitřní kontroly
ul. Sdružení 1664/1
140 00 Praha 4

Sp. zn.: (nepředchází)

Stěžovatelé: 1. Pavel M., nar. XXX
XXX

2. Petr B., nar. XXX
XXX

3. Jiří Š., nar. XXX
XXX

Zastoupeni: Tomášem Pecinou
Slezská 1668/56
120 00 Praha 2
DS: whehjsc

Stížnost
na postup příslušníků Policie České republiky
podaná podle ustanovení § 175 et seq. správního řádu
(dále jen „SprŘ“)

Elektronicky

Plné moci

Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Dne 16. srpna 2014 se v Praze konal pochod představitelů komunity sexuálních menšin
nazvaný Gay Pride. Stěžovatelé s konáním pochodu, resp. obecně se způsobem veřejné presentace
této komunity, nesouhlasí a měli v úmyslu proti tomu protestovat.

[2] Prvního stěžovatele však ještě předtím, než mohl svůj protest započít, spolu s dalšími dvěma
osobami zadržela skupina příslušníků Policie ČR, která jej následně předvedla na služebnu Kraj-
ského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání
a eskort, na adrese Praha 8, Křížíkova 20/12. Tam byl stěžovatel přibližně tři hodiny zadržován
a poté byl bez dalšího propuštěn; tím byl jeho protest zmařen.

[3] Druhý a třetí stěžovatel byli spolu s větší skupinou osob zadržováni přimo na ulicích Prahy,
a to v případě druhého stěžovatele na nám. Republiky a v případě třetího stěžovatele v ul. Dlouhé
v Praze 1. Po perlustraci, která trvala nepřiměřeně dlouhou dobu, bylo stěžovatelům sděleno, že
jim policie po zbytek dne zakazuje vstup do míst, kde se pochod koná.

[4] Shora popsaný postup policistů nemá oporu v zákoně a je zjevným zneužitím policejních
pravomocí. Stěžovatelům bylo zabráněno vyjádřit svůj legitimní politický názor, nesouhlas s koná-
ním pochodu.

[5] Proto stěžovatelům nyní nezbývá než podat na postup policie

s t í ž n o s t

a požádat, aby byli v souladu s ustanovením § 175 odst. 6 SprŘ o jejím prošetření a o přijatých
opatřeních prostřednictvím svého zmocněnce písemně vyrozuměni.

V Praze dne 13. října 2014

Pavel M.
Petr B.
Jiří Š.

Seznam příloh:
1. plné moci


