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Rozhodnutí
Městský úřad Duchcov, odbor vnitřních věcí, jako orgán věcně a místně příslušný ve smyslu
ustanovení$ 2a písmenaa) zákona č.84l|990 Sb., o právu shromaŽd'ovacím've zněnípozdějšíchpředpisů( dále
jen ',zákon o právu shromaŽd'ovacím..)
posoudil oznárneníze dne 18.1.2013 od svolavate|epana Jiřiho Š|égra.
byternRadnični|/2, Most, o konáníshromáŽdění
a dle ustanovení$ l0, odst.2 písmenab) zákona č. 84i l990
Sb., o právu shromaŽd'ovacím,
v platnémzněnírozhodl takto:

Shromáždění oznámené dne 18J.20t3 panem Jiřím ŠIégrem,
které se má konat dne
17.8.2013v časeod 15'00 hod do 20'00 hod v Duchcově na nám. Republiky a dále pak
pouličníprůvod nám. Republiky _ nám. Legií ulice na trase _ Studniční,Nádražní,
Bílinská' Husova, místoukončenínám. Republiky' se pod|e ust. s 10' odst. 2 písmenab)
zákona č.84/1990Sb., o právu shromažd'ovacím,v platném znění

zokazuje
odůvodněni
Dne l8.7.2013 v7:24 hod. ohlásit svo|avatelJiří Š|égr'
bytem Radniční|12' Most, okres Most, e-lnail:
cestilvi@grnai|.corn
zákonů Po|iciíČR, za.práva
, konáníshromáŽdění,,Protestproti krimina|itě,poruŠování
vŠechs|uŠných
občanů
tétozemě..,kteréby se mělo konat |7.8.20|3vdobě od l5:00 hod. do 20:00 hod. Jako
předpokládanýpočetúčastníků
svolavateluvedl l00 osob,jako početpořadatelůsvolavate|uvedl l0 osob s tím,
Že budou označenivizitkami nebo barevnoupáskou napaži.
D|e $ 10 odst. 2 písm. b) zákona č.84l|990 Sb., o právu shromažd'ovacím,
Ve znění pozdějších
předpisů,úřad shromáŽděnizakáŽe,jestliŽe na stejnémrnístěa ve stejnou dobu se má pod|e dříve doručeného
oználneníkonatjinéshromáŽdění
a mezi svolavatelinedošlok úpravědobyjeho konání.
Ve vztahu kpředmětnérnuoznárneníje třeba uvést,žejiž dne 30.5.20l3 ve 14:43 hod. úřaduohlásil
svo|avate|Miroslav BroŽ, bytern Spartakiádníl6' Ustí nad Labem, e-mail: konexe.org@gmail.com,konání
shromáŽdění
,, Za mir mezi lidmi a za pokojnésouŽitív Duchcově..ve dnech 5.6.20|3- |5.9'20|3 v době od
8:00 hod. do 22:00 hod., která se budou odehrávatna nám. Repub|iky a v ulicích Míru' Bí|inská,Studniční,
Havířská.NádraŽni.Riegerovaa BratříČapkůs tírn.Že jako přejpok|ádanýpočetúčastníků
svo|avateIuvedIaŽ
350 osob a 7 osob uved|jako početpořadatelů,
kteříbudou označenipáskou' Dále je je třeba uvést'Že jiŽ dne
5.6.2013 8:4| hod. úřadu ohlásila svolavate|ka Ivana Čonková, bytem Židovská |l' Cheb' e-mai|:
konexe.or{@grnail.com
, konáníshrornáŽdění
,,Za to|erancimezi lidrni a za pokojnésouŽitív Duchcově i j inde..
ve dnech 11.6.20|3 - 15.9.2013,od 8:00 hod do 22:00hod., která se budou odehrávatna nám. Legií stím, Že
jako předpok|ádanýpočetúčastníků
svolavatelka uved|a 100 osob a 5 osob uved|ajako početpořadatelů,kteří
b u d o uo z n a č e npi á s k o u .
Z výšeuvedenéhovyplývá, Že oznátnenísvolavatele Miroslava BroŽe a Ivany Čonkovéby|a doručena
dříve neŽ předmětnéoznámeníshromáŽděnísvo|avateleJiiího Šlégra,
přičemžjím svolanéshromáŽděníby se
rně|okonat na stejnémmístě( nám. Republiky, nám. Legií, u|ice Studniční,
Nádražní,Bílinská) a ve stejnou

dobu ( dne 17.8.20l3v době od l5:00 hod. do 20:00 hod.). Mezi výšeuvedenýmisvolavatelipřitomnedošlove
vezněnípozdějších
stanovené|hůtěvsou|adu s $ ll odst. I zák.č.8411990Sb., oprávu shromažd'ovacím,
předpisů,k dohodě o úpravě doby konání shromáŽděnísvo|avateleJiřího Šlégrase svolavateli Miros|avem
BroŽem a Ivanou Čonkovou.
Správníorgán se zabýva|i moŽností,zda vzh|edemk významu práva shromaŽďovacíhojakozákladního
lidskéhopráva, kdy kaŽdý má mít možnostvyjádřit svoje názory, a to přesto, Žejsou odlišnéaŽ šokující,nebylo
rnoŽnékonat více shromážděnína témžernístě současně.Správní orgán však došel k závěru, Že v případě
svolavate|eJiřího Š|égra
a svolavatelůdříve oznámených shromáŽděníMiroslavaBroŽe a lvany Čonkové'kteří
jsou zástupci Konexe o.s. je nutnéshromáŽděnísvolavate|eJiří Š|égrazakázat, neboť svolavateléjsou znárni
naprosto od|išnými názory a idejemi, což vede k odůvodněným pochybnostem z narušování pokojnosti
shrornáŽděnísvo|avatelůMiroslava Brože a lvany Čonkové. Jiří Šlégrse veřejně prezentujejako člen DSSS,
z rozsudku ve věci rozpuštěníDě|nické strany rovněŽ vyp|ývá, že by| aktivní a v pracovně extremistických
hnutích a Dělnické straně ( viz. bod 438 odůvodnění,,Jiří Šlégr,kandidát DS ve volbách do zastupitelstva
Ústeckého kraje (13. na kandidátce),aktivní účastník
a organizátorakcí pravicově extremistickýchhnutích,coŽ
je zce|av rozporu s tím,jak prezentujesvoje názory Konexe o.s. ( viz http://oskonexe.wordpress.com/
).
Vzh|edem k tomu, Že nedoŠlomezi svolavateli k dohodě, proto Městský úřadDuchcov rozhodl tak, jak
je uvedenove výrokovéčástitohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutímůžesvo|avatelpodat do 15 dnůode dnejeho doručeníopravný prostředek( Ža|obu) u
podat Krajskémusoudu v Ustí nad Labem. opravný prostředek(Ža|oba ) nemá odkladný účinek.Rozhodnutíje
svo|avate|ioznámeno a doručenodnem vyvěšenína úřednídesce správníhoorgánu,
ej vydal.
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