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Věc: žádost o zajištění bezpečnosti a pořádku na pokojné manifestaci legálních držitelů zbraní
15. 3. 2017 v 11 až 15 hod na Václavském náměstí a Jungmannově ul.
Vážení, zdvořile žádáme o zajištění bezpečnosti na pokojné manifestaci občanů "Proti omezení legálních
držitelů zbraní". Shromáždění bylo řádně ohlášeno a pro vaši informaci, podrobnosti pro účastníky
manifestace jsou k dispozici na webu zde: www.budpritom.cz
Na základě dosavadních poznatků, nakolik se lavinovitě informace a letáky o manifestaci šíří mezi legálními
držiteli zbraní a zbrojních průkazů všech skupin, lze jen stěží odhadovat, kolik osob se nakonec shromáždění
zúčastní. Je ale možné, že to bude i desetinásobek původně odhadovaného počtu. Lze očekávat, že dorazí
řada příznivců a petentů dnes již 50 tisícové „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze
strany EU“, dále dorazí část 100 tisícové komunity myslivců, sběratelé, střelci ze sportovních klubů i občané
"z ulice", a účast již avizovala i řada redaktorů z médií.
Přestože je manifestace nadstranická, předpokládá se i účast politiků, avšak napříč politickým spektrem. Na
manifestaci bylo pozváno mj. 35 poslanců - předkladatelů novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, kteří
chtějí zakotvit tzv. ústavní právo na zbraň: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1021&sp=1
Vzhledem k tomu, že kontroverzní EU směrnice o zbraních a ústavní právo na zbraň je již čtvrt roku
hlavním předvolebním tématem s rozličnými názory na věc, lze předpokládat, že tuto mírumilovnou
manifestaci občanů budou chtít narušit osoby z řad aktivistů-pseudopacifistů či extrémní levice nebo
pravice. Všichni účastníci jsou výslovně v letácích a propagačních materiálech upozorňování: "Dodržuj
zákon, neber žádné zbraně na shromáždění (palné ani chladné)". Na základě některých negativních reakcí na
sociálních sítích máme důvodné obavy z organizovaných či izolovaných provokací odpůrců zbraní. Odpůrci
zbraní logicky neznají zákon o střelných zbraních a střelivu, je možné, že nebudou respektovat omezení
nošení zbraní na veřejném shromáždění, a důvodně se obáváme provokací různou zábavnou pyrotechnikou
či volně prodejnými zbraněmi kategorie D (plynovkami apod).
Od jakýchkoliv protiprávních pokusů o narušení našeho poklidného shromáždění se důrazně distancujeme, a
prosíme Vás o přiměřené zajištění naší bezpečnosti a veřejného pořádku.
V Brně 9. března 2017
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., myslivec, držitel ZP a svolavatel shromáždění
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Aktuální přehled oznámených veřejných shromáždění na území hlavního města Prahy
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omezení legálních držitelů
zbraní spojená s podpisovou
akcí již 50-tisícové „Petice
proti regulaci zbraní a
sebeobranných prostředků ze
strany EU“ Pavla Černého

Ing. Bohumil
Straka, Ph.D

11,00 – 15,00

2.3.2017 v 15,30

Počet
účastníků/
pořadatelů
100-500

10

Městská
část
P-1

