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Nejvyšší správní soud  
Moravské náměstí 6
657 40  Brno

Váš dopis č. j./ze dne                                    Číslo jednací                                               Chrastava
5 As 112/2014-1, 21/11.08.2014        VED/3324/2014/mc   25.08.2014

Vyjádření ke kasační stížnosti sdružení Stop Genocidě proti rozsudku Krajského soudu 
v Ústí nad Labem, pobočka Liberec č.j. 64 A 1/2014-56 ze dne 9. 6. 2014 

Městský úřad v Chrastavě se tímto na výzvu Nejvyššího správního soudu vyjadřuje ke kasační 
stížnosti občanského sdružení Stop genocidě a zároveň si uctivě dovoluje navrhnout 
Nejvyššímu správnímu soudu, aby kasační stížnost v plném rozsahu zamítl. 

Odůvodnění: Městský úřad v Chrastavě se již vyjádřil k žalobě Sdružení Stop genocidě ze dne 
28. 5. 2014 (podáním VED/2015/2014/mc ze dne 5. 6. 2014 zde jako příloha č. 4). Všechny 
zde uvedené důvody v plném rozsahu trvají.

Nad důvody uvedenými ve vyjádření ke krajskému soudu si dovolujeme zdůraznit a 
podtrhnout, že  to, aby předmětné panely viděly děti,  je přímo podstatou výstav Sdružení 
Stop genocidě. Velmi dobře vědí, že žádný zákaz nezabrání dětem, aby se na panely umístěné 
na náměstí pár desítek metrů od školy (vzdálené od cca 20 metrů nikoli 40, jak uvádí Stop 
genocidě, viz příloha č. 6 z programu gramis, navíc bylo přímo na místě přeměřené), naopak 
je to bude o to více lákat. V opačném případě by Sdružení Stop genocidě bezpochyby chtělo 
uspořádat svoji výstavu v místě, kde žádná škola není anebo v den, kdy neprobíhá školní 
vyučování (a takových dnů je více než polovina v kalendářním roce, a to nejen o víkendových 
dnech a svátcích, ale i v pracovních dnech, kdy děti mají letní, podzimní či jarní prázdniny, 
prázdniny pololetní, čtvrtek a pátek velikonoční), ale o takovéto dny Sdružení  stop genocidě 
neprojevuje (platí všeobecně) ani ten nejmenší zájem. Jejich zájmem jsou školy, následně 
gymnázia víceletá a nyní základní školy s dětmi od 6 let. 

Sdružení Stop genocidě dle našeho názoru zneužívá samu podstatu zákona o právu 
shromažďovacím. V jejich případě se totiž nejedná o žádné shromáždění, ale o výstavy (to, že 
se jedná o výstavy, dokonce sami na svých stránkách uvádějí). Případná výstava by ovšem 
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musela být v uzavřeném prostoru a především v prostoru, kam by mohli chodit pouze ti, kteří 
by takovouto výstavu chtěli vidět (a přístupné od určitého věku),  zatímco takto mohou pohled 
na  své panely vnucovat i lidem, kteří o ně nestojí a dokonce dětem. Výstavy o 1 až 3 
pořadatelích dle našeho názoru žádným shromážděním nejsou a vůbec nespadají pod zákon 
shromažďovací.  Uplatňovaný způsob  ze strany Stop genocidě, kdy namísto výstavy ve 
výstavních prostorech vnucují své panely veřejnosti, omezují naopak ústavní práva právě těch 
členů veřejnosti, pro které je právě takováto výstava obsahem svých panelů zcela nepřijatelná.

Městský úřad v Chrastavě nenamítá podjatost soudců. 
Městský úřad v Chrastavě nepožaduje úhradu svých nákladů řízení.
Městský úřad v Chrastavě není v tomto případě zastoupen advokátem.
Městský úřad v Chrastavě zasílá ve formě příloh svůj spis v dané záležitosti.

Ing. Michael   C a n o v               Ing. Miroslav    C h v á l a           Zita   V á c l a v í k o v á   
         starosta města            tajemník MěÚ     místostarostka města

Přílohy (spis): 
1a) a 1b)  Oznámení sdružení Stop genocidě o pořádání shromáždění na pátek 23. a pondělí 
26. 5. 2014
2) 3756/2014 ze dne 14. 5. 2014. Vydání zákazu MěÚ Chrastava 
3) Stanovisko Základní školy v Chrastavě
4) VED/2015/2014/mc ze dne 5. 6. 2014 Vyjádření MěÚ Chrastava podané krajskému soudu. 
k žalobě Sdružení Stop genocida podané Krajskému soudu
VED/2015/2014/mc ze dne  5. 6. 2014
5) Několik fotografií z videa Tv Chrastava
6) Vzdálenost výstavy panelů a školy z programu gramis 
7) Nesestřihané video Tv Chrastava  (jen u klasického podání zaslanému přímo Nejvyššímu 
správnímu soudu dororučenou poštou) 
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