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MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

    Ústavní soud
  Joštova 8
  660 83  B R N O

Váš dopis č. j./ze dne                                                                 Číslo jednací                                Chrastava
II. ÚS 164/15 ke sp. zn. 3756/2014/16.03.2015         VED/1255/2015/mc   20.03.2015

Vyjádření Městského úřadu v Chrastavě na výzvu Ústavního soudu II. ÚS 164/15 ke sp. 
zn. 3756/2014 ze dne 16.03.2015 jako vedlejšího účastníka k řízení o ústavní stížnosti 
spolku Stop Genocidě ze dne 17.01.2015 proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 
5 As 112/2014-33 ze dne 07.11.2014 

Zaslání resp. zapůjčení spisu sp. zn. 3756/2014 (přílohy č. 1 až 8)

Městský úřad v Chrastavě se na výzvu Ústavního soudu, jako vedlejší účastník, vyjadřuje 
tímto k řízení o ústavní stížnosti sdružení Stop Genocidě proti rozsudku Nejvyššího správního 
soudu s návrhem, aby Ústavní soud ve svém nálezu ústavní stížnost v plném rozsahu 
zamítl a rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 112/2014 v plném rozsahu 
potvrdil. 

Odůvodnění: 
Městský úřad v Chrastavě se již k celé záležitosti vyjádřil ke krajskému soudu a k Nejvyššímu 
správnímu soudu. Tato svá vyjádření doplněna o stanovisko Základní školy v Chrastavě, 
fotografie, vzdálenost výstavy panelů a školy a dokonce nesestříhané video zasílá Ústavnímu 
soudu ve spise (přílohách) k tomuto podání jak datovou schránkou tak klasickou poštou 
(pozn.: video z technických důvodů jen u zaslání klasickou poštou). 

Pro Ústavní soud zdůrazňujeme, že za 
1) Kdyby Městský úřad v Chrastavě měl realizovat opatření, které uvádí stěžovatel spolek 
Stop genocidě, aby se zabránilo ke vstupu dětí na náměstí apod., tak by jednak městský úřad 
nezákonně omezoval ústavní práva jiných osob (byť mladších 15 let) a jednak by toto bylo 
v praxi nerealizovatelné (u dětí platí násobně, že „zakázané ovoce nejvíce chutná“) – 
podrobněji ve vyjádření ke krajskému soudu – příloha č. 4) . 
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2) To, aby předmětné panely viděly děti, je ve skutečnosti přímo podstatou a cílem výstav  
spolku Stop genocidě (podrobněji ve vyjádření k Nejvyššímu správnímu soudu – příloha č. 8). 
Licoměrnost a falešnost tvrzení spolku Stop Genocidě o jejich snaze zabránit vstupu dětí 
dokazuje i poslední ze zasílaných fotografií a především video, které ukazují jak ochotně a 
nadšeně s dítětem komunikovali, vysvětlovali a ukazovali. Spolek Stop Genocidě ve  
skutečnosti chce poté, co ve velkém počtu proběhly jejich výstavy u škol středních, rozšířit 
okruh o školy základní. V případě, kdyby nález Ústavního soudu zrušil rozsudek Nejvyššího 
správního soudu, dala by se u základních škol čekat doslova invaze výstav tohoto spolku. 

 

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 dříve Nejvyššímu 
správnímu soudu a nyní Ústavnímu soudu doporučenou poštou) 
8) Vyjádření ke kasační stížnosti sdružení Stop Genocidě podané Nejvyššímu správnímu 
soudu  č.j. VED/3324/2014/mc ze dne 25.08.2014
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