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V Brně dne 26. dubna 2011

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás s důvěrou jako na nejvyššího představitele samosprávy města Brna ve věci 
očekávaného prvomájového shromáždění lidí sympatizujících s neonacismem. 

Velmi  si  vážíme  toho,  že  Zastupitelstvo  města  Brna  odsoudilo  plán  neonacistických  skupin 
pochodovat lokalitou v okolí ulice Cejl, obývanou převážně Romy a Romkami, a vyjádřilo podporu 
klidnému  soužití  všech  obyvatel  a  obyvatelek  Brna  –  většinové  společnosti  i  národnostních 
menšin.  Oceňujeme také Vaše  setrvalé  veřejné postoje,  ve  kterých odmítáte  nečinně přihlížet 
pokusům o konání neonacistických srazů v brněnských ulicích. 

O to více nás však překvapilo, že příspěvková organizace Statutárního města Brna, Veřejná zeleň 
města Brna,  uzavřela s pořadatelem neonacistického prvomájového srazu dohodu o využívání 
městského parku Koliště. Na jejím základě mají teď organizátoři srazu neonacistů a neonacistek 
z celé střední Evropy možnost využívat za městské peníze nákladně udržované cesty a trávníky 
mezi Domem umění a Zemanovou kavárnou k instalaci pódia, ozvučovací techniky, hromadnému 
vstupu osob a dokonce i vjezdu automobilů do areálu parku. 

Vážený pane primátore, pokládáme za paradoxní, když město na jedné straně neonacistické akce 
odsuzuje a jejich konání na území města si dle veřejných vyjádření nepřeje, na druhou stranu však 
usnadňuje jejich organizátorům situaci tím, že s nimi uzavírá smlouvy na využívání městského 
majetku, na které nemají ze zákona nárok. Tím paradoxně samo město přispívá k tomu, aby se 
sem neonacistické skupiny po dvou letech opět rády vrátily.

Pane primátore, dovolte nám proto požádat Vás tímto otevřeným dopisem, abyste využil svých 
kompetencí a smlouvu mezi městskou organizací a pořadatelem neonacistického srazu nechal 
vypovědět.  Její  text  takový postup umožňuje,  a to v případech,  kdy se skutečné využití  parku 
podstatně  odchýlí  od  účelu,  který  byl  pořadatelem  deklarován  v  žádosti.  V  tomto  případě  je 
nepochybné – a plyne to i z usnesení ZMB – že nepůjde o pokojnou „oslavu svátku práce“, jak 
žadatel uvedl, ale o mezinárodní sraz neonacistů a neonacistek s cílem vyvolávat v Brně etnické 
napětí  a konflikty.  To je zásadní  rozdíl  a Veřejná zeleň města Brna tedy má nezpochybnitelné 
právo tento smluvní vztah předčasně ukončit.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a osobní intervenci v dané záležitosti.

S pozdravem za iniciativu BRNO Blokuje
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