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Věc: Žádost podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážené dámy a pánové,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád požádal o sdělení v
následujících otázkách:
Dne 17.2.2021 jsem dostal odpověď od
Že trestní řízení proti
psychopatickému
nebylo zahájeno, přestože OSZ pro Prahu l dostalo větší
počet trestních oznámení, často vybaveno již usvědčujícími důkazy.
Přiloha: Nehorázná odpověď'

dokládající bezbřehé porušování zákona.pdf

Přitom celá megazávažná trestná činnost se děje kolem největších zločinců dnešní doby na území
České republiky, vy'ůstající z mafiánských metod a spolupráce krajského státního zástupce
pracovníka a aspiranta jedné z nejhorších prokuratur komunistického zločineckého režimu
vůbec. kteíý je ve fůnkci stejně dlouho jako prezident
různých funkcích ve vedení Ruské
federace, a policejního ředitele
taktéž nekonečného policejního fůnkcionáře. čím to asi
bude? Tito lidé obviňují a pronásledují své oběti zcela mimo zákony a vůbec právní standardy
21. století, není to ani jako středověk, je to mnohem horší. Porušuji masivním způsobem v
podstatě vŠechny zákony, co si člověk může jen představit, lžou, podvádí, falSují dokumenty,
využívají nátlak, vydíráni, vraždí, kryjí vraždy a ostatní zločince, porušují i mezinárodní
úmluvy či civilizační standardy. jejich metody často překračují i metody a povolené postupy
NKVD. FalSují masivním způsobem celá trestní řízení a mafiánskými metodami fabrikuji
důkazy. Mysli si, Že je nějakým způsobem ,,povoleno" podvést soudce či ostatní zúčastněné,
kteří většinou nemáji vůbec Šanci si ani představit, že někdo může takto masivním způsobem
falŠovat, přesahuje to představivost zdravého člověka o zákeřnosti a podlosti druhého. Justice
pak rozhoduje o vině a trestu někoho, přitom mnohem větší zločinci ji vodí za nos a vystupují v
soudním řízení jako ti ,,správní", kteří přinesli důkazy či něco vyšetřili, přitom se jedná o absolutní
zločince. kteří v podstatě těmito metodami korumpují i samotnou justici a tahají ji v bahně
nebývalých rozměrů. Soudci nemohou být vševědoucí a zločinnost této niafie je nepředstavitelná.
Dokonce i uvnitř obeznámené komunity jsou považovány za ..řezníky'" a jejich zločinnost je známá
i orgánům okolních států. To, Že tito zločinci nebyli dopadeni a postaveni před státní soud se
stane nakonec osudným dnešnímu režimu, všude na světě by Čelili doživotním trestům, za tak
rozsáhlou trestnou Činnost proti ústavě a sabotáŽi úřadů, dopouštějí se dokonce i zločinů proti
válečným zákonům. Například jejich hrozba, že oponent bude nejprve zajat a pak v zajeti
popraven. Jednalo by se o válečný zločin i ve stavu vyhlášené války. V České republice jsou tito
zločinci na výsluní, to je neuvěřitelné, nebot' i právě komunistický režim zločince až takových
rozměrů sám postihoval a snažil se jich co nejrychleji zbavit.
Navíc OSZ pro Prahu l i právě v případu
tím. že nezákonně kryje
a brání
zahájení vyšetřováni, kryje vraždu, které se dopustili policisté a také pokus o dvojnásobnou vraždu.
je ,,dorostem"
který svého učitele vlivem psychiatrické a
sexuologické úchylky přerostl a
je podržtaškou
stejně jako hlavní pachatelka
vraždy
Tyto metody
se dějí ve Středočeském kraji
pod patronací
Ve Středočeském kraji není možné policii a všeobecně orgány činné v
trestním řízeni odlišit od regulérní zločinecké. protistátní a protiústavní mafie. Narušuji niasivnim
způsobem i pověst a reputaci České republiky v zahraničí. Toto skutečně nebylo ani za ,,bolševika".

I

Jedná se patrně o největší zločineckou mafii po roce 1918. VŠichni aktéři této zákeřné mafie
pocházejí ze stejn¢hQ spQkčenskaQ á kulturníhQmilkujakQ
nebo
a mají na svědomí nespočet Českých životů a rodin. Je zdokumentována jejich
spolupráce založená na kulturní či náboŽenské spřízněnosti i jejich rasová nesnášenlivost a
zločiny proti skupině obyvatel včetně zločinů apartheidu. Právě tato zločinecká skupina stojí
za většinou ekonomických zlodějin dnešního režimu, čímž způsobili Českému obyvatelstvu
Škody ve stovkách miliard korun.
Jeden z postižených právě touto mafii, lékař a spisovatel
napsal o tomto
nejenom několik článků, ale i knihu, která byla komentována některými politiky.
Příloha: Analogie zrůdnosti - sepsané váženým lékařem a spisovatelem.pdf
byl znám jako bestiální zločinec a ,;řezník" i špičkám české policie, proto byl zvolen jako
,,kladivo'" v kauze ,
. Není divu, Že čkvěk, kterY pQuživá mezirlárQdnč
a
nelidské metQd¥jn!etQsbLmmiánský¢h pQdvQd(i dQkQnce i mučeni jin¢ nelidskč zacházení,
tÁkjakQhjLAQsmne" kůcl¢hQ. To však není nějakou jeho šikovností nebo pravdou, ale v podstatě
aplikací nezřízeného zločinu. Nejedná se o žádnou skutečnou policejní práci, ale o nejstrašnější
zločin, který si vůbec člověk může na této planetě představit a to ještě za masivního zneužíváni
státních prostředků pro organizovaný zločin.
Až se Česká společnost s touto mafii v orgánech činných v trestním řízeni vyrovná, budou muset
stejně začít rehabilitační procesy a nová projednáváni všech případů, na kterých kdy tato maňe
participovala. At' již jejich oběti byli vinni či nevinní, nikdo nemůže vědět, které ,,důkazy" byly
mafiánskými metodami vyrobeny. Tato mafie jde často tak daleko, že to je vůbec za představivosti
soudců či kohokoliv, kdo to pak posuzuje, normální člověk si to ani neumí představit I!! Je to
skutečně děsivé ZLO.
Všechny kauzy ve Středočeské kraji. nakonec i kauza
vyrůstala a odvíjela se za aktivní
činnosti těchto lidí, pak je ale odsouzen někdo za 7 milionä dalo by se říci v těch měřítkách za
,,drobné", zatímco skuteční šíbři zůstávají u kormidel nebo ještě posiluji. možná jim chtěl ten
malinkej ,,červíček" ujídat. tak ho slovy soudce
prostě ,lízli" ... To že
vyplatil
MvMUm $Qudnim znalCům 10 MilÁQnů k9run, tQ se snad Áni nevyšetřuje íl vYšetřQvat
ňChúde? TÁKQvá děsivá z1QČinnost, kdy Za mafiánské peníze jsou poclveden¢ sQudy a dějí se
nekidské křivdy?
Musel by být někdo naprostý šílenec kdyby porovnával zločiny
například s
jenom škody. ktérC napáchal
v naši Mině i Českému státu přesahuji ccjQů kazu
škQdy na Životech, ňil ulraví vČetně toho, Že jsme
všichni byli v podstatě vyhnáni do zahraničí... Ti mladí, vzdělaní a produktivní se tarn již nikdy
nevrátí. v Čechách se bude přerozdělovat chudoba ... Toto nemá vůbec žádný zákonný podklad,
ukradli nám veškerý majetek jako absolutní mafie, bez jakýchkoliv rozhodnuti. tím si nelámou
hlavu. prostě Vám seberou klíče, naposledy prostě přijely dva náklad'áky a sebrali nám ze
soukromého pozemku automobil plný pracovních věcí za 800 tisíc. nikde žádné oznámení. nic,
veliký automobil je prostě pryč. třeba do něj chtěli strČit zbraně, drogy, tyto jejich metody se
opakují nebo jim šlo o ten majetek, každopádně nikdo jiný než státní moc by toto nebyl
schopný provésl svědci popisuji, že se pracovníci při zjevné ,,krádeŽi" chovali úředně a
jednali jakoby z úředního rozhodnutí, které nám nikdy nebylo zasláno, o ničem jsme nebyli
vyrozuměni, prostě NIC. Policie ani neodpovídá na otázky, zdali má automobil a naše věci u sebe,
přitom do hledání pracovně důležitých věcí, odborné literatury, daňových dokladů a dalšího. byly
již investovány desítky tisíc korun. Může toto dělat někde na světě stát? To masivní zneužívání
odposlechů, prostorových odposlechů, odposlechů domova, patrně bez soudního povoleni, pokud

však soudní povolení bylo, tak se muselo jednat o podvedení soudce, všechny složky tají, aby se
proti nim nedalo efektivně postupovat, dále využili observační vozidlo, taktéž nezákonný odposlech
či pozorování domov< zločinné sledování cizích státních občanů v jejich automobilu na jejich
území mafií, která se vydává za Českou polici ... to je skutečně příŠerné ...
Abych mohl položit další otázky, bylo třeba uvést celou tragédii české justice a orgánů
činných v trestním řízení do skutečných relací. Není jisté, jestli se jedná na OSZ pro Prahu l c)
nechápavé naivky nebo o úkladné spolupachatele. Je ale jisté, Že každý, kdo se na těchto
nezákonnostech podílel nebo bude podílet, ponese svým dílem spoluzodpovědnost.
Je ale naprosto jisté, že osz pro Prahu l porušuje zákony, at' v jednom či druhém případě.
Často je samotňá blbwt horŠí něž zlo.
Aby si tady OSZ pro Prahu l a jejich představitelé nehráli na neviňátka ...
Nyní se tedy ptám pouze a výhradně k Činnosti a k rozhodovací praxi OSZ pro Prahu 1
l. Popírá či uznává OSZ pro Prahu l. že platí následující ustanovení zákona?
§ 2 O&t. 3 Zákon č. 14///96/ Sb. - Trestní řád
(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon,
přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.

2. Popírá či uznává OSZ pro Prahu l, že platí následující paragrafy trestního zákona?

§ 329 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Zneužití pravomoci úřední osoby
§ 345 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Křivé obvinění
§ 181 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Poškození cizích práv
§ 330 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
§ 366 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Nadržování
§ 365 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Schvalováni trestného činu
§ 175 Tr.Z. 40/2009 Sb. -Vydíráni
§ 149 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
§ 177 Tr.Z. 40/2009 Sb. -Útisk
§ 184 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Pomluva
§ 140 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Vražda
§ 401 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Útok proti lidskosti
§ 418 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Odpovědnost nadřízeného
§ 209 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Podvod
§ 361 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Účast na organizované zločinecké skupině
§ 145 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Těžké ublížení na zdraví
§ 314 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Sabotáž
§ 331 Tr.Z. 40/2009 Sb. - § 334 Tr.Z. 40/2009 Sb. - Korupce
3. Popírá či uznává OSZ pro Prahu l, že dostalo větší počet trestních oznámeni na pachatele
z KSZ pro Středočeský kraj, která byla často doplněna jak při'lohami, tak
hlavně i důkazy, často se jednalo o přímo usvědčující důkazy! Popírá či uznává OSZ pro
Prahu 1, Že dostalo trestní oznámení vybavené příslušnými důkazy?
4. Je státnímu zástupci povoleno lhát, podvádět a falšovat, je povoleno státnímu zástupci
dopouštět se pomocí těchto metod trestných činů? Je povoleno státnímu zástupci dopouštět
se masivně trestných činů?

5. Byl
dopouštějící se trestné činnosti při KSZ v Praze nějakým zvláštním
zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo vyhlášenou mezinárodní
smlouvou vyňat z působnosti trestního zákona?
6. Jak je možné. že OSZ pro Prahu l se necítí být místně příslušné k vyšetřování trestných činů
který se prokazatelně dopouští jeho zločinecké činnosti právě v rámci KSZ v
Praze na adrese
7. Je
sám místně a věcně příslušný k případnému stíhání svých vlastních
trestných Činů?
8. Je nějakým přírodnírn zákonem či vlastností světa dáno, že by se jmenovitě M
nemohl dopouštět trestných činů? Jak by bylo možné ty trestné činy prokázat či objasnit,
když v rozporu se zákonem není zahájeno ani trestní řízeni? Například nebyla zajištěna jeho
telefonní komunikace s panem multimilionářem a další důkazy. Nebyli vyslýcháni svědci.
nedělaly se posudky?
9. Proč by se měla trestná činnost nějakých lidí řešit jakoby v rámci nějakého řízení proti
jiným lidem? Může státní zastupitelství toto vysvětlit? Nebylo by to lepši obráceně, že by se
třeba ,,virtuální řízenř'
vedlo v řízení proti
který postupuje
masivním způsobem mimo jakýkoliv zákon, kdy masivním způsobem porušuje trestní řád a
pracuje na zakázkách organizovaného zločinu. Proč není trestná činnost
vyšetřována či stíhána v řízení proti
10. Paní
jela jednoho krásného dne do Kladna a tarn se dopustila sarna od sebe
trestné činnosti, která je prokazatelná. Kdyby cestou do Kladna třeba někoho nabourala v
opilosti nebo někoho zastřelila služební zbraní, tak by se to také vyšetřovalo v rámci
trestního řízeni někoho jiného? Vůbec Vašemu postupu nejde rozumět, jedná se ve
skutečnosti o uplatňováni zločinecké metody BRADAVICE.
ll. Proč se trestná činnost
nestíhá podle zákona na příslušném státním
zastupitelství OSZ pro Prahu l? Kde by se měla stíhat trestná činnost
se dopouští na Praze l?
12.

se dopustil ve vztahu ke kauze
Praze l. Jak Vás vůbec napadlo trestní oznámení na
pachateli?

které

prokazatelné trestné činnosti na
přeposílat přímo

13. Zpracovatel těchto otázek se nepochybně dozvěděl a o zásadním pochybeni OSZ pro Prahu
l. Jaká tedy udělal zpracovatel těchto otázek opatření? Byl iriformován osobně obvodní
státní zástupce? Udělal obvodní státní zástupce příslušná opatření k nápravě?
14. Ijplatňuje OSZ pro Prahu l zákony vůči všem občanům stejně? Je přípustné, aby se v
právním státě uplatňovaly zákony z pozice státního zastupitelství proti různým občanům
zcela rozdílně a často i totálně protichůdně?
Stejně tak i tyto otázky a případné odpovědi zasíláme na všechny úřady, soudy a další státní orgány
po celé republice, stejně tak jako dQmluhjmiĹ Vy jste ve stavu vysvětlování nevysvětlitelného
a obhajovaní neobhajitelného, jde pouze o to, kdy to celé praskne, ale BRADAVICE bude končit, je
to nejstrašnější zločin v dějinách republiky, který vůbec nemá evropský původ.

Dokonce ani okupační nacistická moc, ani komunistický režim k něčemu tak děsivému nikdy
nesáhl, toto je zrůdně zločinné, spíše naprosto psychopatické. Autoři BRADAVICE snad nemohou
mít ani kulturní původ v Evropě ... Tady v podstatě vznikli všemocní kápa nad životy druhých,
kteří si mohou dovolit cokoliv, dokonce i vraždy, těžká ublížení na zdraví a mučení, jsou v principu
v této praxi ze své vlastni podstaty nepostižitelní a pokud se rukojmí samozvaného zločinného kápa
snaží zachránit legální cestou, tak se jakýkoliv jeho právni postup podle zákona vydává za
,,stížnost" a předá se přímo jeho .,kápovi" či ,,rábovi", aby ten tedy ještě přitvrdil ... Tq¢o $kuteČnČ
nemá obdoby l!! jÁkQÁkQliLmmĹQhranu přQti svévollľ¢mu uzµrpQvání všech práv a
:&SNrlíhQ ~!uánĹ~!líh!Lřágµ,Yy4ává pQlicejni ředitei
Za ,,útQk" l!! Qbčané a
madAnj_Qbštij!sL=úĹures!bušuujQs!tijumúidLžjyQtů ani růšit? TOHLE JE
ZLQČINNÝ BLÁZEN. Takto mluví hlava MAFIE. nikoliv té Italské. ale té na východě. takto ani
omylem nemůže mluvit ředitel policie evropského stáru. Ten člověk má v hlavě jenom zločin a
samý zločin. Klidně v deseti přípisech lže a podvádí. přitom je v takto vysokém úřadě. a pak v
jedenáctém nezákonném přípise vlastně přizná jakoby mimochodem, že si jen tak svévolně
uzurpuje nějaká práva svých oběti zcela mimo zákon a proto používal podvodné zločinné ,,triky"
mimo zákony a Že to takto je asi v pořádku4 on si mysli, že na to má právo? Odkud?
Jak je možné, že okamžitě nevyjede automobil z GIBSu a tohoto zločince nemlkne? Kolik lidi musí
ještě zemřít, kolik lidí musí mít poškozeno zdraví, kolik majetku musí být ukradeno a kolik
ekonomických ztrát musí utrpět Česká republikm neZ tohoto zločince někdo zatkne nebo kolem jeho
,,metod" zahájí vyšetřováni°???
Tq je nepNdmvitelné! v kauze
padly přísné tresty, dokonce dvakrát doživotí a státní
zástupce argumentoval tím, že bylo 40 obětí a že to odpovídá malému válečnému konfliktu. Přitom
fatální následky nastaly hlavně z blbosti a z neznalosti základů chemie. ze špatného fůngováni státu
a z nenasytnosti pachatelů. Avšak činnost
to je naprosté
úmyslné a úkladné zrůdné zlo. V kauze
jsou obětmi přímo desítky rodin, nevyšetřuje Se
v@ec niC a metody odpovídají bez jakéhokoliv přehánění metodám NKVD a dokonce jsou
Často i horší, protože při NKVD taktéž angažovali zločince, kteří taktéž vraždili, ale vedení
nebylo skutečně tak debilní. Ti lidé, co řádí v České republice mají k tomu vŠemu inteligenci
houpacího koně, bez naprostého násilí a teroru by se také nikdy nemohli prosadit a ještě se k
tomu držet na vysokých místech desítky let jak v nějaké gubernii
... Tato
zločinecká skupina skutečně rozpoutala válku proti České státnosti a českému národu. je to
samozvaná nadvláda organizovaného zločinul!!
To je NEPŘEDSTAVITELNÉ ... to není pouze popřeni právního státu, to je naprostá psychopatická
perverze, která vedla k největší sérii zločinů od roku 1918. Obětí této zrůdnosti bude jistě
nespočet, stejně tak jako obrovských či spíše gigantických ekonomických ztrát celého státu.
Toto je protiústavní TEROR českého obyvatelstva od samozvaných vládců nad jejich životy.
Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízeni

jážené dámy a pánové,
3RADAVICE požírá Českou republiku...

Jrganizovaná zločinecká skupina ov|ádajÍcÍ soustavu státního zastupitelství za použití
3RADAVICE
:Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and Economyl
jbcházení práv a absobtní poškození jakékoliv životaschopné nevinné civilizace a ekonomiky)
Tedy zrůdné protiústavní zločinecké metody, že ani samotni nacisté, ani Ruská NKVD k ničemu tak otřesně
)erverznímu nikdy nesáhla, kryjí gigantickou korupci a zločiny proti národu a vůbec veškeré lidskosti.
\Aají velmi prokazatelně na svědomí i 10 000 českých životů, které nyní zbytečně vyhasly v souvislosti s
2pidemii a nemocí Covid19.
3ez BRADAVICE by byla prokazatelně úmrtnost na úrovni SRN, případně dokonce i nižší a k dnešnímu dni by
)y|o ušetřeno nejméně 10 000 životů Čechů, kteří zbytečně zemřeli. O gigantických ekonomických ztrátách ani
íeMuvě...
3yl to úmyslný organizovaný zločin, proti kterému nejde právními prostředky postupovat, jakožto nelze fakticky
jostupovat ani v žádné jiné korupční kauze či zločinu této darebácké sebranky, která si uzurpuje neústavními
metodami moc nad Českou republikou, právě za masivního zneužíváni darebácky zákeřné a zrůdné metody
3RADAVICE, vše ve zločinném spolčenI.
3 pozdravem

Datová schránka:
Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku:

02.03.2021 VS

Věc: StíŽnost pro systematické porušování zákona, exekutiva, tedy ministerstva ani
ostatní úřady vlády nekonají, státní zastupitelství poruŠuje masivně zákony ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, která jej ovládá.

(Důkaz v příloze, bez prošetření přepošlou rovnou pachateli, aby si to snámi vyřídil, přitom nerespektují ani moji žádost
podle zákona, tedy trestního řádu § 55 na utajení mé osoby, tato mafie nerespektuje vůbec nic, tedy Žádné zákony)

Vážené dámy a pánové,
Vašim prostřednictvím žádám o uplatněni stížnosti pro systematické zločinné porušováni zákona.
Ministerstvo spravedlnosti mimo urážení a ponižováni občanů nic nekoná, přestože by to měla být jeho
povinnost. věru nejedná se o žádnou legraci!!! Prosím předejte tuto stížnost zodpovědnému pracovníkovi.
l. Podala jsem několik trestních oznámení na pachatele
z KSZ v Praze, který se
masivní trestné Činnosti dopouští právě v územním regionu Prahy l. Dokonce tato trestní
oznámení byla doručena i několika soudci či státními zástupci z jiných míst České republiky.
2. Trestní oznámeni byla vždy doplněna rozsáhlým důkazovým materiálem, mnohdy dokonce
naprosto usvědčujícími důkazy. Jindy se jednalo o více jak důvodné podezření
a tedy důkazy o trestné činnosti mohly být získány právě zahájením vyšetřování.
3. OSZ Praha l však přeposlalo má trestní oznámení přímo pachateli
To si dělají z občanů? Ze soudců? Z ostatní státních zástupců? Prostě a jednoduše

Iegraci?9???9999?9?99?9999??¶999?999?999?9??9?9?99?9?????9999???99?99999?99?

Důkaz: Dukaz - Absolutně nepochopitelné jednaní OSZ Praha l
odporujici všem zakonum i zdravému rozumu - zločinne
spolceni - BRADAVICE.pdf (prostě to pošlou pachateli)
To odporuje veškerým zákonům a zásadám právního státu
Qdporuje tQ také veškerým Zásádám vyšetřování. Nebyly třeba zajištěny
záznamy od telefonních operátorů. Nebyly zajištěny žádné důkazy, ani vyslechnuti
svědci, prostě vůbec nic, z definice jsme PODLIDI nehodní ochrany I!!

BYLY PODÁNY JASNÉ, ČAŠŤQ USvĚpčujÍcĹ PŮKAZY. NEZÁKONNĚ SE
ZA POMOCÍ ZLOČINU VYHÝBAJÍ JUSTICI, BYLI BY TOTIŽ ODSOUZENI I!!
Navíc
rád používá zcela nezákonně různé odposlechy či sledování na zakázku
a nazývá to pak ..vyšetřováním". Těmito metodami se dopouští doslova a do písmene dokonce
i mučeni, které trvá roky, což odporuje zákonům, vůbec civilizačním standardům a mezinárodním
závazkům.
Možná by se měl tedy sledovat sám
nazvat vyšetřováním?

? Toto dlouhodobé sledování by se pak mohlo

Nad to všechno tento gauner organizoval ,,Čarodějnické seance" s totálními nesvědky, kteří měli
pouze ,,pomluvit"' jeho obět' na objednávku, u žádného trestného činu nebyli a někteří měli pak
dostat za nesmyslné pomluvy miliony korun z majetku oběti a on by zase vše vydával za
svědectví, že jako něco stojí v protokolu a tím je to použitelné u soudu, přestože orgány vědí, že
svědectví je nesmyslné a zcela falešné, neboť to sami organizují. Nevadilo ani, že nesmyslný
svědek třeba viděl obět' naposledy v dětství anebo že oběť neznali tito nesvědči vůbec a od místa a
času údajného trestného činu byli desítky kilometrů daleko nebo obět" neviděli třeba desítky let!!!

Naprosté psychopatické bláznění. prostě ,,čarodějnické seance'", ZRŮDNÝ ZLOČIN. Organizovali
falešné svědky. Proč nejsou vyslýcháni svědci proti
Jsou jich totiž desítky
a jsou to skuteční svědci jeho trestné činnosti, lidé kteří tuto zákeřnou psychopatickou
trestnou Činnosti zažili na vlastní kůži! JE TO SKUTEČNĚ PŘÍŠERNÁ TRESTNÁ ČINNOST
KOLEM
A
JE PODRŽTAŠKA
JE ŠÍLENÁ
PSYCHOPATICKÁ PODRŽTAŠKA
, TEDY ZLOČINCŮ VĚTŠÍCH NEŽ BYL TŘEBA
TITO NIKDY NEVEDOU TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE SMYSLU ZÁKONA ČI
PODLE TRESTNÍHO ŘÁDU, PORUŠUJÍ VŠECHNA USTANOVENÍ, FALŠUJÍ DOKUMENTY
A V PODSTATĚ ZAČNOU PROGRAMOVĚ ZA POUŽITÍ MAFIÁNSKÝCH METOD ŠÍT
ZRŮDNÝ KOMPLOT NA JEJICH OBĚŤ, DOPOUŠTĚJÍ SE MUČENÍ, POKUSŮ O VRAŽDY
A DOKONANÉ VRAŽDY, KTERÝCH SE DOPUSTÍ, ZASE ZLOČINEM KRYJÍ.
Proti celé zločinecké skupině, působící v orgánech činných v trestním řízeni WyLStředni
"
° "
° v
"
'
"
státě na $vč¢ě v pQdm¢č QdsQuz¢ni
k vysQkým, mlžnájjdQživQtnínur!um !tÁkjninimhu!ÉMuĹuuaQy a v České republice se
nezaháji ani vyŠetřování? Podle jakého zákona se takto nelegálně a systematicky postupuje?
Opět s naprostou arogancí moci a totální lhostejnosti k jejich obětem!!! Ne to opravdu zůstává rozum stát,
to ani hlava nebere I!! Jak je to možné. že tam jsou lidé nad zákonem, kteří zákony dodržovat nemusí?
Přitom způsobili své oběti i bezvědomí, došlo ke zlomenině, k vážným zdravotním následkům, je tu
několik obětí zrůdné mafie l!! Byla doručena dlouhodobá neschopnost vyvolána nejzávažnější trestnou
činnosti. V podstatě mafiánským způsobem ukradli starému lékaři byt, prostě nevydali klíče od paneláku,
kde vlastní svůj byt, nyní přijeli dva náklad'áky a odvezli si náš automobil s věcmi za 800 tisíc, jen tak,
YyhrožUjĹnám&žeAás£hytí=mQumAaky=j£tĹpQpmĹ=QgrgányMkie I!!
V

P

9

·

F

Q

t

e
V SOUSEDNÍM NĚMECKU BY PŘI PROVALENÍ TAKOVÉ ZRŮDNÉ MAFIE PADLA CELÁ
VLÁDAA DOŠLO BY K PŘEVRATU VŠECH POMĚRŮ. V POROVNÁNÍ SE TAM KVŮLI
BANÁLNÍM ZLOČINŮM V ORGÁNECH ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ POROUČELI ZEMŠTÍ
PREMIÉŘI. TO K ČEMU DOŠLO VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH, TO CIVILIZOVANÝ SVĚT JEŠTĚ
NEVIDĚL, TO JE NAPROSTÁ PERVERZE VEŠKERÉHO SMYSLU PRO SPRAVEDLNOST.
NAPROSTÉ ŠÍLENSTVÍ - NELIDSKÁ ZRŮDNOST HISTORICKÝCH ROZMĚRŮ l!!
Prosím Vás. zajistěte okamžitě ústavní pořádek na státním zastupitelsrvi. Obáváme se, že ten celý případ
skončí dalŠím krveprolitím, ta zloČinecká banda již jednou prokazatelně vraždila a opakovaně se
pokusila o dvojnásobnou vraždu, došlo i k dalším zločinům. Jsou proti nim desítky důkazů a svědků.
Děkuji za urychlené vyřízení mé stížnosti pro zjevné poruŠení zákona. Jak míiŽé v tQmto
,,hacknutém" :šYstému vykonávat kgálnč jÁkQukQliy Činno$t třeba sCM? &udv tedY bučbu půsQbit
iemm p'QtĹ určité skupĹnč QhYviltel a titQ pachatel¢, kteří 1)y
být před soudem,
se tam ani ze
systémových důvodů (1QStilt nemohou? Mají to zajištěné! Cq le to za ju$tici? jakou tQ má legitimitu?
Kde je tedy možné podat trestní oznámení tak, aby se postupovalo podle zákona? Platí tu
zákony nebo platí to, co dělá organizovaná zločinecká mafie zcela mimo všechny zákony?
Evidentně to v Českém státě nefůnguje nyní tak. jak si naivkové mysli... není zahájeno ani
vyšetřování, nikdo ani nezajišt'uje důkazy, prostě vůbec nic, přepošlou to i s důkazy rábovi a ten
Vás za použití státních zbrani potrestí vyřídí si to s Vámi, ukořistěných zbraní mají dostatek...
S pozdravem
Přílohy:
Přílohal - Žádost o informace ohledně platných ustanoveni zákona a skandalniho nezahajeni rizeni proti
pdf
Přiloha2 - Nehorázná odpověď
dokládající bezbřehé porušováni zákona.pdf
Příloha3 - Analogie zrůdnosti - sepsané váženým lékařem a spisovatelem.pdf
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ZN 1653/2020 - 71b

Vaše podáni - vyrozuměni o postoupeni věci
Vyrozumívám Vás o tom, že všechna Vaše podáni, a to ze dne 05. 10, 2020
(nadepsané jako ,Expozitura Policie ČR Středočeského kraje pracuje pro
organizovaný zločin a používá mafiánské metody, vše pod taktovkou velekněze
zrůdného zločinu státního zástupce
z Krajského státního zastupitelství pro
Středočeský kraj"), ze dne 30. 11. 2020 (nadepsané jako ,,Trestní oznámeni na
státního zástupce KSZ pro Středočeský kraj"), ze dne 04. 12. 2020
(nadepsané jako ,Trestní oznámeni na ...
Reditelství Policie Středočeského kraje"), ze dne 07. 12. 2020 (nadepsané jako
,,Trestní oznámeni na ...
Ředitelství Policie
Středočeského kraje"), ze dne 07. 12. 2020 (nadepsané jako .Trestní oznámeni na
nar.
"), ze dne 09. 12. 2020 (nadepsané
jako ,,Trestní oznámeni na ...
příslušnici OOK Policie ČR
Kladno"), ze dne 10. 12. 2020 (nadepsané jako ,,Trestní oznámeni na
vedoucího odboru vnitřní kontroly") a ze dne 17. 12. 2020
označeným jako ,,Trestní oznámeni na ...
Ředitelství Policie Středočeského kraje"). byla postoupena k vyřízeni Krajskému
státnímu zastupitelství v Praze, jelikož podle jejich obsahu je nutno podání posoudit
jako žádost podle § 157a trestního řádu o přezkoumáni postupu policejního orgánu,
resp. státního zástupce v konkrétní trestní věci, a to trestní věci vedené policejním
orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, služba
kriminálni policie a vyšetřováni pod č.j. KRPA-107387/TČ-2019-010071, nad niž
vykonává dozor státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze pod sp. zn.
KZV 63/2020.
V závěru Vás upozorňuji, že za této situace se musíte s dalšími svými podáními
obracet na příslušné Krajské státní zastupitelství v Praze, jelikož Obvodní státní
zastupitelství pro Prahu 1 není k jejich vyřízeni příslušné.

Za správnost vyhotoveni:

OBVODNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
PRO PRAHU 1

vážený pan

0SZ¢'^j
Lazarská 4/10
121 26 Praha 2
tel.: 221584500
fax: 234688865
datová schránka: iauaiiq

ID schránky:

Praha, 17. únor 2021
SIN 3/2021 - 4
Odpověď na žádost o podáni informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 9. 2. 2021 bylo k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 (dále také
,,povinný subjekt') doručeno Vaše podání označené jako ,,Žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím", v němž s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon"), žádáte o poskytnuti informaci v podobě sděleni odpovědi na tuto
otázku: Bylo již zahájeno trestní řízeni proti
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám sděluji tuto informaci: trestní řízeni
proti
nebylo zahájeno.

obvodní státní zástupce pro Prahu 1
za správnost vyhotoveni:
Alena Kottková
Digitálně podepsal
D""m' 2021.02.17
14:41:44 +01'00'

Analogie zrůdnosti
republiky. která je
a demokracie?

·

Dne 8. 9. 1994 jsem byl ve své kanceláři napaden ozbrojeným tureckým ilegálem, žijícím
na území ČSSR, ČSFR a ČR přes 10 let pod falešnou identitou a s falešným pasem,
který byl prodloužen velvyslanectvím Turecké republiky v ČR. Jednalo se o pokus
vraždy mé osoby, který měl být spáchán na objednávku.

·

Dne 13. 9. 1994 jsem byl v nočních hodinách, po návratu z obchodního jednání se
zástupci světoznámé britské společnosti BOOTS, před svým domem zadržen skupinou
ozbrojených osob, vedených kapitánem
O 10 let později bylo
prokázáno, že
byl členem největšího zločineckého gangu (známého

jako
v dějinách české kriminalistiky a byl posléze odsouzen k odnětí
svobody na 12 let. Během výkonu svého trestu se
tehdejšímu senátorovi,
dnes europoslanci,
doznal, že zatČeni mé osoby proběhlo na
objednávku.

·

Prvotním úkonům (mučení a týrání mé osoby a mých tři kurdských spoIuobviněných)
velel
který byl dle zprávy ředitele Inspekce ministra vnitra ČR J
onou osobou, pro kterou dotyčný turecký ilegál
pracoval jako agent

·

Zatčení mé osoby a dalších tří Kurdů nařídil Úřad vyšetřování Policie ČR, oddělení
Praha 5, který dal příkazy jak
tak i O
skupině. Vedoucím Úřadu
vyšetřování Policie ČR Praha 5
do jiný, než nadporučík

·

J
jsme byli později účelově obviněni z přípravy trojnásobné vraždy.
Přibližně ve stejné, kdy jsme prokazatelně a prokázaně jednali se zástupci firmy
BOOTS, jsme Udajně mučili jinou osobu.

·

Podle zákona tento případ již nemělo vyšetřovat Obvodní oddělení Policie ČR pro
Prahu 5, ale měl být předán Úřadu pro vyšetřování policie hlavního města Prahy. V
průběhu vyšetřování, tedy vzápětí, skoro paralelně s dobou předání spisu na Úřad pro
vyšetřování hlavního města Prahy, byl
vvýšen a tak se stalo, že " jel se
spisem " na Úřad vyšetřování hlavního města Prahy už jako náměstek ředitele.

