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Žádost o odnětí a přikázání věci 5 Zn 1341/2011 jinému
státnímu zastupitelství z důvodů podjatosti a možné trestné činnosti
PČR, MSZ i KSZ v Brně
Stížnost na nevhodné chování státních zástupců MSZ a KSZ
v Brně ve věci 5 Zn 1341/2011
Veřejným zájmem je, aby trestná činnost policistů, státních zástupců či
pracovníků státní správy v mediální kauze týraného dítěte byla fakticky šetřena policií ČR
nikoliv účelově zametána pod koberec, aby se veřejnost nedozvěděla jak pracovali a
pracují pracovníci státní správy.
Po rozhovoru s jednou osobou mi bylo sděleno, že ji bylo naznačeno na obvodním
oddělení PČR Brno – město, Běhounská 105/1, že je činěn nátlak na vyšetřujícího
policistu státním zástupcem a další věci, které poukazují, že se ve skutečnosti nic
důsledně vyšetřovat nebude. Jméno této osoby, která se uvedenou kauzou profesně
zabývá, nebudu sdělovat, protože se může jednat o brněnskou justiční mafii - kauza
Vesecká versus Benešová, která může mocensky figurovat i v kauze týraného dítěte.
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/28200-vesecka-ministr-pospisil-nezna-zakony/
„ Týdeník Respekt zveřejnil obsah dopisu, kde žalobkyně Jana Hercegová (městská
státní zástupkyně MSZ Praha) navádí svou podřízenou Šárku Pokornou (obvodní státní
zástupce) , aby případ nevyšetřovala. V dopise neopomněla uvést, aby se Pokorná
nepokoušela postavit proti jejímu „doporučení“. ”
Obdobný zájem státních zástupců nelze spolehlivě vyloučit, aby se nic
nevyšetřovalo v kauze týraného dítěte, neboť existují zjevné indicie, že vyšetřující
policista U.., nepochybně pod tlakem státního zastupitelství, musí trestní oznámení na
sociální pracovnici L. Petříčkovou účelově odložit, aby se žádná trestní činnost státních
zaměstnanců neprokázala respektive, aby se trestně právní odpovědnost sociální
pracovnice a pracovníků policie nedostala k projednání před soud. Je na místě žádat
Nejvyšší státní zastupitelství, aby celou kauzu odňalo vyšetřujícímu policistovi M.
U.
i celému Obvodního oddělení PČR Brno – město, Běhounská 105/1 včetně
dozorujících podjatých státních zástupců, kteří působili v zločinecké organizaci KSČ
(JUDr. Coufal) a přikáže věc k objektivnímu vyšetření pražskému státnímu zastupitelství,
které trestní oznámení na sociální pracovnici skutečně nepodjatě prošetří !

Dále žádám NSZ, aby postupovalo dle § 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb.,
aby mě informovalo jaké nápravné kroky učinilo v mé žádosti i stížnosti.

K návrhu a stížnosti přikládám další podání v nichž odůvodňuji podjatost
PČR a státních zástupců v uvedené věci.
Trestní oznámení na MSZ a policejního vyšetřovatele ze dne 11.7.2011
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a MSZ ze dne 25.6.2011
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