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Věc: lnformace podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě VaŠÍ Žádosti Vám sděluji, že Vaše dotazy se nevztahují k působnosti našeho
úřadu.

S pozdravem

Josef pazdera
starosta

Josef ,'J3:l,J§í;:,o"'
pazdera ?illft13]ť3,"
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Yěc: Zádost podle zákona-ČJ 06t1999 Sb.o o svobodném přístupu k informacím

Yáňené dámy apánové,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás ráda požádala o sdělení
v následujících otázkácho stejně jako o přeposlání příslušných podkladových materiálů:

Úv9dní text je souČástí otázek, které se týka!íVašeho úřadu, který je podle zákonapovinným
subjektemn tak jak je uvedeno v záhlaví datové zprávy. Jste záŠtŮpci veřejné -oói u poarc
zákona, § 8 odst. 1 Zákon Č. 14tt196l Sb. - TFestní řád, máte přímo záÉonnou poviirnost
nahlásit orgánŮm Činným v trestním řízení, pokud budete mít podezření, že dochází k trestné
Činnosti. V otázkách jsou Vám přímo předloŽeny důkazy. T}to otázky ." Ýá. tedy úýkají velmi
oČividně jako Úřadu veřejné moci, ale týkají se každéňo i nás jakó občan 

", 
,iayt tóto jsou

Přeci Poměry, nelidské zlo a bezprávío se kterými snnífur NEIZE SE a doplácime na 
"tyto

Poměry mY vŠichni a doplatí na to i naše děti, prosímo nesmiřte se s tím a jednejte !!!

Lékařská rodina Rusova byla smrtelně napadena Kučerovým a Staňkovým gangem, což je
Prokurátorsko-Policejni vraždíci mafie a nejzločinnější uskupení od vzniku republřky-v roce l9l"8.
PřísluŠnice této bandy por. Hana Maierová zavraŽdila tryznivým a nelidským ziůsobem Ellen
Rusovou a Pokusili se opakovaně o vraždu plk. MUDr. Jároslava Rusa a zejména-pavla Rusa ze
ziŠtných dŮvodŮ, kdy jim Šlo o byt a rodinný domek. Následně si skupinkďuvědomila, že právé
vY§oce inteligentnÍ a talentovaný Pavel Rus by je mohl přivést kď spravedlnosti pro jejich
zloČinY a dále napravit poměry v zemi tak, aby to jř nebyio dominium této vraždícía 

"růánomafie, která okrádá Ceský národ ve velkém. Zaěali v něm náhle vidět nebezpečného vůdce
oPozice a t4. zneuŽivaji zloČinným způsobem státní ozbrojenou moc, aby nis zlikvidovali
a PovraŽdili. Žedneno poŠtihu se nebojí, n.Uor nejdříve si ukořisiili a podmánili statni zbrané. 

"Y"isi myslí, že jsou nedostižní a nepostižitelní.

Rodina Rusova Žije avŽdy žila pouze zvlastni práce, vlivem této mafie mají velmi podprůměrnou
Životní Úroveň. Nevlastní žádný osobní automobil a nyní již velmi neirocny ,yn ii1. s těžce
nemocným otcem se selháním 

'.á.., 
kterlý není schopen ani sarnostatného vyluěo váni, vpodstatě na

Pár metrech ČtvereČních. Všichni jsme jako štvanci vyhnáni do zahraniěí u to i v takto těžkém
zdravotnim stavu, Pod ochranu právního státu. Nikde nikoho nezaměstnávali ani nevykořisťovali, nic
nePronajímajÍ, nikde Žádné veřejné zaká4ky, dokonce i vlastní práce pouze pro soukrómý sektor, iedy
!,ádný ani malé Penízky ze státní kasy. Pan plk. MUDr. Jarosláv nus je stalý vojenst<y iemr u iuu"i
Rus je vývojářem zdravotnické techniky, která často zachraňuje životy nemocnyČtr paóientů.

Máte nějaké skuteČné vysvětlení, proě právě tato rodina je takto masivně pronásledována
ozbrojenými sloŽkami státu? Proč jsou z českého rozpočfu utráceny miliony korun na pronásledování
této rodinY. ProČ Židovská mafie korumpuje státní brgány,.instituce u ,oudy, aby táto rodina byla
zniČena? Je to ve Prospěch českého národa anebo právé vó prospěch židovské m aťteyoZu,kterďse
bojÍ, abY nePřiŠla o moc v Čechách a neuzavřel se jí penězouód v miliardách dolarů, které ročně
ukořistí v Čechách.

Mafie z České rePubtiky, Kuěerův a Staňkův gang, která se vydává za orgány činné v trestním řtzení,
nám oPakovaně vyhroŽovala smrtí za zneužití státní ozbrojené moci. První máme být chyceni
a pak jako zajatci popraveni.

v



o tomto vYhroŽovánÍ, stejně jako o totálním zneužívánírepresivních prostředků státu, byly pořízenynesPorné dŮkazY, tIt9. 
|Y]Y gředány příslušným orgánům. Neděje se ale vůbec nic, neboť mafiePŮsobí na etnickém základě. }edná se Ó zrůdnóu VHáu organizovan é Zloěinuna půdoryse židovskémafie, která ovládla důležité státní orgány aúřady.

VŠe je řizeno zYSZ v Praze, vrchního státního zastupitelstv í v praze,které je ve zločinné činnostizastřeŠováno NSZ, nejvYšším státním zastupitelstvim. ovbali také kompletně GIB5, generálníinsPekci bezPeČnostních sborŮ, kterou ny.ní využívají pouze.k nátlaku na vzputnépolicisty, kteří senovým Poměnim 199htějí podvolit 1 aiie.spárlnruáujiásivně s ySZ na ilachinacich v trestnímřizenÍ, Dosazený VoR V-zÁroNĚ, reditól crgsu Radim_ Dragoun, je přímo osobně spřízněns hlavním VOREM V ZÁKONĚ, Lenkou Bradáčovou, ti..a byla dosazena a školena cizí mocnostív Útlaku Podmaněného národa Před mnoha svědky, což se odehrávalo za působení americkéhoambasadora židovského původu mimo jiného nu áÁuŇaě usA, není třebá-dodávat, že všichniVOROVE V ZÁKONĚ, *ět" aiu ,", JroŮ židovského priuoOu.

DoPouŠtějí se otřesných zloČinŮ proti majetku, zdraví a životům svých obětí. Rodině Rusovýchmimo jiného ukradli automobil ze soukromého pozemku, ve kterém byly věci ze stěhování v celkovéceně za 800 000 Kč.

Rodina vYstoPovala a vYPátra[a pachatele, zločinci však dělají machinace v trestním íizení,protožese trestné Činnosti doPustilY, jak jinak, než státni orga"yiózu pod nadvládou židovské mafie.

Státní orgánY Yozll se do.Pustily proti rodině desítek nejzávažnějších trestných činů a dále sedopouští doprovodné trestné činnóstiza účelem maskováni á..zakry;,ini;.;i.rr uiartních zločinů, tedydělají machinace v trestních řízeních. Mimo jiného rodině ůt uati ,. ,out romého pozemkuautomobil s věcmi za 800 tisíc Kč. Přijeli ,i ,u "birer,o 
dne s dvěma nákladním i vozy a naložili sidodávku i s věcmi, která véůila téměř tii tuny. Toto dělali za situace, kdy ozbrojenou mocí vyhnalirodinu do zahraniČÍ, sousedi měli jasné vnímání, že r.;.ána o státní orgány, t<teri se tím ani netajily.Kradli v oblasti v.Praz.9,.kjerá jě přímo prošpikováná desítkami kamer, pochopitelně se žádného

ru;:;r*l'í;Jři' 
ze máiiLbraně'aže se jim ni"nemuze stet, ze v§ecrrn} orgány a instituce

orgánY YoZu Eou 
1n9d.vádí za ÚČelem_ rozsráhtých machinací v trestních řízeníchn vše jevtotálním rozporu s Českým právním řádem. rvtá 

"ige"y 
yozuvšat ma;i mafiánské krytíz nejvyšších míst státního zastupitelství.

To bude nyní demonstrováno na jednom případě,. těch případů jsou_ ale desítky. podali jsme přesl70trestních oznámení, ani jednó 
'" n.urúovalo podie'zákoÁa. Nuopuřotáržitě přýde vždynějaká Pomsta YoZu, těmito 170 podáními je zdokumentováno asi Z0%o podvodů a lží,kterych setito darebáci organizov,aně dop9lsie;i, eviaŮ;eme přes iďoio tzi, podvodů a machinací v trestnímřízenÍ, oPakuji, nejedná 

'" o žádné'nadnese"né oi pr.rrrr"j číslo, evidujeme přes 1000 podvodův trestních řizeních, falŠují {o!ul9ntr, používají totálně mafiánské praktiky, že v porovnání s tímtoje sicilská maíie partou ňodných klulů'a Radovan kfejčíř j; pouhý žabař apěšák v celé hierarchiizloČinu, tito Přímo zneuŽívají ozbrojenou moc státu k-wa2dim a'k nezákšnn!.u pronásledovánía Ceský stát dojí v miliardách dolaÓ. To opravdu tak zločinný Krejčíř uni ,úíirunebyl a být aninemohl, takové dimenze zloČinu .b!v i {o něj nedostižné, toto zlo, bezprávía kruté křivdy dokážezosnovat pouze židovská mafie a jejich vYkonný orgán YO2.

(odkazY obsahující dalŠÍ vYsvětlující informace kzákeřnétrestné činnosti takzvaných orgánůČinných v trestním řízení,vše jebrganizovánovoRyVzÁřÓŇĚ'ffiffiř;ii|in,ornorti 
oonejvYŠŠÍch Pater státního zastupitelŠtvi: trttps://bradavice.un"..." - http:llbradavice.cz.gpPro orgány veřejné moci - uživátel: oo §oy.'a heslo: ,, gov')'



Nyní vlastní otázky:

l, Obdrželi jste v píiloze k těmto otázkám dokument:

VYrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje _územníodbor
Kladno ze dne 27.4.2021, č.j. KRPS- eqslutrČ-2021-010314 v"přlb,Á pod názvem: 02ZfetovanY Prislusnik Stankova a Kucerova gangu tvrdi ze kradezautomobilu za 800000 Kcneni trestny cin - asi kdyz se toho dopusti oňi si'mi.par

Máte Či mělijste tedy tento dokument uložený na vašich datových nosičích?

2, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželia je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných formu taci, popirajicích základy logického ,1}st.ni v každéjednotlivé větě, následující?

Druhý odstavec:

" státního zastuPitelshlí v Klarlně, doručeno Vaše oznámení, ve kterém mimo jinésdělujete, Ž Vám v Poslerlních měsících bylo odcize:no motortlvé vozidlcl společně svěcmi cca za 800.000,- Kč. ''

3, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželia je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných formu laci, po$irajtcích základy logického ,,'YJř"r v každ,éjednotlivé větě, násIedující?

Čtvrtý odstavec:

oznámeni učinil 2.1.2020 na MoP Břevnov Pavel Rus?

Je tam toto uvedeno nebo není? Můžete prosím oclpovědět celou větou?

4, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných-formutaci, popiray' cích základv logického myšlení v každéjednotlivé větě, následu.iící?

První věta:

,,Kvalifikovaným posouzením", Je toto uvedeno v dokumentu?

No a v Čem jsou tito lidé více kvalifikováni než ostatní? v podvodec h? ye lžích? Myslí si, žekdYŽ sami zneuŽÍvají státní ozbrojenou moc a ovládli GIBŠ i VSZ v praze,ář nemůžou býtpotrestáni?

co je to za drzé a pohrdavé vyjadřování tyto průpovídky? vidělijste toto někdy v nějakémzápadnim státě, třeba v SRN, my tedy za20 |et ješte nevioeti. Ýi;;;i* ""*'

Takto se chová zrŮdnáokupační moc židovské mafie v protektorátu čech a Moravy podsprávou Vlády Organizovaného Zločinu (YOZ).

5, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželia je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmYslných formulaci, popiray' cích základy logického .}JĚni v každéjednotlivé větě, následuiící?



Druhý odstavec:

,,ve kterém mimo jiné sdělujete". Je toto uvedeno v dokumentu?

Vidíte někde v tom dokumentu , Že by se Policie třeba i znoyupomocí lží a podvod ů zabývalaněČÍm jiným neŽ automobilem? Co se tedy stalo s tím jiným? Takžekdyby tam byla ktádežautomobilu a vražda, tak policie obojí takto odloži?

6, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželiaje specifikován v bodě I uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmYslných-ťormutaci, popirajicích základv logického .}sĚnr v každéjednotlivé větě, následu.i ící?

Čtvrtý odstavec:

Žesejednáovozidlo,,,ukteréhobvto zjištěno. že se jeclná tlmottlrové vozitllo
které mělo být v-ul.Thurnova v Praze 6 odcizeno i s věimi."

7, Je v tomto dokumentu, který jste obdrželiaje specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných'formulaci, popirajících zákla.dv logického myšlení v každéjednotlivé větě, následuj ící?

Pá|ý odstavec:

,,Yzhledem ke shora_ uvedeným skatečnostem, kdy neblllt ziištěn:l skutečnosti
oil orgán činný v trestnímřízení

Na Podkladě uýŠe uvedených skuteČnost!, bude Yaše poddní ulož.eno bez ďalšíhoooatření pod výše uvedeným čhlem jednacím.''

8, Je v tomto dokumentu, 
5':ry 

j:* obdrŽeli a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných formu laci, popirajicich zakliay logického myšlení v každéjednotlivé větě, násled ující?

první odstavec:

,, ploved,eryýn_Šetřeaím dle § I58 odst. ] trestního řádu a dle zókona č. 273/200E Sb., oPolicii České republiky,
spóchln t,e,mj in'á' ť}J',trestního řddu.''

9. Nepřijde vám dokument specifikován v bodě l úplně logicky šítený?

Státní zastuPitelstiy 
\tafne.jim přepos lalo oznámení, které měIi na pokyn státníhozastupitelství prověřit. Policejní oigán zjistil, ze orraÁiatet mimo;iného (toho jiného byloplno), psal o h,rádežiautomobilu viraze 6.

policejní orgán na_psal, žebylo zjištěno, že se údajně jedná o vozidlo \brgger che,-kR PR3l4. moz: D. barva černá.



Jak to ti Šikulové'jistili, o.u!1r9 znajítovozidlo a tu SpZ? To by zasloužilo vyšetřování,neboť to Přímo Prokazuje j ejich záiažnou trestnou činnost ttt rdy tuto rodinu sledujíaterorizují.

Dále naPsali, Že nebYla Žádnásoučin_nosto přestože tvrdi, žepavel Rus dával oznámení osobněna MoP Břevnovo coŽ Pravda neni. ZapoÁněli ale nuprut o těch desítkách dokumentů avýsledkŮ Pátrání, kdY Pachatel byl naďvš...!1u po.rrýúnort zjištěn u uyito oig ányoZu.Stejně tak byly doručeny jména švědků a další n.rpoinJ á,ntžy. 
- J - -- - '

No a následně doŠli k závěru_, že kdyžtedy bylo odcizeno vozidlo s SpZ, tak se nejedná otrestný Čin? Nerozumíme té logice? Co t[věói, ty nemaji SpZ apritom ivoiilf vetsinuukradené hodnotY. Talúe ukradení věci ie,out*ÓrnJr,oior..ntu za cca800 tisíc Kč nenítrestný čin? Tak co to tedy je?

l0. Obdrželi jste v příloze k těmto otazkámdokument:

Usnesení od Obvodního ředitetsfuípolicie Praha I - místní oddělení Břevnov ze dne12.0?.2021- č.j. KRPA-1240-64nČ-2021-0011ii o pi';il"" pod názvem:
03 Totalne lzive aPodvodne usneseni MOP Brevnou _iputouanou trestnou cinnost ridiRoman Balej.pdť

Máte Či měli jste tedy tento dokument uložený na vašich datových nosičích?

1l, Je v tomto dokumentu, ktery jste obdrželi a je specifikován v bodě 10 uvedeno, mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných formulaci, po§iraji"irnialrtiay logického myšlení v každéj ednotlivé větě, násled ující?

Sedmý či osmý odstavec dole na straně 2:

"Policie SPolkové rePublilql Německo kvěcisdělila, že uvedené vozidlo nebylo vposledních 20 letech v.§RN registrováno. ,,

Je tam toto uvedeno nebo není? Mužete prosím odpovědět celou větou?

I2,ynimáte tedy, Že v dokumentu od policie kladno a v dokumentu od policie praha Břevnovisou roznorná tvrzení?

Je pravda, Že policie Kladno tvrdí o stejné události, že bylo zjištěno, že se jedná o vozidlos registračníznaěkouRZ: R PR314 :

Zatimco Policie 
" 9ř"ul911 vYchánejic,ítedy zestejného spisu a ze stejného šetření tvrdí, cožje zdŮtazněno v oázce lt,Že áutomobn neuyt 

",rrJ. 
p".i.Joních dvacet let registrován?

Jsou v dokumentech, které jste obdrželi zásadní rozpory?

Pikantní na tom vŠem je, Že lžouobě dvě policie a nikoliv pouze v tomto, co je krásnězobrazitelné, ale Úplně ve všem, to je Iež ia lží v každévět't. Formulace porušuj ící základyformální logiky, jako kdyby byli pod vlivem pervitinu.

l3, Máte nějakou Představu, Proě by věc bez registrační značky, tedy v konkrétním případěautomobil bez rcgistraČní značky nebyl náš áajetek? a;at'uyct o.;uto -Jii prokazovat



naŠo vlastnicťvÍ? Není to tak, Žekatastrnemovitostí se vede pouze u nemovitostí a nikoliv
u movit}ch věcí?

14,Máte nějakou PŤedstavu, jak bychom.mohli mít lístečky od našich velmi hodnotn;ých věcí zestěhovánÍ, které vlastníme třeba desítky let? Proč bychám vůbec museli prokazovat naševlastnictví věcí lísteČky. ProČ by nemějo.stačit uaani priuližné hodnoty věcí a jejich popis,což jsme pochopitelně opakovaně udělali.

15, BYI v dokumentu uveden Plk. MUDr. Jaroslav Rus, neboť tohoto jsme udávali jak jako
majitele vozu, lak i majitele části věcí? ukradli i starému těžce nemocnému člověku skomPletní invaliditou, ktery trpí selháním srdce zdravotní pomůcky, berle, v ozíkadalší. ByItam uveden nebo nebYl? Takže okradení starého nemocnéÉo člově[a o něLal,tnenáležitosti
k životu, neníl<rádeží, pokud to provede státní orgán iozrl

l6, VŠimli jgt9 si, ja\ Policie jednou uvádí neznámýpachatel a pak uvádí, že jsme někohooznaČili jako Pachatele. To je přeci rozpor, UuďÁCt někohó ornuč.ného;at o pact atet"anebo neměli, Je vidět, že tuciem aůkaŽů a svědectví se vůbec 
""ruiviáipiitom tito

Pachatelé bYli oznaČeni nazákladějasných důkazů u 
"ueam 

z řád sousedů. Tato svědectvíbyla zaznamenána na nahrávce a nýty pořír"ny i"t"d;fi. a další důkazy.

t7 , Ynímáte, jak je celý dokument psán, j.ako kdyby ho psali vožralý? Lež a podvod je tam vkaŽdé větě, to však nemůžete v8dět ,_il.tgt"y. ý t.-t'"* 
"l.e 

plnó rorporů] nema smysl jeuvádět vŠechnY, je jich Plno. Celkověle jisté, Ze policie místo, aby hledala pachatele h,rádeže,tak se Podvodným zPůsobem snažila ,-piokázat",že se nej9dná o Í.".trl liilaty smysl bymělo hledat dřívější registraci pred mň^oha lety, Ídyž uúáoeni věcí z"ás.rr" p"remku nemás registrací vozidlanic společného? To je, jakiir.ayÚ"a. ukradli chatičku s věcmi.

l8, Jednalo se o velkou dodávku věci ze stěhování ze zahraničí. Jak bychom mohli mít k věcemlísteČkY a coPak kdYŽ nebudete mít k věcem lísteček, tak nejste vlástníkerrÝ Ňo a když nejstevlastníkem, tak by se nejednalo o trestný čin?

Jak bYchom měli Policii Prokazovat u našich věcí, že jsme vlastníky? přeci na základěsvědectví mnohaosob, automobil byl v našem arZ.ni na soukroméÁ po;.;ň vedle našínemovitosti, hned vedle dalšího autómobilur stejnerro týpu.

19, ProČ Policie zjiŠťuje Přesně majitele pozemku? Jaký to má vztahke krádeži vozl) zdaného
Pozemku, Jedna|o.|e. o soukromý poiemek a jednaío se o naše věci. Ani nru;it.r naše věcineodstraňoval, Policie to však má jako veliký argume;nt,-žle pozemek v dobé krádeženebyl vevlastnictví vlastníků ukradených věcí. Na tom přlci nir:,at"ziz To je, jak kdyby brali pervitin.TakŽe kdYŽ vám ukradnou kabelku v tramvaji,iak se nejed na o v;raáéz6Ú;řy, neboťtramvaj vám nepatíí?

20, Není náhodou velmi náPadné, jak naše věci zbruba za 800tisíc Kč oznaěili zcela nezákonněza hodnotu nulovou? Stejně tak automobi| i zařízen, ti..e 3" vidět na obrázku silně
Podhodnotili i Pod cenu sběrných surovin, aby se Oostati|oa minimální cenu nutnou kekvalifikaci trestného činu krádežeo není tein záměrpřímo iriactz

2l, Je v tomto dokumentu, kteqý jste obdrželi a je specifikován v bodě 10, uvedeno mimo dalšíchlŽÍ a PodvodŮ a nesmyslných formu taci, po§irajicich zak|iay logickéhon'yli"ir v každéjednotlivé větě, následuj ící?



první odstavec nahoře na straně 3:

" že vozidlo, které se na místěnachdzelo, je totožné s vozidlem WN rc4cw2čsxulniz6 uvedeným poškozenouTimovou."

Je tam toto voŽralé ŠÍlenství napsáno nebo není? Třeba policejní orgán dospěl i kzávěra, že vesmír vznikl z kávwé sedliny?

22, ProsímYás uznáváte, Že toto v otázce 21 je jižabsolutní totálníšílenství, které prokazuje tunezřízenou a ÚČelovou zločinnost orgánů UÓzuz nay dodame o.ritty Ái"g*fií automobilu
Přímo z místa,Automobil j e zachycěnla§oogle mápách(Streetview i"i"ř..n.l, dále je' automobil zane,sen v několika registrech PražJkých ,iui"u, které ho obcháZelya následně nazák|adě zjiŠtěnÍ, Že je na soukromém pozemku ,'zapsa!i, že je toz tohoto aůvoau mimo jejichpříslušnost.

Automobil fotografovala přímo městská policie, která pořídila i detailní fotografii VINCODE 1C4GYN2C5XIJ127826. Tyto foiografiárna Pári.i. CRpřímo od nás i s dalšímik dispozici !!!

DáIe je k dispozici i úřední záznamradnice !!!

A oni v Podstatě ProhlásÍ, Že nemŮŽ9me prokázatkým a kdy byl automobil odcizen ani ženám Patřil ani nemŮžeme Prokázat, že nimpatrir/ucci uii n"rnuz.me prokázat jejichhodnotu a dokon_ce ani neÍze prokúat,Ze aútomóbil ktery7 byl ukraden, měl VIN CODElC4GYN2CsXU127826.

Pokud tedY toto není Prokázané, tak pak nevím j iž, co by bylo na této planetě ptokazané.paktedY nemŮŽeme ani Prokázat, Že jsme se vůbec ňarodili. Nelužeme ani prokázat, že exisfujesvět a nemŮŽeme ani Prokánat, žó vůbec existuje Mrri"i oddělení pachatelů, Mop Břevnov?

Nebo to mŮŽete Prokázat? Ajak? Máte lísteček? Ajak prokážetepravost lístečku?

23, Není ztoho vŠeho zřljmé,Že Policie pod vedením Romana Baleje jenom lhala a podváděla,snaŽila se ze vŠech sil jenom prokazovat , že to my jsme se dopustili nějaké trestné činnosti,tak hledala, jestli auto někde nechybí, není nahláŮeiro v souvislosti s nějakým trestným činema podobně, nic jiného se nehledalÓ?

JffiTffnjisté, 
kdo automobil a věci ukradl, jednalo se o státní orgán yoZupod správou

Policie Pak jako ve vŠech Případech machinací v trestním řlr?|r,hledala pouze výmluvy, abytrestný Čin vŮbec nebYl jako trestný Čin označen Takto podvádí všechna řízení,kde podezřelínebo pachatelé jsou čIenové YOZv.

24, Toto jeŠtě není ani z dalekakonec ... ieště proti nám rozjeliněkolik řízeni a snažilise námudělit Podvodným a zloČinným způsotem statisicoue |"ilrry Třeba, že jsme měIi věci na
. Oni nem chtěli vyčítat, že jsmezabtaIisoukromýpozemek,t"áyu@řé)abtali,u.iiurá.tnipozem"k,

ŠÍlenstvÍ? Nikoliv, v orgánech YoŽuběžnápraxe, ň";;1!fu praktiky zrůdnémafie tají!!! Jeto jako kdYŽ berou Pervitin, co by pak znamenalo stovo soukromý pozemek a co by vlastněmělo blýt obsahem vlastnictví? ri d'aUtovelsou úplně siteni,lato vožralýčí spíše pod



Porvitinem. To je, jak9 kdyby Vás chtěli odsoudit, že jste se zmocnil svého vlastníhoautomobilu? To je PokroČilé šílenství, vnímáte to'takě? V čem byli horší tal<zvaníkomunisti?Dále se námsnaŽÍ dáuatnezákonnými azloěinnýÁiÁetodami ruzné pokuty a sankce za to,že si snadještě dovolímeííci,,au'' ?

Ale to.je vždy úplně jak vožralé, například ředitel stavebního řízení, kde docházelo kekoruPci naPsal, Že jsme se omluvili z nějakého piiniŮrer," termínu, na ktery jsme se zezahtaniČÍ nemohli dostat, neboť byl právě ňo*ov;l'stau všude po Evropě a my navíc s těžcenemocným Člověkem,. 
!r:rv 

j: v poástatě ve stejném stavu jako člověk s těžkým průběhemCovidu, tak jsme se řádně omluvili den před;.ananir. r"ntó šílenec t"io 
"l-.a*m odstavcikonstatoval a Pak v dalŠÍm tvrdil, Že jsme s"e neomluvili ani před jednáním ani pojednánía udělil nám nějakou voŽralou pokutu. Ťoto je šílenství, co si taáy ta Žiaourta mafie dovolujea to Že tam dělali Černou.nebezpečnou siavbu bez stavebního povole ni a bez územníhorozhodnutÍ, to tomuto ďáblovi asi nevadilo, přestJe to je ředitel stavebního úřadua pochopitelně se tam ve velkém dopouští trestné činnosti,

Vnímáte Prosím,. Že se kolem jedné osoby nebo rodiny děje nějak až mnoho nepravostí a tozdaleka nevíte všechno, v y p rái im y ám záe sowa 
1 eánó procento.

Židovská mafie ovládá PIno ÚřadŮ a orgánů YoZua ty jsou všechny koordinovány a dokoncezaěne Šikana i z okolí nežádoucí osobý. Je to děsivé fiřt !!! oni koofiinu:]'r.irné institucea ÚřadY, NaPříklad stavební Úřad, nemocnici, katastr nemovitostí, prostě všechno ... častoo tom máme PÍsemný dokument. Těmto lidem je naíízena,aby nás v podstatě z pověření státuŠikanovali, KuČera tomu říká, že tímsleduje rijet trestnit i rireni.No v tom jeho světě ano, oncháPe trestní řízení jako nějaký domněle póvolený 
""iiii*v státní TERbR proti jemunepohodlným osobám !!!

25' Toto je děsivé Pekloo Prosím Vás v Čem to oběti nacismu měly horší než oběti VoZu?
Tato mafie vraŽdínelidským zpŮsobem, dopouští se zločinů mučení a nelidskéhozacházenÍ, zloČinŮ Proti majetŘuo zdraví a životům tidí. proti svým obětem organizujízákeÍné smeČIrY, z19.uZjva{istátnú ap.arát a státní o"rio;.nou moc, lžou, podvádí akradou jako žádný jiný režim na světě !!! J

V Čem to měti oběti nacismu horŠí než oběti YoZu? Nechápu? Dokážete to nějakvysvětlit?

V novinách Pak vYŠlo, jak LukaŠenko má být strašný ničema, protože nějaká studentka bylaodsouzena k jednomu týdnu, opakuji k jednomu týdnu, uerrrí.Atady ta"mafie ácH komplotyna lidi, abY je okradla o majetek aŽavrěta 1etřeba na á.r.ii.t, povraždili mnohonásobek lidíneŽ LukaŠenko, tak v čem je pak ten LukaŠenko tar. spatnýiZJě,J,"-á"ni'ř.*, apředtouto zrŮdnou mafií brání i Běloruský lid,l tom je šp;i"ň rv2zylkv něčem špatný, třeba jeŠPatnY ve vŠem, ale co mŮže být ješt8 horsího něz rraanámafie? r.oe n"ooejj.".., no určitěodejdeme, to ta mafie 
f.s.p19$sieduje, jinak p" t"Ái" p.ir-" uv tam asi nikdo již žít nemohl,to je zřejmé, oPět vYhání lidi do zahraiiíi,ot ruoou j" ol,"si."y majetek, některé obojí aněkteré zavřouPro výstrahu ostatním Č".irů-, kteřiby r" jirn nechtěli podvolit.

Je to děsivé peklo ztůdné mafie...

Měli jste o těchto poměrech nějaká povědomí?



26, obdrželijste v přilozek těmto otázkámdokument:

Úřeoni záznam- Htavní město Praha - Městská poticie hl.m. Prahy ze dne 28.8.2020 _čj. MPPH 99196t2020/OŘ6 v příloze pod;;";;;1-'
04 Uredni zaznam c. j. MPPH gglg6j02o - poiiclE poD vEDENIM BALEJE LzEA PODVADI.pdf

Máte Či měli jste tedy tento dokument uložený na vašich datových nosičích?

27 ' Ie v tomto dokumentu, ktery jste obdrŽeli a je specifikován v bodě 26uvedeno následující?

Totiž: ,,Za přeďním sklem aiištěn VIN 1C4GW2C5X(IL27826'

Není toto v totálním rozporu s tvrzením policie z bodu 22 téchto otázek?

28. Obdrželi jste v přiloze k těmto oténkámdokument:

FotograÍii vIN CODE Pořízenou Městskou Poticií Hl. m. prahy v příloze pod názvem:05 Fotografii VIN kodu poridila mestska poticie.jpg

Máte Či měli jste tedy tento dokument uloženy na vašich datových nosičích?

29, Je na této fotografii městské policie, která je specifikována v bodě 28 uvedenonásledující?

Je tam dobře rozpoznatelný WN ChDE: 1C4GW2C5XU127826?

30. Obdrželi jste v přiloze k těmto otázkámdokument:

Dokument Stanice technické kontroly GÚD ze dne I0.05.2012v příIoze pod názvem:06 Policie lze a podvadi na prikaz naieje;pg

Máte či měli jste tedy tento dokument uloženýna vašich datových nosičích?

31' Je na tomto dokumentu ze stanice sTK GŮD, ktery je specifikován v bodě 30 uvedenonásledující?

Je na něm uvedeno udělení TŮV registrovanému automobilu až do roku201,4?Je natomto dokumentu uveden VIN CoĎE: rc4GW2csXU127826?

Je tedY tímto Prokázánoo Že automoPr] rvr registrován v roce 2012 atedy darebáci zMÍstní organizace.PachatelŮ (MoP) rřóvnoi poo tu.ut"lou zrůdného darebáckéhoŽida Romana Baleje ze státního zastupitelství pro p;;h; 6 sprostě Ěou apodvádí?

32. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkámdokument:

ffi"#Í"TsvědČení 
o registraci vozidla v Bundesrepubtik Deutschland (§RN) v příloze

07 Druhy dukaz usvedcujici prolhanou zkorumpovanou policii pod Balejem.jpg
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na vašich datových nosičích?



33, Je natéto fotograÍii dokumentu z osvědčení o registraci vozidlao který je specifikovánv bodě32 uvedeno následující? '
Je tam jasně uvedenoo Že automobil s WN CODE: 1C4GYN2C 5X|]t27826 byl tedyregistrován a uveden do provozu v SRN?

Je tedY tímto Prokázáno, Že automobil byl registrován v SRN a tedy darebáci z Místníorganizace Pachatelů MoP Břev,ou poď mra"tetou 
"nianJrro'a*.ňiir.er,o žida RomanaBaleje ze státního zastupitelství pro prahu 6 sprostě lžou apodvádíi

Jiní lidé bY bYli za setinku takov;ých úmyslných podvodů již desetkrát obviněni a odsouzeniatito darebáci se Pomocí BRA?lYlcÉ uyirlruá;í vůbecirestnímu řízeni beztrestně, lžou,
Podvádí a kradou, masivně znelůivaji státni proúedky.a statni ozúro;.nou 11o. proti svýmoPonentŮm a někteří z nich jeŠtě k tomu beaŮstně ,raZdi a vzájemně se u těch zločinů kryjí.Je to děsivá situace a absolutní k9|ps veškeré spravedlnosti l funkčndsti samotného státujako takového, Proto se tam dějí ty šílónosti i napri[lad kolem.pia".i. covidt9 !!!

Roman Balej je zloěinec, ktery stojí za děsivými machinacemi v trestní ch řízenich, za ktytímnelidských zloěinŮ, za krytím krádeží v desítkách milionů korun a to dokonce v nemocnici,zloČinec, ktery se neŠtítí s dalŠÍ výteČnicí Láznovoifalšovat protokoly, aby kryl židovskéhoz|oěince,jenŽ se obohacuje trestnou činností a zbohat! za jeiopůr"d;i, e známékorupčnífirmě METROSTAV a.s. o desítkY milionů tá.un- řorumpují orgány v trestním řízení tak,abY dosáhlY nelidských křivd próti druhýT, uÚ' je okradli o majetek a dokonce u tohokorumpují i samotné soudy, kde má tato mafió také své zastoupení, je to děsivé peklo státníhoterorismu a zločinců, kteří ukořistili státní zbraně a výkořisťuj i 
"",ty"Áiroi.

Dále přiklá dám bezpoložení datších otázek následuj ící očíslované přílohy:
08 DUP 0l Duvod 7rylanipodani na Vasi instituci.pdf
09 DUP 02vOZ - SZ 01-Šoustava statniho 

"i.lt{ii"l9wi 
j_e_logicka prvni zastavka VoZujpg10 DUP 03YOZ - BRA 02 - Jakdoslo k tragedii rinaĎÁťrcE;pgll DUP 04 SISTEM.png

12 DUP 05 voz - Sz.03.:Statni zastupitelsfui je organiz aci zlaa terorujpg
13 DUP 06 Ruda smrt.pdf
14 DUP 07 Seznam trestnich oznameni - cca l7}kusu.pdf
l5 DUP 08 Podani na zrudneho psychopatickeho zlocince Martina Susku 44 kusu.pdf|6YOZ - SIO 02 - ?iag,e,-oc,rÚ;i Uirajinyjpg
17 YOZ - SIO 02 0l - Jews take contror ořUiáai-n. - Zidese zmocnuji Ukrajiny.pdfL&VOZ -ADL 02 - Osobni vykrik-POMOOOCjps
19VOZ - Seznam trestnich oznamenijpg
20 Martin Suska terorista YoZumastuliói se stejne jako Roman Balej jako statni zastupcejpg

Dodatečná otázkaz

\ýrozuměli jste o trestné Činnostio o které jste se dozvěděli z tohoto podánín orgány činnév trestním řízenÍ? Prosím, Žádejte podle zákona také o too abý '"e.'tito 
informovalio uČiněných oPatřeních. Jednoo co pódát.n opatření totĚ buáou nutone ... vzájemně sekryjí a terorizují celý národ...

Děkuji mnohokrát za peělivé vyřizení otánek, Dr. Ivana Timová
(odkazY obsahující dalŠÍ vYsvětlující informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánůČinných v trestním íízení,vše je-organizovánovoŘvvžÁřóiil;;;;?š^i"rrmocností 

donejvYŠŠÍch Pater státního zastupitetŠtví: https://braaaoice.unas.cz _ http: llbradavice.cz,gpPro orgány veřejné moci - uživátel:,o $ov '' á heslo: ,, gov.)'


