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-------------------------------------------------------------------------------------------Generální inspekce bezpečnostních sborů
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Na vědomí:
Z důvodu zajištění důkazního materiálu
zasláno dle rozdělovníku
Vaše č.j. GI-4724-25/ČJ-2017-842060-K
ze dne 22. listopad 2017
odesláno dne 22. listopad 2017
doručeno dne 25. listopad 2017

Věc : 1. Omluva
2. Nový termín
3. Stížnost
4. Žádost o kamerový záznam

1. Ve stanoveném termínu dne 29. listopadu 2017 jsem na lékařském
vyšetření a proto se nemohu dostavit. Proto se omlouvám a současně žádám
o stanovení nového termínu na den úterý 12. prosince 2017 na 12:00 hod,
kde současně doložím doklad o lékařském vyšetření.
2. Současně podávám stížnost. Na výběr dopisu z datové schránky mám
podle zákona lhůtu 10 dnů. Což znamená, že při odeslání dne 22. listopadu
si podle zákona mohu vyzvednout dopis až 1. prosince, což je až po
termínu.
3. Dále vzhledem k obsáhlosti případu a množství dokumentů je i při
dřívějším vyzvednutí dopisu lhůta nedostatečná, což by měl pplk. Ing. Jan
Moravec, při své profesní erudici, dostatečně chápat, a nebo je podezření,
že výše uvedené dělá naprosto úmyslně s podezřením o snahu o
„likvidaci případu“ ve prospěch konkrétních policistů.
4. Toto dokazuje i vlastní text předvolání, který je psán velmi zbrkle a
neuspořádaně.
a) u policistů nejsou uvedeny křestní jména
b) na policisty Rygla a Strejčka ještě nebyly podány trestní oznámení

c) pokud pplk. Ing. Jan Moravec vychází z textů trestních oznámení, tak
zase zapomněl na por. Mühlsteina
d) předmětem řízení je oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
vraždy ve stadiu pokusu se značným potenciálem k dokonání, ale pplk. Ing.
Jana Moravce hlavně zajímá videozáznam a důkaz o padělání lékařských
zpráv.
K tomu je nutno konstatovat, že podle trestního oznámení jde v tomto
stadiu řízení především o časový úsek dne 16. května 2016.
5. Současně žádám o potvrzení pořízení vlastního kontrolního kamerového
záznamu, pro účely NGO a to bezodkladného zveřejnění v souladu v jejím
účelem dle stanov, aby se zabránilo následné manipulaci se spisovou
dokumentací.
Záznam bude pořizován již od vstupu do budovy, což znamená, že si GIBS
zajistí podmínky pro podání vysvětlení např. U vstupních dveří. Dále
všichni vyslýchající budou sedět před kamerami a obličeji směrem ke
kameře a přede mnou.
Při výslechu dne 16. května 2016 došlo k tomu, že por. Mühlstein byl
značně agresivní, ale byl zády ke kameře. Neverbální agresivní
komunikace

způsobuje

profesní

a

psychickou

destabilizaci

vyslýchaného a nebo se jedná o snahu o provokaci. Por. Skalický seděl
mně za zády a por. Podlucký se schovával za skříní.
6. Pokud by pplk. Ing. Jan Moravec výše uvedenému nechtěl vyhovět, bude
na něj podána stížnost nebo podáno trestní oznámení na zneužití pravomoci
úřední osoby a to podle způsobu následného chování.

7. Žádám o zaslání nového předvolání na úterý 12. prosince 2017 ve 12:00 a
o výslovné umožnění vlastního kontrolního kamerového záznamu pro účely
NGO a to bezodkladného zveřejnění na www.hrd-ngo.com.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 26. listopadu 2017

statutární orgán - předsedkyně

