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Věc : Žádost o zrušení opatření
NGO žádá o zrušení opatření výše uvedeného č.j. za oběť trestného činu,
plná moc viz. příloha.

Komisař por. Bc. Lenka Korčálová vydala opatření o přibrání znalce z
odvětví psychiatrie podle § 105 odst. 1 trestního řádu s odkazem na
ustanovení § 118 trestního řádu poškozenou oběť trestného činu p. Alenu
Musilovou.
Podle trestního řádu § 105 odst. 1 a § 118 se znalecké posudky na stav
duševního stavu mohou vyšetřovat pouze u svědků a obviněných.
Sama Policie České republiky v popisu a bližší specifikaci skutku uvádí, že
p. Alena Musilová je v pozici poškozené :
„ podezřelý.... fyzicky napadl poškozenou Alenu Musilovou.........tak, že ji
nejdříve shodil na zem a poté ji nekolikráte do celého těla několikráte
kopnul a udeřil pěstí...“
Avšak Policie zcela účelově v předmětném opatření vynechala, že podezřelý
poškozenou p. Alenu Musilovou předtím chytil za krk zezadu a škrtil ji, což
dokazuje lékařská zpráva, která uvádí poranění krční páteře. Takto je
podezření, že PČR zcela účelově snižuje závažnost zranění poškozené oběti
trestného činu.
NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu p. Alenu Musilovou o
zrušení opatření č.j. KRPT-64223-151/TČ-2017-070271-112 Policie České
republiky, územního odboru Frýdek-Místek ze dne 23. ledna 2018, protože
je protizákonné.
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