Human Rights Defense z.s. - NGO
francouzský ekvivalent - Droits de l´Homme Défense z.s. - ONG
Nevládní nezisková organizace
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 10967
IČ 018 01 970, www.hrd-ngo.com, Identifikátor datové schránky : smd99ty
korespondenční adresa : P. O. BOX 8, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

-------------------------------------------------------------------------------------------Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
1. oddělení obecné kriminality
Beskydská 2061
738 18 Frýdek-Místek
Okresní státní zastupitelství
ve Frýdku-Místku
Na poříčí 3206
738 02 Frýdek-Místek
Prof. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D.
Psychiatrická klinika
FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové

Náš případ : https://www.hrd-ngo.com/pcr-1-oddeleni-obecne-kriminality-frydek-mistek/
https://www.hrd-ngo.com/frydek-mistek/
Vaše č.j. : KRPT-64223-170/TČ-2017-070271-112
Ze dne : 23. února 2018
Vaše č.j. : 3 ZN 4751/2017-46
Ze dne : 19. února 2018
Vaše č.j. : KRPT-64223-173/TČ-2017-070271-112
Ze dne : 27. února 2018
Náš dopis : https://hrd-ngo.com/_files/200000907-d1e24d2dd4/%C5%BD%C3%A1dost
%20o%20zru%C5%A1en%C3%AD%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf
https://hrd-ngo.com/_files/200000909-1eacd1fa5b/doru%C4%8Denky%20%C5%BE
%C3%A1dost%20o%20zru%C5%A1en%C3%AD%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf

Věc : Urgence žádosti o zrušení opatření
Ke všem č.j. , za poškozeného občana plná moc viz. Příloha, urgujeme
zrušení opatření, protože je protizákonné.
Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková i státní zástupce Mgr. Jiří
Martikán, si jsou velmi dobře vědomi svého protizákonného jednání.
Žádost o zrušení protizákonného opatření byla doručena PČR dne 12. února
2018.
Následně dne 23. února 2018 por Bc. Lenka Korčáková vymyslela dopis č.j.
KRPT-64223-170/TČ-2017-070271-112 a státní zástupce Mgr. Jiří Martikán
ještě předtím vymyslel dopis č.j. 3 ZN 4751/2017-46, ve kterých je shodná
malá, ale zásadní změna - OSZ i PČR vynechávají § 118 TŘ, což je
podezření, že se jedná o reakci na naši žádost o zrušení opatření.

Současně si takto por. Bc.Lenka Kočáková i Mgr. Jiří Martikán
vytvořili důkaz proti sobě o podezření na svoje úmyslné protizákonné
jednání.
Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková a Mgr. Jiří Martikán zcela
úmyslně posílají dopisy poškozené, aby na ni vyvíjeli psychologický nátlak
a takto destabilizovali poškozenou, když se stala zvlášť zranitelnou obětí
trestného činu.
Dopisy byly zaslány na pátek, což následně vyvolá efekt, aby se poškozená
2 dny zcela zbytečně trápila, protože se ve dnech pracovního volna
nedomůže ani pomoci ani rady.
Dále žádáme, aby por. Bc. Lenka Korčáková informovala o situaci Mgr.
Michaelu Mrowetz, klinickou psycholožku, protože tato ordinace nevlastní
datovou schránku a dále žádáme, aby tuto informaci por. Bc. Lenka
Korčáková zaslala naší NGO na vědomí.
Na závěr žádáme, aby korespondence týkající se psychiatrického vyšetření
byla zasílána výhradně naší NGO, aby si por. Bc. Lenka Korčáková
nemusela dělat starosti, že neví co má dělat.
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