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Věc : Žádost o přezkoumání vyřízení podání
Podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
žádáme o přezkoumání výše uvedeného č.j.
PČR ani OSZ nemají žádné zákonné právo po poškozené a těžce zraněné
paní Aleně Musilové požadovat psychiatrické vyšetření.

Paní Alena Musilová je jednoznačně v pozici poškozené, což doložila
lékařská zpráva, která byla vystavena bezodkladně pro útoku násilníka.
NGO pro poškozenou paní Alenu Musilovou odkazuje a trvá na své původní
žádosti o zrušení opatření PČR.
Celý text :
https://hrd-ngo.com/_files/200000907-d1e24d2dd4/%C5%BD%C3%A1dost
%20o%20zru%C5%A1en%C3%AD%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf
K argumentům státního zástupce Mgr. Martikána sdělujeme :
1. Paní Alena Musilová je jednoznačně pouze v pozici poškozené a oběti
trestného činu, protože jestliže byla škrcena a poté bylo do ní kopáno
atd., což ošetřující lékař i PČR potvrdili, tak je jednoznačně poškozená
2. Takto vzniká podezření, že PČR se nesnaží vyšetřovat pachatele trestného
činu a policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že
byl spáchán trestný čin do dvou měsíců od jejich přijetí a pokud prověřování
v těchto lhůtách neskončí, je policejní orgán povinen státnímu zástupci
písemně zdůvodnit, po jakou dobu bude prověřování pokračovat.
3. Rozsudkem č.j. 4To 319/2014-455 Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.
listopadu 2014 byla paní Alena Musilová zproštěna návrhu na potrestání
státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku ze dne
9.1.2013, sp.zn. ZK 28/2013-13.
V tomto rozsudku potvrzeno, že poškozená netrpí žádnou duševní
chorobou a proto znalec nezjistil snížení složky ovládací či rozpoznávací
a je si plně vědoma všeho co dělá a když je někdo trestně zodpovědný
není duševně nemocný
4. Dále Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že paní Alena Musilová
byla nezákonně trestně stíhaná.
5. Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo za nezákonné trestní stíhání paní
Aleny Musilové.

6. Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že paní Aleně Musilové vznikla
újma.
7. Omluvu ministerstva spravedlnosti přikládáme do přílohy.
Závěrem NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu paní 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.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 8. února 2018
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