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-------------------------------------------------------------------------------------------Krajské ředitelství Policie
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Vaše č.j. : KRPH -39007-6/TČ-2018-050281
Ze dne : 14. května 2018

Věc : Vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi
Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na
Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018,
komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro
řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing.
Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by
zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji
nechápavost dané problematiky.
NGO ještě jednou vysvětlí por. Ing. Miroslavu Jarošovi zákonnou
problematiku pachtu podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Jsou dva typy výpovědí :
1. smluvní výpověď : tzn. Když obě dvě strany dodržují smlouvu, tak
každá ze stran může ukončit pacht po uplynutí výpovědní doby.
2. zákonná výpověď : když dojde k situaci, že jedna ze stran porušuje
smlouvu (v konkrétním případě pachtýř), tak podle zákona platí
výpověď bez výpovědní doby tzn. Okamžitě.
Konkrétní odůvodnění podle zákona již NGO PČR zaslala.
Tzn. Že pokud pachtýř, konkrétně Ing. Monika Nebeská neplatila pacht,
nedodávala naturálie, poškozovala půdu a ještě proti vlastníkům půdy chtěla
pokračovat trestněprávní cestou a jednala si proti nim advokáta, že se s nimi
bude soudit a kolik to vlastníky půdy bude stát, tak platí okamžitá výpověď.
V současné době jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou
dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z
nemovitostí, tak

je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan

Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím
Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání,
tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů
a následně takto získávat „zadarmo“ půdu.

Pro přirovnání, ay por. Ing. Miroslav Jaroš lépe pochopil, tak pokud
pracuje u PČR a v případě, že by mu na účet nepřišla mzda a jeho
nadřízenou byla Ing. Monika Nebeská, tak by musel nadále pracovat
zadarmo a financovat náklady na zaměstnání (např. Jízdné, stravné) a
nemohl by se nijak z neřešitelné situace uvolnit.
Tento dokument byl vypracován v souladu se zápisem mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu NGO – členské schůze konané dne 15. května 2018.

Tento dokument je vypracován v souladu se stanovami NGO hlavou II bod 19 –
vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských
práv, změny legislativy

v souladu s ochranou lidských práv na základě

mezinárodních úmluv a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv.
Tento dokument je vypracován v souladu s jednacím řádem NGO hlavou VI bod 14 –
za účelem změny legislativy budou případy vedeny tak, aby se co nejdříve začalo
upozorňovat na vnitrostátní legislativu, která porušuje mezinárodní úmluvy o
lidských právech a následně bude případ veden tak, aby byly využity metody k
předložení návrhu na změnu zákona na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 30. května 2018

statutární orgán - předsedkyně
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Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas dodání:
Adresát:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Trestní oznámení
579909161
Dodaná Poštovní datová zpráva do vlastních rukou
30. 5. 2018 v 06:36:36
Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ibrudkm
PO
Ladislava Kryžová, Oprávněná osoba
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ing. Monika Nebeská
Ano

Přílohy:
complet TO Kaiser nadržování Lanf´grové.pdf (4,64 MB)
complet Jaroš pacht.pdf (67,66 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzU3OTkwOTE2MTsxb43e3bb3&XCSRF=8102cca97f40d722492b7f37306ae71f
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Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas dodání:
Adresát:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:
Zmocnění:
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Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Trestní oznámení
579890797
Dodaná Poštovní datová zpráva do vlastních rukou
30. 5. 2018 v 06:38:01
FytAgro s.r.o., Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
n98f638
PO
Ladislava Kryžová, Oprávněná osoba
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ing. Monika Nebeská
Ano

Přílohy:
complet TO Kaiser nadržování Lanf´grové.pdf (4,64 MB)
complet Jaroš pacht.pdf (67,66 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzU3OTg5MDc5Nzsx78770ad2&XCSRF=8102cca97f40d722492b7f37306ae71f

