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Věc : Odpověď na výzvu
Otázka PČR :
Jakým trestním jednáním mělo dojít k zneužití pravomoci úřední osoby.

Odpověď NGO
Podrobné odůvodnění viz. Trestní oznámení.
Stručné odůvodnění : Je podezření, že radní města Chlumec nad
Cidlinou jednali a rozhodli ve věci, ke které nemají zákonnou
kompetenci.
Pozn. Radní Města jsou oficiálně profesně erudovaní a tedy zodpovědní.
Právní úprava :
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
§ 69 odst. 2
Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva
obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Pokud by se zastupitel (radní) necítil profesně erudovaný ve znalostech
zákonů a Ústavy ČR, tak nemá ani kandidovat.
Otázka PČR
Všechny písemné podklady, které byly předmětem sporu...
Odpověď NGO
SPISOVÁ DOKUMENTACE – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ I PRO PČR
https://www.hrd-ngo.com/zneuziti-radnich-starostou/
Otázka PČR
Písemné podklady, které prokazují protiprávnost jednání
Odpověď NGO
SPISOVÁ DOKUMENTACE – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ I PRO PČR
https://www.hrd-ngo.com/zneuziti-radnich-starostou/

Otázka PČR
Jména a příjmení svědků
K čemu mají být svědci vyslechnuti a ke kterému skutku v rámci celého
jednání.
Radní Města Chlumec nad Cidlinou
Ing. Miroslav Uchytil
MUDr. Miroslav Louda
Mgr. Vladan Kárník
Ivo Kučera
PaedDr. Arnošt Vítek
Luboš Suchánek
MUDr. Jaroslav Krenčík
Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní
teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let,
je NGO toho názoru, že by

PČR každému radnímu měla poskytnout

možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení
jako celku.
Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije,
zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.
Otázky k výslechu pro každého radního :
Zda se předmětná žádost na více než 50 stranách a uveřejněná na
internetových stránkách NGO projednávala na Radě Města Chlumec nad
Cidlinou?
Zda proběhlo hlasování?
Jak hlasoval každý jednotlivý radní?
Zda má každý radní důkaz pro své tvrzení, kromě vlastní výpovědi?

Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti?
zapisovatelka zápisů Rady Města
Jana Jelínková
Otázka k výslechu :
Na základě jakých podkladů je tvořen zápis Rady Města ( např. Podle
poznámek starosty nebo je zápis přepisován z diktafonu atp.) ?
Vyřizující korespondence
Ing. Pavel Školník, MPA
Otázky k výslechu :
Na základě jakého podkladu vyřizuje tajemník korespondenci podepsanou
starostou ( např. zda má písemný příkaz). „
Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti?
Zda tajemník je zodpovědný za text odpovědi občanovi k náhradě škody?
Ověřovatelé konkrétních zápisů Rady Města ( podle přílohy trestních
oznámení)
PaedDr. Arnošt Vítek
MUDr. Jaroslav Krenčík
Otázky k výslechu :
Na základě jakých podkladů je tvořen zápis Rady Města ( např. podle
poznámek starosty nebo je zápis přepisován z diktafonu atp.) ?
Zda ověřovatelé ověřovali konkrétní zápisy uveřejněné na internetových
stránkách Města nebo zda došlo k výměně textu zápisu na internetu až po
ověření?

Komise majetková RM
Ing. Jiří Žabka
Ing. Arch. Jiří Bučina
Květa Halmichová
Eduard Haspra
Ing. Stanislav Havlík
Mgr. Otakar Kuchař
Jindřich Šafránek
Lenka Šarounová
Ing. Ladislav Vacek
Ing. Iva Uchytilová
Otázky k výslechu :
Zda se předmětná žádost na více než 50 stranách a uveřejněná na
internetových stránkách NGO projednávala na Majetkové komisi Města
Chlumec nad Cidlinou?
Zda proběhlo hlasování?
Jak hlasoval každý jednotlivý člen komise?
Zda má každý člen komise důkaz pro své tvrzení, kromě vlastní výpovědi?
Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti ( v případě projednávání žádosti)?
Zda existuje zápis komise o zamítnutí žádosti?
Finanční výbor zastupitelstva Města Chlumec nad Cidlinou
Ing. Ladislav Vacek
Květa Halmichová
Ing. Jiří Ornst
Ing. Jaroslav Špičák
Ing. Miloslav Vosáhlo

Otázky k výslechu :
Zda se předmětná žádost na více než 50 stranách a uveřejněná na
internetových stránkách NGO projednávala na Finančním výboru Města
Chlumec nad Cidlinou?
Zda proběhlo hlasování?
Jak hlasoval každý jednotlivý člen výboru?
Zda má každý člen komise důkaz pro své tvrzení, kromě vlastní výpovědi?
Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti ( v případě projednávání žádosti)?
Zda existuje zápis výboru o zamítnutí žádosti?
MěÚ - Odbor správy majetku a investic
Ing. Iva Uchytilová – vedoucí
Otázky k výslechu :
Zda se předmětná žádost na více než 50 stranách a uveřejněná na
internetových stránkách NGO projednávala Odboru správy majetku a
investic Města Chlumec nad Cidlinou?
Proč neproběhlo jednání s poškozeným občanem resp. s jeho zástupcem ?
Zda existuje zápis nebo rozhodnutí ve věci?
Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti?
MěÚ - Finanční odbor
Ing. Dagmar Špičáková - vedoucí
Otázky k výslechu :
Zda se předmětná žádost na více než 50 stranách a uveřejněná na
internetových stránkách NGO projednávala Finančním odboru MěÚ.
Proč neproběhlo jednání s poškozeným občanem resp. s jeho zástupcem ?
Zda existuje zápis neb rozhodnutí ve věci?
Jaké je odůvodnění zamítnutí žádosti?

Otázka PČR
Bližší identifikační údaje svědků
Odpověď NGO
Pro všechny svědky doručovací adresa :
Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou.
Závěrečný návrh :
NGO navrhuje, aby PČR pořídila zvukový a obrazový záznam z úkonu
podávání vysvětlení a výslechu svědků podle § 62 odst. 1 zákona o policii č.
273/2008 Sb.
Doplnění :
Každý svědek musí vypovídat pravdu jinak se vystavuje riziku podezření z
trestného činu křivé výpovědi podle § 346 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
a proto je zveřejnění otázek na svědky je přiměřené právní situaci a
faktickým právním znalostem svědků.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 29. srpna 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:

Odpověď na výzvu
602794176
Dodaná datová zpráva do vlastních rukou
30. 8. 2018 v 06:42:49

Adresát: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
por. Ing. Miroslav Jaroš
Ano

Přílohy:
Odpověď na výzvu Kučera.pdf (67,52 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzYwMjc5NDE3Njsx55ea242b&XCSRF=0ae6448ae11ff45bcb4b4f8de0fb8…
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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:

Odpověď na výzvu
602809702
Dodaná datová zpráva do vlastních rukou
30. 8. 2018 v 06:44:02

Adresát: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
plk. JUDr. David Fulka
Ano

Přílohy:
Odpověď na výzvu Kučera.pdf (67,52 kB)
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