Generální inspekce bezpečnostních sborů
Sabinova 811/27,
Plk.Mgr.Milan Týn
721 00 Ostrava- Svinov
Žadatelka:
Alena Musilová, nar. 4.2.1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek
Dne 17.1.2019
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane,
dne 21.12.2018 byla žadatelka na výše uvedené adrese, nahlédnout do spisu č.j. GI-345—
27/ČJ-2018-842080-K a součásti této žádosti byla také žádost o poskytnutí kopie zápisu předchozí návštěvy v témže roce a jednalo se o nahlášení dalších trestných činů PČR F-M a Ostrava o který nyní žadatelka žádá, aby GIBS zápis zaslal na výše uvedenou adresu žadatelky.
Tyto informace žadatelka potřebuje pro další postup při vyřizování této závažné trestné
činnosti policistů, kteří její rodinu ohrožují na životě, protože jejich zásluhou doposud nebyl
pachatel usvědčen za trestný čin spáchaného násilí, který žadatelce způsobil zranění, které
bylo lékaři zjištěno a prokázáno, že došlo k ublížení na zdraví, ze kterého se ještě žadatelka
dodnes nevzpamatovala, včetně její nejbližší rodiny, kromě jejich bratrů Z.Mokryše a
K.Mokryše, včetně jejich příbuzných a známých, kteří se také podílejí na její šikaně, protože
jim je PČR F-M a Ostrava včetně MP Frýdek-Místek také nakloněna i mnohočetným rodinným klanům v této lokalitě.
Požadované informace zašlete v zákonné stanovené lhůtě po přijetí žádosti.

Alena Musilová
Přílohy:
Foto 5x
RD násilníka J.Marka, který byl schválen k bydlení Stavebním úřadem ve Frýdku-Místku
Bc.Šebenovou a dodnes je v rozporu se stavebním zákonem, RD neodpovídá skutečnosti dle
projektové dokumentaci a PČR F-M a Ostrava, včetně Městské policie F-M už neví, jak
tomuto zločinci, pachateli TČ napomáhat a poškozovat zvlášť zranitelnou oběť TČ Alenu
Musilovou a kolik už oběti zásluhou jejich zneužívání pravomoci a odmítání GIBS
vyšetřovat TČ policistů trpí a přišlo i o život.

Na vědomí:
Krajské státní zastupitelství v Ostravě, státnímu zástupci Mgr. Michalu Królovi,Na Hradbách
21, 729 01 Ostrava.
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Doručenka datové zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Žádost o informaci
641026126
Veřejná datová zpráva
Doručená
21.1.2019 v 09:53:50
Alena MUSILOVÁ, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, CZ
fb932vi
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 70200
Ostrava, CZ
ID schránky: 6kzabcw
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
GI-345-27/ČJ-2018-842080
Nezadáno
Mgr. Michalu Królovi
Ano

Události zprávy:
21.1.2019 v 09:50:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
21.1.2019 v 09:50:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21.1.2019 v 09:53:50 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva
je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení
dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Doručenka datové zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Žádost o poskytnutí informace
640384957
Veřejná datová zpráva
Doručená
18.1.2019 v 07:19:00
Alena MUSILOVÁ, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, CZ
fb932vi
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 16900 Praha
6, CZ
ID schránky: v7m7926
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Plk. Mgr. M.Týn
Ne

Události zprávy:
17.1.2019 v 18:58:11 EV0: Datová zpráva byla podána.
17.1.2019 v 18:58:11 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18.1.2019 v 07:19:00 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva
je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení
dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

