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Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení Kolín
Rimavské Soboty, Kolín
Věc : Žádost o vydání zbrjního průkazu za účelem pravidelní zdravotní
kontroly.
Policejní Prezidium postoupilo věc na moji žádost, že Policie Kolín vydá
zbrojní průkaz k PRAVIDELNÉ ZDRAVOTNÍ KONTROLE.
A doplňuji, že že předchozí trestná činnost (ve stadiu podezření), jako je
krádež osobních dokladů, zneužití pravomoci úřední osoby, pomluva atd.,
protože Policie nikdy neměla důkaz o mojí zdravotní nezpůsobilosti, TRVÁ
I NADÁLE, a pro policisty v Kolíně se jedná o reálnou trestní sazbu
kolem 8 let nepodmíněně, s tím se paní Benková musí smířit.
Takže paní Benková přepíše papír, vrátí zbrojní průkaz, já zajdu na
pravidelnou zdravotní kontrolu a proti paní Benkové bude někdy zahájeno
trestní stíhání, kde bude také vyšetřena jako obviněná na psychiatrii, zda
netrpí vážnou duševní poduchou s bludy, když je tak nevývratně
přesvědčená, že má nějaké důkazy o mojí zdravotní nezpůsobilosti.
Také by paní Benková mohla být umístěna do ústavního ochranného léčení,
protože se svými bludy na Policii je nebezpečná pro společnost.

Doplňující procesní fakta :
Je jednoznačné, že řízení je tak provokativně protiprávní, že se nejedná o
klasický proces, ale o nějaký typ objednávky z vrchu.
Je zde nutno podotknout, zda úředníci v Kolíně správně vyhodnocují situaci.
Do současné doby se úředníci v Kolíně chovali tak, že sprosté protiprávní
jednání, že po někom budou střílet a že mají důkazy, že je někdo zdravotně
nezpůsobilý i když ten důkaz nemají, úředníci v Kolíně vyhodnocovali tak,
že si sprostoty můžou dovolit, protože jsou významnými členy rozvědky.
Je zde ještě druhé vysvětlení, jestli tajné služby náhodou celou situaci
nenarafičili na úředníky v Kolíně, aby se v následném řádném procesu
úředníci v Kolíně stali levnými mediálními obětmi.
Tajné služby si tento postup mohli dovolit, protože tajné služby považovali
úředníky v Kolíně za takové hlupáky, že situaci nerozpoznají a sami na sebe
si zdokladují trestnou činnost, což tajné služby využijí nebo zneužijí proti
úředníkům v Kolíně.
NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ ŽÁDÁM O VRÁCENÍ
ZBROJNÍHO PRŮKAZU ZA ÚČELEM PRAVIDELNÉ ZDRAVOTNÍ
KONTROLY, S TÍM, ŽE PŘEDCHOZÍ PODEZŘELÁ TRESTNÁ ČINNOST
PRO POLICISTY A ÚŘEDNÍKY TRVÁ. POKUD PANÍ BENKOVÁ TAKTO
NECHCE UČINIT, NEVADÍ POČKÁ SE NE BEZPODMÍNEČNOU
KAPITULACI A ŘÁDNÝ PROCES, ZA COŽ V RÁMCI ODŠKODNĚNÍ
DOSTANU VÍCE A PANÍ BENKOVOU ČEKÁ VYŠŠÍ TRESTNÍ SAZBA.
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