
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 8. 7. 2021, pod č. j. 

89510/2021-520000-11, sdělení odesláno 14. 7. 2021 
pod č. j. 89510-2/2021-520000-11  
 
Obsah žádosti:  

 

1. Prosím zodpovězte všechny otázky položené v úvodním textu. 

2. Prosím napište vysvětlení, proč neinformujete o zneužívání státní ozbrojené moci? 

3. Proč neinformujete o mafiánských metodách, které používají pochopitelně ve zločinném 

spolčení jakoby orgány činné v trestním řízení? To jsou otřesné zločiny, jak o tom může 

veřejnoprávní médium neinformovat? 

4. Proč neinformujete o děsivém a hrůzostrašném případu ELLEN, což je gigantický příklad 

gigantického zneužívání státní ozbrojené moci a policejního násilí nejhrubšího zrna!!! 

5. Proč neinformujete o masivním porušováním právního řádu České republiky 

i demokratického společenského zřízení, kterého se dopouštějí orgány činné v trestním řízení, 

zejména organizovaně státní zastupitelství? 

6. Proč neinformujete o jejich oblíbené a zrůdné zločinecké metodě BRADAVICE? 

7. Proč neinformujete o Českých odbojových skupinách, když ty jsou tvořeny nikoliv loutkovou, 

ale skutečnou opozicí? 

8. Proč neinformujete o otřesných skandálech celé exekutivy? 

9. Proč neinformujete o Českých lidech v nouzi, kteří jsou touto mafií ovládající státní instituce, 

zejména orgány činné v trestním řízení, napadeni? 

10. Proč neinformujete o celých rodinách, které jsou systematicky vylikvidovány, vyhnány do 

zahraničí a kompletně touto mafií okradeny? 

11. Proč neinformujete o tom, že poměry v České republice jsou úplně odlišné od poměrů 

v západní Evropě. Že v západní Evropě jsou orgány činné v trestním řízení pod soudní, ale 

i silnou veřejnou kontrolou? 

12. Proč neinformujete o tom, že zločinecká organizace teroru a zla, tedy státní zastupitelství, 

tu vodí občany systematicky za nos, naprostým nerespektováním zákonů a ústavního pořádku 

si platné zákony ještě svojí nezákonnou praxí poupravila k obrazu svému, dopouští se 

mafiánských zločinů, vymanila se z veškeré kontroly právního státu, a dokonce je fakticky 

vyňata i z účinnosti trestního práva, a přitom tu zároveň hraje na obyvatele tu habaďuru s tou 

nezávislostí. 

13. Jak je možné, že veřejnoprávní média tu dělají propagandu zločineckým a teroristickým 

organizacím, jejichž činnost je zcela odlišná od institucí nesoucí stejná označení na západě? 

 

Odpověď: 

 

      V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona 106/99 Sb. povinný subjekt žádost 

sdělením odložil vzhledem k tomu, že se požadované informace nevztahují k činnosti celního 

úřadu.  


