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Vážený pane starosto,

1.  Dne 14. dubna 2016 č.j. OSMI 1326/16 7/2016-Ucl ing. Iva Uchytilová

přiznala porušování zákonů a lidských práv. Vzhledem k tomu, že  odkázala

na celou spisovou dokumentaci, tak jediné odůvodnění podstaty věci je v

mých vyjádřeních. Tímto odkazem na celou spisovou dokumentaci, si je

Město  Chlumec  nad  Cidlinou  velmi  dobře  vědomo  své  protiprávní

činnosti a porušování lidských práv. Tímto přiznáním vznikl nárok na

uplatnění  nároku  na  majetkovou  a  nemajetkovou  škodu-újmu  a

nákladů  řízení podle  zákona  č.  89/98  Sb.  a  Občanského  zákoníku  č.

89/2012 Sb. Tímto je podáno uplatnění  nároku v zákonné lhůtě,  protože

vzhledem k podstatě věci je pouhá případná omluva nedostatečná a je nutná

finanční kompenzace.

2. Podle zákona 89/2012 Sb. a č. 82/98 Sb je účastník řízení v postavení

poškozeného a takto mám nárok na náhradu škody způsobenou nezákonným

postupem, o náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení a zadostiučinění

za vzniklou nemajetkovou újmu. Podrobnosti viz. příloha č.1.



3. Podle § 2894 odst. 1, 2895 a 2950 zákona č. 89/2012 a § 31 a  zákona č.

82/98 Sb. má poškozený nárok na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou

újmu.  Podrobnosti viz. příloha č. 2

4. Sdělte,  zda dodržíte výše uvedené.

V  případě,  že  dodržíte  toto  ustanovení  zákona,  bude  skutečná  výše

vyčíslena ke dni splatnosti odškodnění. V případě, že nedodržíte zákon,

bude  následně  odškodnění  vymáháno  soudní  cestou  vnitrostátní  a

mezinárodní.  Výše  odškodnění  bude  adekvátně  navýšena,  protože

nemajetková újma narůstá geometrickou řadou.

5. Pozn. Město Chlumec nad Cidlinou, pod Vaším vedením, musí pochopit,

že podle pravidla rovnosti, zákony platí také pro Město a jeho zástupce a to

včetně  starosty.  Povinnost  náhrady  spravedlivého  zadostiučinění  slouží

jednak k odškodnění  poškozené oběti  úředníka státní  správy,  ale  také ke

změně chování tohoto úředníka do budoucna.

6. Město Chlumec nad Cidlinou bude muset pochopit, že se do budoucna

začne chovat podle zákonů a přestane svévolně uplatňovat osobní postoje

konkrétního  úředníka  v  jeho  rozhodovací  činnosti  ve  smyslu,  komu  co

vyvlastní  nebo  zkonfiskuje,  komu  co  zbourá,  ať  přímým  nařízením  o

odstranění stavby nebo neřešenou lokální kriminalitou.

7.  Město  Chlumec  nad  Cidlinou  bude  muset  pochopit,  že  každý  dopis

občana na úřad i dopis úřadu občanovi má  adekvátní právní hodnotu pro

následné vnitrostátní a případné mezinárodní řízení. A to se všemi sankcemi

pro  konkrétního  úředníka,  který  zcela  vědomě  porušuje  zákony a  lidská

práva.

Sankce a zodpovědnost se týká jak povinnosti  tzv.  regresní úhrady,  tak i

kárné zodpovědnosti i trestní zodpovědnosti.

8. Pro Vaši informaci za trestné činy úředních osob podle trestního zákona č.

40/2009 Sb. Hrozí trest odnětí svobody až 12 let a propadnutí majetku a

zákazem činnosti.



9. Dále bude Město Chlumec nad Cidlinou muset pochopit, že k občanům a

firmám se bude muset začít chovat s náležitým respektem, protože i mzda

starosty je vyplácena z prostředků přímých i nepřímých daní. Např. Daň z

nemovitostí je plným příjmem Města. Což znamená, že poškozený občan

nebo firma je plátcem Vaší mzdy.

10. Dále si bude muset Město Chlumec nad Cidlinou muset uvědomit, že

podle Občanského zákoníku § 19 má každý člověk vrozená, již samotným

rozumem a citem poznatelná a  přirozená  práva.  Což znamená,  že každý

poškozený  občan  státní  správou  má  dostatečný  rozum,  aby  porušování

svých práv „za prvé“ poznal a „ za druhé“ začal vyvíjet náležitou obranu a

to jak v meritu věci, tak i sankční, např. povinnost regresní úhrady nebo

podání trestního oznámení.

11. Pověřená pracovnice ing. Iva Uchytilová ve svých vyjádřeních de facto

uvedla, že za porušování lidských práv a zákonů nechce být zodpovědná a

tak veškerou sankční zodpovědnost převedla na Vás, jako na starostu podle

§ 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích.

12. Zodpovědnost se bude týkat povinnosti regresní úhrady podle zákona č.

82/98 Sb a 89/2012 Sb.

Dále  se  Vaše  zodpovědnost  bude  týkat  účasti  na  mezinárodním řízení  a

vyšetřování porušování lidských práv Městem Chlumec nad Cidlinou.

A to za podmínek rovnosti.

Podle čl.  36 odst.  2 Úmluvy o lidských právech Rady Evropy se budete

účastnit  těchto  jednáních  v  sídlech  mezinárodních  institucí  např.  ve

Štrasburku a to na vlastní náklady.

Jednat budete, jak ústně tak i písemně, v jednacích jazycích těchto institucí,

tzn. např. v angličtině nebo francouzštině.

Pokud byste náhodou zjistil,  že jste absolutně neschopný v komunikaci s

mezinárodní  institucí  v  cizím  jazyku,  nebo  byste  náhodou  nezvládl

cestování  po  Evropě,  nebo  neměl  dostatek  finančních  prostředků  na

cestovné,  ubytování  a  ostatní,  tak  bude  podle  čl.  38  a  dalších  Úmluvy



vyhlášena  jednostranná  deklarace  mezinárodním  soudem  ve  prospěch

stěžovatele.

Zodpovědnost bude vymáhána také za podmínek rovnosti i kdyby to mělo

být pro Vás po psychické, finanční a profesní stránce naprosto likvidační.

Protože  je  zdokladováno,  že  Město  Chlumec  nad  Cidlinou  se  k

poškozenému chová dlouhodobě likvidačním způsobem.

V České republice Ing. Ladislava Kryžová

dne  6. září 2016 právní zástupkyně


