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 Věc: Oznámení, Stížnost, Výzva 

 Vážený pane řediteli,  

  jsem nucen Vás obeznámit s hrubě protiprávním jednáním a fatální 
nekvalifikovaností či nedbalostí (nejedná-li se o vědomou a záměrnou 
kriminalitu) úředníků Vašeho úřadu. 

 Specifikaci k věci, fakta a podrobnosti naleznete v příloze, jimiž jsou 
předch. podání zn. 17/0130, 17/0138 a 17/0140, jež připojuji a na něž 
ODKAZUJI.  

  Nejedná-li se o vědomou a záměrnou kriminalitu Vašich úředníků a nejsou-
li na předmětné kriminalitě osobně zainteresováni (což s ohledem na fakta 
vyloučeno není, ale zatím se přikláním spíše k vysvětlení druhému), pak se jedná 
o případ zcela otřesné fatální NEDBALOSTI a NEKVALIFIKOVANOSTI. 

 Jelikož ani po upozornění na selhání a protiprávní jednání nenastala 
náprava, byli jsme nuceni podat mimo jiné ŽALOBU o náhradu směřující mimo 
jiné vůči ČR resp. ÚPV a dále Vám sděluji, že z týchž příčin podáváme i 
TRESTNÍ OZNÁMENÍ formálně na "neznámé pachatele", jimiž zde jsou Vaši 
podřízení. 

  Zpravuji Vás o této politováníhodné záležitosti proto, že se nejedná jen a 
pouze o záležitosti našich práv, ale je i v OBECNÉM ZÁJMU občanů a státu, aby 
byl na pracovníky ÚPV zpřísněn DOHLED a požadována VYŠŠÍ 



KVALIFIKACE, aby se nedálo a nemohlo dát to, čeho se Vaši podřízení dopustili 
zde. 

 Není možné, aby byli Vaši podřízení úředníci tak NEDBALÍ i 
NEKVALIFIKOVANÍ současně, aby se mohlo přihodit, že se na ně obrátí jakýsi 
"podnikatel" s koncesí "soudního exekutora", předloží jim zcela irelevantní papír 
nadepsaný jako "exekuční příkaz" či jinou obdobnou písemnost vyhotovenou 
dotyčným a Vaši úředníci nejsou schopní ani ochotní ani zjistit a rozpoznat, že 
dotyčný "žadatel" NEMÁ VŮBEC ŽÁDNÉ PRAVOMOCI a že jeho žádostem 
NEMOŽNO VYHOVĚT !!! Ú ředníci musejí být adekvátně dbalí a kvalifikovaní! 

>>> Je nezbytností i Vaší povinností nejen zajistit NÁPRAVU ve věci této, 
ale ZAJISTIT i to, aby se NIC TAKOVÉHO u Vašeho úřadu nemohlo dít a 
opakovat i v případech jiných subjektů a občanů obecně.  

  

 S pozdravem         

 


