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Vězeňská služba ČR  

Věznice N. S. 

 Ředitel věznice   

plk. Mgr. M. Š. 

 Vážený řediteli Š., 

 obracím se na Vás velmi znepokojivé situaci, a to nelidských podmínkách ve věznici Nové Sedlo pod 

Vaším vedením a zároveň zasílám žádost o obecné  informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. 

Věřím, že mi požadované informace uvedené v žádosti budou precizně a konkrétně zodpovězeny, v 

opačném případě beru na vědomí, že to je zjevný signál, o katastrofálním stavu věznice v Novém 

Sedle a budu o tomto stavu informovat media a další instituce. 

 Žádám vedení věznice v N. S. o tyto neutajované a obecné informace týkající se vězeňské šikany a 

fyzickém násilí vykonaném na politickém vězni Ing. J. F.: 

Dne 12.10. 2011 nebo kolem tohoto data, byl zmlácen politický vězeň Ing. J. F.. Už z dřívějších 

informací vyplývá, že vazební věznice šikanuje a fyzicky likviduje tohoto známého občanského 

aktivistu tím, že ho v horečkách eskortuje na soud, i když dle lékařky má být v klidu, nutí ho po 43 

dnech protestní hladovky nosit těžké věci, šikanují ho např. tím, že maří  

návštěvy atd.. Častá změna věznic tohoto politického vězně  je nepochybně z toho důvodu, aby za 

šikanu politického vězně nenesla odpovědnost jen jedna věznice a zároveň si ji mohli   přehazovat . 

N. S. 

http://k213.cz/JOOMLA/Zakonodarci-zacali-pripad-setrit-ve-veznici-ho-ihned-zmlatili 

http://www.novinky.cz/krimi/249037-ceske-veznice-jsou-nelidske-a-justice-rasisticka-tvrdi-

nigerijci.html 

 Pankrácká věznice 

http://k213.cz/JOOMLA/Vezenska-sluzba-zacala-sirit-hanlive-desinformace 

http://k213.cz/JOOMLA/Politickemu-vezni-byla-zmarena-dalsi-navsteva 

http://k213.cz/JOOMLA/O-pravo-nejde-–-politickemu-vezni-znemoznili-lecbu 

 Cituji z www stránek Ale to ještě nikdo v Parlamentu při tomto hlasování zatím nevěděl, že právě 

před několika hodinami (a již po zveřejnění vůle peticemi se zabývajícího výboru Senátu také 

případ politického vězně p. F. řádně prošetřit), byl ve věznici v N. S. na Žatecku Ing. F. záměrně 

zmlácen.  

Použit k tomu byl Cikán, který jednal na popud tzv. „barákových“ – to je vězňů 

spolupracujících s vedením věznice, udávajících spoluvězně apod. za různé výhody. 
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http://www.novinky.cz/krimi/249037-ceske-veznice-jsou-nelidske-a-justice-rasisticka-tvrdi-nigerijci.html
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Potvrzuje to dopis politického vězně, který má redakce K 213 nyní k dispozici. Právě na 

písemné potvrzení této informace jsme také čekali před jejím zveřejněním již několik 

dnů. 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, žádá občanský aktivista M. S., narozen xxxx ,  aby mu věznice v N. S. poskytla  tyto 

informace. 

 1. Co konkrétního vykoná vedení věznice v N. S. k odstranění nelidských podmínek v případě 

politického vězně Ing, J. F., aby nebyl fyzicky napadán ? 

2. Poskytla věznice uvedeného dne, kdy byl politický vězeň Ing. F. zmlácen mu nutné  lékařské 

ošetření ? 

3. Jak závažná či viditelná poranění měl politický vězeň Ing. Jiří F. na těle   ? 

4. Kolikrát byl Ing. J. F. i změněna věznice včetně názvu věznic ? 

5. Kolikrát a v které konkrétní dny byl politický vězeň ošetřován vězeňskou lékařkou zdravotnickou 

službou, včetně uvedení lékařské diagnózy ? 

Věznice se může dotázat Ing, J. F., zda-li dává souhlas k zaslání těchto informací panu M. S..  

 Informace pro média a VOP: 

Zde je nutné mít na paměti, že věznice může falšovat informace ve zdravotní dokumentaci. Osobně 

jsem byl svědkem několika falšování údajů ve zdravotních dokumentacích lékaři. Budu podávat 

trestní oznámení v této věci. 

   

M. S. 

Elektronicky podepsáno 

 


