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ODESLANÁ  DATOVÁ  ZPRÁVA - POŠTA  -  ELEKTRONICKY 
SENT DATA REPORT-MAIL-ELECTRONIC 

ODESÍLATEL:DISPACHER 
Trvale hlášen na adrese: 
Permanently reported st: 

 
M   Š

Česká republika  
Doručovací adresa e-mail  

odesílatele: 
Postal address of the semder 

e.mail:: 

ODESLÁNO 
POSTED 

den 
day 

měsíc 
month 

rok 
year 

k číslu jednacímu 
the number rules 

    10      1 2019      ------------------- 

POČET PODÁNÍ 
the numer of submissions 

1 

POČET PŘÍLOH 
NUMER 

ATTACHMENTS 

--------------------------
--POČET STRAN: 

Numer of pages: 

1x WORD 

Strany : 6 

ELEKTRONICKÝ 
PODPIS 

elektronic signature 

Ano 
yes 

Ne 
no 

Poznámka 
note 

   An
o 
yes 

   - 

 Odesilatel žádá o potvrzení o 
doručení: 
The sender reguests confirmation 
of receipt 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ZPRACOVAL 
Electronic  filip elaborated 

HODNOST-TITUL-JMÉNO 
Rank-title-name 

PŘÍJMENÍ 
surmane 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ 
grade 

                 
 
- 

ADRESA PŘÍJEMCE 

Recipient address: 

Veřejný ochránce práv 
k rukám paní Šabatová  
Údolní 39 
602 00 Brno 
Česká republika 
 

                     IČ: 
 

                     

Příjemce-recipient: 
E-MAIL  

Elektronická podatelna-electronic registr: 

 

podatelna@ochrance.cz  
 

POZNÁMKA: 
Remark: 

 

Věc :  žádost o poskytnutí informace na položené 

otázky v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím v souladu se 

zákonem č. 2/1993Sbv. Listiny základních práv 

mailto:podatelna@ochrance.cz
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a svobod a to písemnou formou a jejich doručení 

v plném rozsahu spolu s položenými otázkami a 

jejich, zveřejnění spolu s položenými otázkami 

na úřední desce –elektronické , tohoto úřadu. 
 

sp.zn.odesilatele: 
sp.zn. shipper: 

Š190110-ž.oInf-106-VOP Br-JUDr. Křeček 
 
 

 
 

 
Veřejný ochránce práv 
k rukám paní Šabatová  
Údolní 39 
602 00 Brno 
Česká republika 

 

e.mail: podatelna@ochrance.cz 
                                                                                                     doručováno elektronicky 
                                                                                                     elektronicky podepsáno: 
                                                                                                     počet stran : 5 
                                                                                                     počet příloh:  
 

 

 

žadatel   : 
                    
doručovací adresa:
tel. čísl.  mob: 
sp.zn.odesilatele: Š190110-ž.oInf-106-VOP Br-JUDr.Křeček 
 

 

 

Věc :  žádost o poskytnutí informace na položené otázky v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. 

o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních 

práv a svobod a to písemnou formou a jejich doručení v plném rozsahu spolu s položenými 

otázkami a jejich, zveřejnění spolu s položenými otázkami na úřední desce –elektronické , 

tohoto úřadu. 

 

 

 

Vážení paní ochránce veřejný práv 

 

 

   tuto žádost o poskytnutí informace od veřejného ochránce práv , na položené otázky v souladu 

se zákonem č. 106/1999Sn. O svobodném přístupu k informacím a v souladu  se zákonem č. 

2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod -  nestranně a pravdivě, žádám na základě , že je 

zde důvodné podezření , že ze strany úřední osoby , JUDr. Křečka , došlo k neetickému a 

nemorálnímu jednání ve věci vyřízení stížnosti – poskytnutí zavádějícího podání- odporujícím, 

mailto:podatelna@ochrance.cz
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zákonům České republiky a EU, ve věci nezákonné činnosti, Katastr pracoviště, při padělání a 

pozměňování veřejné listiny, pod čj. k.ú.  v nezákonný prospěch, paní 

, (zánik manželství v r. ), kde je důvodné podezření, na nesprávný 

postup , úřední osoby JUDr. Křeček, který zcela ignoroval , že k získání , práva ke stavbě, domu 

čp.  , došlo k padělání a pozměnění veřejné listiny ,na státním orgánu 

, jako je Katastrální pracoviště Semily, LV:  kdy v části,,B“, byla nezákonně 

označena, jako vlastník, pozemku  k.ú. zapsaném na 

LV: - zde se jedná o padělaní a pozměnění veřejné listiny –kde tato listina, byla 

vydávaná za pravou a měla uvést další státní orgány v omyl- k získání neoprávněného 

majetkového prospěchu , kde mám důvodné podezření, že je nadržováno řediteli KP Semily, 

Ing. Jiří Bekr, který k této nezákonné činnosti zneužil svého postavení a to i k ovlivnění , 

rozhodnutí VOP , pod sp.zn.7410/2018/VOP/DV,čj. KVOP-52220/18 ze dne 3.12.2018  , kde 

dochází dlouhodobě k porušení ústavní zásady spravedlivého řízení zakotveném v čl. 36 odst.1 

Listiny základních práv a svobod, kdy  byl nezákonně , vlastník pozemku M Š  

nezákonně diskriminován na svých právech, při porušení čl. 1 Ústavy České republiky upravené 

v čl.1 a čl.3 a v čl.3 odfst.1,  Listiny základních práv a svobod, kdy není na libovůli úředních 

osob činných u KP , zda budou dodržovat zákony , a provedení zápisu v části ,B, Listu 

vlastnictví LV:  označení M  R  jako vlastníka pozemku č. 

kdy státní orgán postupoval v rozporu s čl.2 odst,3 Ústavy ČR, kdy státní orgán KP Semily, 

zastoupený ředitelem Ing.Jiří Bekr, věděl z úřední povinnosti a na základě odbornosti a 

provedeného zápisu v LV: ,  provedeném v r. 1986,  že 

výlučným vlastníkem pozemku , je občasn M  Š ,

Kde ze strany státního orgánu a i pana JUDr.Křečka, došlo k ignorování že podle §58 odst.2 

stavebního zákona(stavebního povolení) z roku 1986 byl stavebník M  R , 

prokázat právo k cizímu pozemku- na základě kupní smlouvy, zapsaném v LV: v části,,B“ 

,k.ú.   jež ji  oprávňovalo zřídit na tomto pozemku č.  k.ú.  stavbu dům 

čp. .(5As 11/2008-76) 

 

 

 touto stížností,  se k Vaším rukám jako k Veřejnému ochránci práv, kde se  obracím  k Vám 

k zajištění , zákonné ochrany zákonných práv ve věci , neetického  a nemorálního  jednání , 

nezákonné manipulace se spisy, listinami u Okresního soudu v Semilech , zastoupeného  

samosoudkyně JUDr. Jarmila Krejsová , kde  jsem jako občan perzekuován od r. 1987  a to 

jako žalobce, M  Š  , 
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     Kdy nebyl do současné doby, doručen Okresním soudem v Semilech, vydaný rozsudek 

v písemné podobě( vyhotovený v opravené podobě v r. 2008- do roku 2008 veden pod čj. 3C 

148/87-595-ze dne 21.11.2003) pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 .  

  Jestliže se  Veřejný ochránce práv, nechce zabývat , skutečností, že na základě, padělaných a 

pozměněných veřejných listin došlo následně ke krádeži tohoto domu č. , kde již nejsem 

jeho vlastníkem. 

Na základě těchto skutečností žádám o poskytnutí informace. 

 

1- Podle kterého zákona s uvedením , jeho označení, a §, mohla být M  R , 

zapsána v LV:  k ú. , pod  jako vlastník pozemku zapsaném 

v LV:  když došlo k porušení § 58 odst.2 stavebního zákona z roku 1976 

 
  

2- Kdy byl ze strany státního orgánu, dle posouzení VOP, v souladu s čl. 36 odst.1 zákona 

č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, způsobilý právní úkon k zápisu do LV: 

 k.ú.  usnesení Okresního soudu v Semilech, pod čj. Nc 1423/2004-10 ze 

dne 11.6.2004, jestliže listina k nařízení exekuce ke dni zápisu Z-3762/2004-608  u KP 

Semily,(v r.2004) nevykazovala zákonné náležitosti a nebyla opatřena, doložkou právní 

moci a vykonatelnosti.  

 

3- Podle kterého zákona  byl proveden zápis vlastnických práv,   domu čp.  stojícím 

na pozemku k jehož zápisu do  evidence  nemovitosti došlo v roce 1980, 

provedlo zápis KP Semily, neboť, přebralo veškeré právní závazky střediska geodézie, 

kde rozhodnutí o přidělení čísla popisného nezakládalo vlastnické právo k domu čp. 

, pro M Š -nyní R  , jako bezpodílového vlastníka, jestliže, 

ze zákona nebyla vlastníkem, pozemku č. 
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4- Zda si JUDr.Křeček, uvědomoval, že po právní stránce, si česká spořitelna ošetřila 

zapsaném v LV: sjednanou půjčku s vlastníkem stavebního povolení M

Š  , podle §58a 59 zákona č.40/1964Sb.OZ ve znění zákona  229/77  ze dne 

22.8.1977 ověřeno státním notářstvím, že stavebník M  Š  , nepřevede stavbu 

rodinného domku  typu OSP Benešov č.p.  podle §58, kde tento zápis 

, prokazuje, nezákonnou činnost , při zapsání spoluvlastníka M  Š –

nyní R  jako podílového vlastníka.Při porušení  §58 a §59 zákona č. 40/1964Sb. 

ve zněná k roku 1980. 

 

5- Zda byl JUDr. Křeček seznámen, se zákonem č. 40/1964Sb. Občanského zákona, jaké 

právní důsledky má porušení §58 a 59,( platné i v současné době) pro neoprávněný zápis 

vlastnických vztahu-  M R  v LV:  k budově postavené stavebníkem 

M  Š  –na základě stavebního povolení, na pozemku , vlastníka 

M  Š . 

 

6- Zda bylo ze strany JUDr.Křečka, při vyřizování stížnosti na Katastrální pracoviště 

Semily, občana M  Š , postupováno v souladu s čl.36 odst.1 zákona č. 

2/1993Sb.Listiny základních práv a svobod – nestranně a pravdivě, nebo byli pachatelé 

trestné činnosti-padělání a pozměňování veřejných listin , utvrzovány , nadržováním o 

jejich beztrestnosti – při podvodném jednání u tohoto státního orgánu. 

  

7- Jestli byl JUDr.Křeček, seznámen se skutečností, že u KP Semily, dříve geodézie, došlo 

k padělání a pozměnění veřejné listiny , Evidenční údaje o pozemcích, kdy aby mohl 

být padělán a  zápis pro M  R -dříve Š  do LV:

byla padělána  tato listina a používaná jako pravá vz. Důkaz 
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Za poskytnuté informace předem děkuji. 

S pozdravem.  

 

M  Š  v.r. 

elektronicky podepsáno.  




