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Okresnímu soudu v Prostějově

Oprava žádosti v bodu 5 žádosti ze dne 19.10.2019 evid. soudem s běžným číslem 35106/2019 

Žádost  o  informaci  dle  infozákona  Okresnímu  soudu  v  Prostějově,  kdy  současně  s  tímto
Okresnímu soudu v Prostějově oznamuji návrh na vyloučení advokáta ex officio Mgr. Pavla
Švarce,  neboť dlouhodobě ignoruje a nerespektuje moje pokyny k právní obraně a žádám
okamžité ustanovení nového obhájce, který napadne v příloze uvedené účelové rozhodnutí
Okresního státního zastupitelství ve Vyškově dne 25.9.2019 č.j.  ZT 55/2019 -  773,  které se s
příloze uvedeným důkazem justiční korupce a kartelu prostějovského a brněnského soudu a
státního zastupitelství v podání návrhu na autoremeduru rozhodnutí NCOZ ze dne 1.8.2019
vůbec nevyrovnalo.

1) Sdělte, z jakého konkrétního důvodu mi níže v příloze uvedenou zásilku zasíláte poštou a ne
ze zákona povinnou datovou schránkou, se kterou se mnou již tři roky komunikujete? Pokud
zaslání vašeho rozhodnutí nic nebrání, rozhodnutí zašlete do datové schránky, pokud cokoliv
brání, toto mi sdělte.

2)  Sdělte  číslo  jednací  a  spisovou  značku  a  zašlete  kopii  příkazu  k  domovní  prohlídce
nemovitosti  Olomouc,  Přichystalova  14,  neboť  dne  14.10.2019  tři  prostějovští  policisté
prohledali tuto nemovitost naší rodiny s tvrzením, že mají právo vstoupit do nemovitosti, že na
mne  mají  zatykač  od  prostějovského  soudu  a  povolení  k  domovní  prohlídce,  které  však
odmítali zanechat na majitelům nemovitosti na místě a doložit oprávnění a příkaz, který jen
policisté ukázali  vizuálně Majitelkami nemovitosti  je Dagmar Dopitová a Jana Kolaříková a
nemovitost  je  sídlem  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s..  Kromě  kopie  příkazu  k  domovní
prohlídce rovněž zašlete kopii zatykače, vše do mé datové schránky.  Pokud příkaz k domovní
prohlídce a zatykač vydává jiný subjekt, toho označte. 

3)  Sdělte, jaké skutečnosti vám v letech 2018 _ 2019 bránily a brání vydat mi řádné všechna čísla
jednací a datum vydání příkazů k domovním prohlídkám nemovitosti 798 55 Ospělov 6 a jména
soudců, kteří příkazy vydali, když bud v rozhodnutí nějaké číslo jednací zapomenete, nebo jako
minule uvedete ke spisovým značkám zcela odlišné datum rozhodnutí neodpovídající koncovce
spisové  značky  s  rokem  vydání  a  zase  jako  minule  vynecháte  některé  roky  a  čísla  jednací.
Prosím,  abyste  mi  zaslali  v  jednom  rozhodnutí  souhrnně  všechny  data  vydání  příkazů  k
domovním prohlídkám, jména soudce, který příkaz vydal a všechny čísla jednací /spisové značky
domovních prohlídek v letech 2009 - 2019 - děkuji. Pokud jsem ze všech předchozích rozhodnutí
správně vyvodil, měly by být sp.zn. domovních prohlídek v Ospělově následující  0Nt 1357/2019,
0Nt  1357/2018,  0Nt  1359/2017  ,  0Nt  1362/2016,  0Nt  1411/2015,  0Nt  843/2014,  0Nt  836/2012,  0Nt
822/2010 a 0Nt 815/2009,  a tedy chybí rok 2011

4) Pokud jste v předchozím rozhodnutí zcela jednoznačně uvedli, že mi nikdy žádné platby za
advokáty ex officio v letech 2010 - 2019 nebyly soudem prominuty, sdělte, jaké skutečnosti vám
bránily  a  brání  vydat  mi  informaci,  kolik  celkem tito  advokáti  měli  uznané náklady  za  mou
obhajobu, které mám hradit a zda a kdy mi tyto náklady vyčíslíte k úhradě a tyto informace mi
vydáte,  nebo mi  výdaje  na tyto advokáty  teprve prominete,  kdy konkrétně se  o tom bude
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jednat nebo jak tomu mám vlastně rozumět. Přece mi nechcete říct, že mi třeba za pět pošlete
fakturu s částkou k úhradě možná až dvě stě tisíc.

5)  Po  podání  žádosti  dne  19.10.2019  jsem  v  datové  schránce  otevřel  čerstvě  doručené
rozhodnutí  Okresního soudu v Prostějově ze dne 27.9.2019 č.  j.  2  T 63/2018-2874, které zde
dopoledně  dne  18.9.2019  ještě  nebylo,  přičemž  šlo  o  rozhodnutí,  které  jsem  stížností  na
nečinnost vymáhal vydat. Současně den před odesláním rozhodnutí dne 17.10.2018 sp.zn.  2 T
63/2018 doručeného rovněž až dne 19.10.2019 soudkyně píše jako by nic nebylo, že splátkový
kalendář byl rozhodnut o tři týdny později zaslaném rozhodnutí  27.9.2019 č. j. 2 T 63/2018-2874.
Sdělte: 

1. Z jakého důvodu jste rozhodnutí  27.9.2019 č. j. 2 T 63/2018-2874 zaslali až dne 18.10.2019,
když rozhodnutí 17.10.2018 sp.zn.  2 T 63/2018 jste zaslali již druhý den? 

2. Z jakého zákonného důvodu mne soudkyně Otrubová obtěžuje výzvami dne 17.10.2018
sp.zn.  2  T 63/2018, že nemohu pro mého advokáta Mgr. Davida Macháčka k podání
dovolání  na  její  podvodná  a  korupční  rozhodnutí  zasílat  do  spisu  důkazy?  Sdělte
konkrétní ustanovení konkrétního předpisu, které určuje, že pouze advokát smí dodávat
do spisu důkazy vaší korupce, nikoliv poškozený, dle justiční mafie odsouzený.  

6)  Moje  advokátka  v  řízení  sp.zn.  3  T  70/2019  podala  dne  6.9.2019  stížnost  proti  usnesení
soudkyně Okresního soudu v Prostějově ze dne 4. 9. 2019,č. j. 3 T 70/2019-787 udělit mi pokutu
10.000,- Kč za omluvenou absenci při hlavním líčení dne 3.9.2019 a dne 19.9.2019 podala stížnost
proti usnesení soudkyně Okresního soudu v Prostějově ze dne 17. 9. 2019,č. j. 3 T 70/2019-1174
nevyloučit  z  uvedeného  řízení  přes  doložené  nezákonné  jednání,  podvody  a  kartel  s
exekutivou. Podle informační kanceláře Krajského soudu  v Brně nebyla do dnešního dne ani
jedna  z  uvedených  stížností  předána  Krajskému  soudu  v  Brně  k  rozhodnutí.  Vysvětlete
nečinnost soudkyně  předat  rozhodnutí  odvolacímu  soudu  a  uveďte,  kdy  konkrétně  byly
stížnosti předány krajskému soudu nebo orientační termín, do kdy je soud předá odvolacímu
soudu.

7) Krajský soud v Brně dne 9.10.2019 pod sp.zn. SPR 1801/2019 také mnou v této věci zmocněné
asociaci Cannabis is The Cure, z.s. uvedl, že Okresní soud v Prostějově zaslal dne 16.9.2019 naše
odvolání k rozhodnutí krajskému soudu zcela mylně a uvedl, že v uvedených věcech je odvolací
orgán  Ministerstvo  spravedlnosti.  Sdělte,  z  jakého  důvodu  jste  odvolání  na  rozhodnutí
Okresního  soudu  v  Prostějově  sp.zn.  SPR  608/2019,  sp.zn.  SI  91/2019  -  95/2019  a  sp.zn.  Si
177/2018  dne  16.9.2019  předali  Krajskému  soudu  v  Brně,  když  odvolacím  orgánem  je
Ministerstvo spravedlnosti a pokud jste odvolání předali také ministerstvu spravedlnosti, toto
mi  sdělte  a zašlete současně kopii  průvodního dopisu,  kterým jste  odvolání  doprovodili  jak
Ministerstvu spravedlnosti, tak Krajskému soudu v Brně. Pokud jste uvedené spisy Ministerstvu
spravedlnosti nepředali, toto vysvětlete. 

8) Protože Krajský soud v Brně rozhodl již dne 19.6.2019 sp.zn. 7 To 256/2019 o stížnosti na
nepovolení obnovy Okresním soudem v Prostějově dne 22.3.2019 sp.zn.11 T 130 /2016, sdělte,
jaké skutečnosti  vám brání  zaslat  mi  rozhodnutí  odvolacího soudu.  Pokud vám nic nebrání,
rozhodnutí mi rovněž zašlete do datové schránky.

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
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Dne 19.10.2019
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Příloha

Od: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>
Date: st 16. 10. 2019 v 17:07
Subject: Informace o Vaší zásilce RR9810245409C

Vážený zákazníku, 

dovolujeme si Vám připomenout, že jste si dosud nevyzvedl Vaši zásilku Úřední psaní standard 
od odesílatele Okresní soud v Prostějově s podacím číslem RR9810245409C. Uvedená zásilka je 
připravena k vyzvednutí od 9.10.2019, úložní doba pro její vyzvednutí uplyne 21.10.2019.

Vaše zásilka je uložena a připravena k vyzvednutí na pracovišti Partner:

č.p. 90
79855 Hvozd

Hodiny pro veřejnost pro vyzvednutí zásilky:
Po   8:00 - 13:00      
Út   12:00 - 17:00      
St   12:00 - 17:00      
Čt   8:00 - 13:00      
Pá   8:00 - 13:00      
So   zavřeno    
Ne   zavřeno    

Tel.: 582383185

Na této poště můžete platit kartou.

Po uplynutí lhůty pro vyzvednutí bude zásilka vložena do Vaší domovní schránky.

Potřebujete si u uložené zásilky prodloužit úložní dobu pro její vyzvednutí, nebo by Vám 
vyhovovalo opakované doručení Vaší zásilky? Přizpůsobte si doručení na míru Vašim potřebám 
prostřednictvím aplikace Změna doručení online.

Tip České pošty: Vytiskněte si čárový kód a zjednodušte si práci s Vaší zásilkou! Předložením 
čárového kódu na poště urychlíte vydání Vaší zásilky.

mailto:ceskaposta@cpost.cz
http://www.postaonline.cz/zmenadorucenionline?dispositionsChange.parcel.parcelNumber=RR9810245409C&guestLanguage=cs
http://www.postaonline.cz/cs/detail-pobocky/-/pobocky/detail/79855
http://www.postaonline.cz/cs/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=RR9810245409C
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S přáním příjemného dne

Vaše Česká pošta


