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Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr.ř. a žádost o advokáta pro bono.

V přílohách dokládám netrestnost mého skutku jak dle článku 23 Listiny základních práv a svobod, ale také dle
§ 28, 31 odst. 1 trestního zákoníku při ochraně vlastního života a zdraví a povinnost pomoci trpícímu dle § 150
tr. zákoníku ve spojení s důkazy doložitelnými zločiny proti lidskosti dle § 401 a 149 odst 4 trestního zákoníku
spáchanými na daných nevyšetřovaných zabitých členech výzkumu Konopí je lék prostějovskými (a dalšími)
soudci a státními zástupci jmenovanými v usnesení, což v soudní síni na důkazech doložím.

Kdybych se nesnížil k takto odpornému způsobu vyhrožování, které bych sice nikdy nenaplnil, ale muselo být
pro vážnost celé věci a mou víru v právní stát projednáno soudem, nebylo by možné zločiny uvedených osob
dokázat, což se nyní stane.

Není možné, aby patnáct žádostí o policejní ochranu bylo ignorováno, když lékaři dokládají zmrzačené a
utýrané osoby a GIBS  si roky meje ruce nad dozorem státního zastupitelství a justice mlčí jak zařezaná a žvaní
naprostá neodborná hovna o nikdy nedoložitelné nebezpečnosti a ministr zdravotnictví neumí nebezpečnost
rovněž ničím doložit!

Do toho si policie měří obsah THC v konopí dle naprosté svévole v každém kraji jinak a justice, nikoliv
Sněmovna, tvoří zákony, jako v mé kauze, aby tento kartel zločinu ochránila.

Tyto důkazy, kterými se státní zastupitelství v Olomouci řádně a ne jako od roku 2012 dosud bez odůvodnění
vyvrátit,  dokládám ve dvou přílohách na patnácté ústavní stížnosti ze dne 5.4.2019 a desáté stížnosti
Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 10.4.2019

Dokládám důkazy na nešetřených trestných podnětech a reakcích odpovědných zkorumpovaných státních
orgánů včetně Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, které je do tohoto zločinu zapletené rovněž a
ignoruje důkazy dokládané od roku 2010 dosud, a to jak vědci, tak lékaři, tak účastníky výzkumu Konopí je lék,
jehož jsem vedoucím - viz plné moci a vyjádření lékařů v příloze

Trvám na vyloučení policie Olomouckého kraje na této kauze, protože je důkazy doložitelným faktem, že špičky
policie Olomouckého kraje jsou do této korupce a kartelu justice s exekutivou zapleteny již od roku 2009.

Vyloučení a stížnost na vyloučení zločinecké esesácké zrůdy a vedoucí prostějovské státní zástupkyně JUDr.
Naděždy Kezniklové, vám rovně zasílám s důkazy.

23.  dubna 2019 v den obdržení obvinění žádám advokáta pro bono, neboť v danou chvíli nemám kapacity na
zastoupení advokátem.

 Mgr. Dušan Dvořák, obviněný
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