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Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Předmět: Důkazy a listiny k podání ústavní stížnosti II. ÚS 1524/19 advokátem k

nepovolení obnov řízení od roku 2010 - 2016 pro absenci nových důkazů
kartelu a korupce. Dne 22.6.2019 Mgr. Dušan Dvořák, stěžovatel

ID zprávy: 686635252
Typ zprávy: Odeslaná datová zpráva

Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 22. 6. 2019 v 12:25:09

Adresát: Ústavní soud, Joštova 625/8, 60200 Brno, CZ
ID schránky: z2tadw5

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: II. ÚS 1524/19
Vaše spisová zn.: II. ÚS 1524/19

K rukám: Předseda senátu II. ÚS 1524/19
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:
 ÚS dne 14.6.2019 - IV. ÚS 1153_19.pdf (453,51 kB)
 Ústavní stížnost 5.4.2019 - trestní - úroda 2016 -.pdf (163,26 kB)
 KS v Brně 21.5.2019 - zamítnutí obnovy řízení.pdf (1,05 MB)
 OS v Prostějově 18.4.2019, č.j. 3T 131- 2017-2151 - nepovolení

obnovy- úroda 2016.pdf (296,38 kB)
 Krajskému soudu 14.6.2019 - advok. doplnění stížnosti - 2 T

104_2010 - nepovolení obnovy.pdf (372,48 kB)
 ABS 20.6.2019 - MO jsme informovali - do 30.6.2019 vydáme

stanovisko -.pdf (276,02 kB)
 NSZ dne 19.6.2019 čj 3 SPR 19_2019-62 - nepovolení obmovy

řízení.pdf (202,42 kB)
 Nejvyššímu státnímu zastupitelství - 7.5.2019 - přezkum VSZ v

Olomouci - nepovolení obnovy.pdf (155,9 kB)
 KSZ v Brně 19.6.2019 č.j. 1 KZT 522_2019 – 23 nedůvodná stížnost -

zasahování do nezávislosti justiční žumpy.pdf (137,68 kB)
 KSZ v Brně 20.6.2019 č.j. 1 KZT 274_2019 - 64 - policie nemusí

konopí zvážit - vše je v pořádku. zapomeňte na právní
st.pdf (133,72 kB)

 Policie 19.6.2019 - zasahování do nezávislosti - znalce jsme zrušili a
na důkay vaší obhajoby nebude brán zřetel.pdf (172,3 kB)

 Policie 17.6.2019 - výzva k podání vysvětlení 25.6.2019 _ Konice -
Zmeková.pdf (233,16 kB)

 Policie - usnesení PČR o vrácení věci 2016.pdf (611,17 kB)
 OSZ Prostějov 11.6.2019 - text obžaloby - úroda 2018.pdf (252,66 kB)
 Okresnímu soudu v Prostějově 17.6.2019 - návrh na zastavení tr.

řízení - advokát - úroda 2018 - strana 1.pdf (1 008,17 kB)
 Okresnímu soudu v Prostějově 17.6.2019 - návrh na zastavení tr.

řízení - advokát - úroda 2018 - strana 2.pdf (1,63 MB)
 Okresnímu soudu v Prostějově 17.6.2019 - návrh na zastavení tr.

řízení - advokát - úroda 2018 - strana 3.pdf (1,46 MB)
 Policii - stížnost 26.5.2019 advokáta.pdf (1,41 MB)
 

Datová schránka: r8u3nhx, Dušan DVOŘÁK
Uživatel: František Dvořák
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KSZ v Brně 6.5.2019 - 1 KZT 274_2019 – 46 - přezkum OSZ - úroda
2018.pdf (137,21 kB)

 OSZ prostějov 16.6.2011 č.j. 1 ZT11- 2010-195 - zakazuje
vyšetření.jpg (158,98 kB)

 Sížnost advokáta ze dne 6.3.2017 .jpg (359,7 kB)
 Sížnost advokáta ze dne 6.3.2017 , strana 2.jpg (236,17 kB)
 NS 13.6.2018 čj. S 315_2018 - neustanovím opatrovníka, nebudu

komunikovat-page-001.jpg (129,2 kB)
 Okresnímu soudu v Prostějově 16.10.2012 - Obnova,

svědci_Stránka_1.jpg (296,41 kB)
 Okresnímu soudu v Prostějově 16.10.2012 - Obnova,

svědci_Stránka_2.jpg (178,93 kB)
 Ochranná léčba alkoholismu, strana 811 spisu s datem 16.9.2014 bez

soudního řízení.jpg (358,5 kB)
 Okresní soud v Prostějově dne 16.4.2019 č.j. 2T 104-2010 – 2992-

nepovolil obnovu řízení.pdf (247,25 kB)
 OS v Prostějově 22.3.2019 - 11-T-130-2016-nepovolení

obnovy.pdf (298,52 kB)
 Krajskému soudu v Brně - dodatek stížnosti 2.pdf (361,01 kB)
 OSv Prostějově 31.5.2019 č.j. 11-T-130-2016-nejsem vyloučená

-úroda 2014-2015.pdf (258,97 kB)
 Policie - usnesení PČR o vrácení věci 2016.pdf (611,17 kB)
 ÚS IV._US_492_18_nález growshop- 3 .dubna 2019.pdf (398,69 kB)
 OS-Prostějov-29.3.2017-vyloučení-soudců-OS-v-

Prostějově-.jpg (229,74 kB)
 OS v Prostějově 15.5.2019 - Otrubová - jsem

vyloučená.pdf (294,43 kB)
 MSP 9.5.2019 - omluva Johnu Bokovi.jpg (142,84 kB)
 Cena Františka Palackého 8.6.2016 - 8.6.2019.pdf (1,22 MB)
 Ministerstvu zdravotnictví 12.5.2019 - předžalobní upomínka

-.pdf (77,75 kB)
 Městu Olomouc a PČR dne 8.6.2019 - přestupek občanské sdružení

Ospělov.pdf (2,3 MB)
 Okresnímu soudu v Prostějově dne 2.5.2019 - stížnost, advokát -

úroda 2009 - nepovolení obnovy řízení.pdf (124,04 kB)
 Porušení práva Společenství - 8.6.2019 -.pdf (102,85 kB)

Události zprávy:
22. 6. 2019 v 12:20:27 EV0: Datová zpráva byla podána.
22. 6. 2019 v 12:20:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22. 6. 2019 v 12:25:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.


