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Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Policie ČR

Stížnost na rozhodnutí Policie ČR dne dne 8.7.2019, č. j. KRPM-80801-36/TČ-2018-141281
Odůvodnění
I.

podezření na trestné činy


Policie uvedla, že podezřelý ing Josef Popelka je z podnětu ze dne 8.6.2019 (viz níže
výňatek z podnětu z 8.6.2019) šetřen za křivou výpověď policii pod sp.zn. KRPM73349/TČ-2019-141211, aniž však uvedla, že je rovněž podezřelý z dotačního podvodu,
když policii v řízení sp.zn. KRPM-84183/TČ-2018 lživě uvedl, že v roce 2013-2014 v rámci
projektu revitalizace obce Ospělov (cca 200.00 Kč od Mze ČR resp. SZIF) vybudovala
firma za prostředky dotace v Ospělově altán v roce 2013 – 2014.



Pravdou je, že materiál na altán v hodnotě dřeva cca 55.000 Kč zajistili darem v roce
2008 zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky společně sídlem 798 55 Ospělov 6
ID Konopná apatyka královny koloběžky první 4ex7c9p, tedy Otevřená společnost
Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22953 a
Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, vedená Krajským soudem v Brně pod
sp.zn. L 22019 a Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24
303, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L25871. Altán v roce 2008 vybudoval
Sbor dobrovolných hasičů Ospělov, IČ: 628 60 640, 798 55 Ospělov 33, vedený pod
sp.zn. L 30503 u Městského soudu v Praze.



Stejně tak nebylo uvedeno a odůvodněno podezření stran střetu zájmů a dotace na
územní plánu. Viz níže.
II.
přestupky opětovně bez odůvodnění odloženy
V uvedeném rozhodnutí bylo uvedeno, že policie neshledala žádné nové skutečnosti
stran neoprávněného podnikání podezřelého Ing. Josefa Popelky, když bylo důkazy
doloženo, že podezřelý podnikal více než 5 let v rozporu s § 9 přestupkového zákona,
bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst 2. a § 72 zákona o veřejných rejstřících a více než 2 roky v
rozporu s § 216, § 218 a § 3041 občanského zákoníku, kdy nedoložil do Sbírky listin
obchodního rejstříku jeden jediný dokument dle zákonných podmínek jak podnikatele,
tak zákonem daných podmínek pro právnickou osobu.





S touto skutečností se policejní orgán jakkoliv věcně nevyrovnal a podnět odložil, aniž
jej řádně odůvodnil, nebo předal přestupkové komisi. Dále se policie vůbec věcně
nevyrovnala a nepředla komisi s podezřením na opakované a dlouhodobé přestupky
Ing. Josefa Popelky (viz přílohou výňatek z podnětu dne 8.6.2019) na porušení
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občanského soužití dle § 7 , bod 1) písm a) a c) odst.2) a odst. 3) a ust. bod 2) písm a) a b)
odst.1) a odst 2), bod 3) písm. b), na přestupek křivého vysvětlení a porušení § 6 odst. 1)
a odst.2) a přestupku proti pořádku ve státní správě: § 2, bod 2) písm a), b) e) a f) a bod
3) a), b) e) a f) přestupkového zákona a to přestupky
1. schválnosti vůči Janě Dvořákové a Dušanu Dvořákovi,
2. poškozování náboženských práv poškozených (nejen Dušana Dvořáka a Jany
Dvořákové),
3. křivého obvinění Jany Dvořákové, že spáchala trestný čin / přestupek
4. pomluvy Dušana Dvořáka správnímu orgánu, že je Dušan Dvořák nesvéprávný a musí
mít opatrovníka
5. nepravdivých tvrzení správnímu orgánu a policii o Občanském sdružení Ospělov a
roli Josefa Popelky jako statutárního zástupce
6. nepromlčení přestupků odřezání plotu a odřezání stromu, které byly v majetku a na
pozemcích Dušana Dvořáka
7. To vše také ve smyslu opakovaného nezákonného jednání vůči Dušanu Dvořákovi a
členům jeho rodiny, viz níže přílohou z podnětu 8.6-2019 a samostatně rozhodnutí
SMOL ze dne 21.5.2019!


Žádám, aby bylo rozhodnutí státního zastupitelství řádně odůvodněno ke každému
podezření, pokud bude ze strany státního zastupitelství rovněž podnět odložen a
nepředán přestupkové komisi v Konici. Pokud bude podnět předán, žádám o tom
informovat, stejně jako v případě podezření na trestnou činnost.

Dne 10.7.2019

Mgr. Dušan Dvořák

Z podnětu ze dne 8.6.2019, kdy JP je zkratka pro Ing. Josefa Popelku a zde doložená
dlouhodobost nezákonného jednání
1.

Rok 2009: Že JP podváděl a uváděl ve vyúčtování dotace Olomouckému kraji za rok
2008 pro Občanské sdružení Ospělov (určené na první ročník Ospělovského
kulturního léta) vědomě nepravdivé údaje, když v účetních podkladech pro KÚOK s
jeho vědomím uvedl nepravdu, že Občanské sdružení Ospělov uhradilo 1.500,- Kč
Mgr. Radomíře Dvořákové, nar. 18.5.1963, Tylova 963/2, 779 00, což nebylo pravdou,
a tuto půjčku o.s. Ospělov, resp. JP dosud nikdy poškozené Mgr. Radomíře
Dvořákové nevrátil.

2. Dodejme, že jsme na akce o.s. Ospělov po založení spolku zajistili v roce 2008 celkem

cca 100 tisíc Kč finančních a materiálových darů, z toho více než za 50.000,- Kč investici
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ve formě dřeva (barter s firmou CEE WOOD, a.s.) na stavbu altánu na návsi, krov kaple
a letní kino. Dále jsme v roce 2009 investovali z vlastních prostředků cca 50.000,- Kč do
vydání knihy o Ospělově a okolních obcích Historie známá neznámá.
3. Rok 2009: Že JP je důvodně podezřelý z rozřezání pneumatik auta Mgr. Radomíry

Dvořákové před sousedním domem Ospělov 6 poté, co Radomíra Dvořáková daný
den dopoledne jako účetní Občanského sdružení Ospělov členům spolku emailem
sdělila a doložila, že JP machinoval s účetnictvím spolku.

4. Rok 2018: Že JP je důvodně podezřelý z odřezání stromu v majetku (souseda) Mgr.

Dušana Dvořáka (zmocněnce) na jeho pozemku, k čemuž se nejprve hrdě přiznal, že
mu strom zasahoval na jeho pozemek (což ho neopravňovalo strom odřezat u
kořene), poté vzal v odvolání svou výpověď zpět. Škoda cca 1.500,- Kč
5. Rok 2018: Že JP je důvodně podezřelý z odřezání a zcizení kusu plotu v majetku

(souseda) Dušana Dvořáka, protože JP tento plot mezi spolusedícími zahradami
bránil v probíhajícím stavebním řízení od roku 2014 z podnětu JP, které KÚOK pro
nezákonnost jednání MěU Konice po třech letech stavebního řízení zastavil. K
tomuto jednání se JP nepřiznal. Zřejmě skutek spáchal nějaký milosrdný Samaritán,
který se plížil pěšky přes zahrady za domem Dušana Dvořáka a JP lesem s padesáti
kily šrotu na zádech do výkupny železa v deset kilometrů vzdálené nejbližší výkupně
v Konici. Škoda cca 20.000,- Kč.

6. Kdyby tyto opakované majetkové delikty JP v průběhu 12 měsíců byly řádně šetřeny

policejními a přestupkovými orgány, byla by stran přestupku vyvozena odpovědnost
JP dle § 8 ods. 1) písmeno a) bod 3) a 4) a § 13, protože policie svévolně napsala, že
cena odřezaného (od patek autogenem) a ukradeného plotu byla 5.000,- Kč a šlo o
přestupek.
7. Rok 2018: Že je JP jako zastupitel obce Ospělov (v letech 2010 – 2018) důvodně

podezřelý z útisku a poškozování náboženských práv Mgr. Dušana Dvořáka, Jany
Dvořákové a dalších členů ekumenické náboženské společnosti Chrám Přírody (viz II.
ÚS 503/19), která svými členy (většina křesťané) deset let marně žádá o zpřístupnění
ospělovské obecní kaple, když jako zastupitel obce JP obcházel v roce 2018 před
sněmem náboženské společnosti Chrám Přírody dne 14.7.2018 občany Ospělova,
vynucoval si na nich podpis na listinu k znepřístupnění ospělovské kaple s lživými a
pomlouvačnými tvrzeními o členech náboženské společnosti (následně v roce 2018
nezvolen ve volbách). Např. o Mgr. Dušanu Dvořákovi a členech náboženského
sboru JP občanům tvrdil, že jsou nevěřící, přičemž v rozporu se zákonem JP tvrdil i
ve správním řízení KÚOK do protokolu správnímu orgánu – viz rozhodnutí dne
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28.12.2017, čj. MV-138624-2/VS-2017, že je Dušan Dvořák nesvéprávný a musí mít
opatrovníka.
8. Rok 2018: Dodejme, že JP si u přestupkové komise dne 21.5.2019 nepravdivě

vymýšlel, že neví, jak dlouho je statutárním zástupcem spolku, když je jím od počátku
existence spolku a opravné ustanovující schůze v listopadu v roce 2007 (společně s
Josefem Dolanským, který - zřejmě v roce 2011 - z funkce odstoupil).
II.


Dle našeho přesvědčení se JP dopustil kromě výše uvedeného přestupku na poli
podnikání a porušení § 9 přestupkového zákona, bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst 2. a §
72 zákona o veřejných rejstřících a § 216, § 218 a § 3041 občanského zákoníku a
přestupku:
◦ § 2 - Přestupek proti pořádku ve státní správě: ust. bod 2) písm a), b) e) a f) a bod 3)

a), b) e) a f) nepravdivými tvrzeními JP státnímu orgánu za účelem vlastního
prospěchu při tvrzení JP, že po řádné transformaci spolku dle zákona by údajně
spolek přišel o majetky, což je informace vědomě lživá a účelová, stejně tak, že
spolek nemá nemovité majetky, jen z dotace (!?), nebo, že neví, jak dlouho je
statutárním zástupcem !
◦ § 6 - Přestupek křivého vysvětlení: ust. odst. 1) a odst.2) se dopustil jak vůči policii,

tak správnímu orgánu, kdy nejen uváděl výše uvedené nepravdivé smyšlenky, ale
vědomě zamlčel, že byl v roce 2017 dvakrát vyzván k transformaci spolku, aby
nezanikl, ale vůbec nekonal, namísto toho při podání vysvětlení nepravdivě uváděl,
že jej Dušan Dvořák neustále obtěžuje podáními, aniž cokoliv kdykoliv komukoliv
doložil, když je to naopak JP, kdo namísto sdělení při potkání se před domem, píše do
datové schránky Dušana Dvořáka, např. aby si upravil stromy kolem hranice plotu,
nebo aby mu Dušan Dvořák svolil stavební úpravy a vstup na pozemek (dříve se ani
nezeptal), v čemž je JP vždy vyhověno. Jedna jediná korespondence s JP za
posledních deset let se týkala právě nezbytné korespondence stran transformace
spolku a předání podkladů po transformaci spolku v roce 2017 na náboženský spolek
skrze datovou schránku asociace Cannabis is The Cure,z.s. a tyto informace jsou
ověřitelné. Stejně tak je nepravdivé tvrzení JP, že Dušan Dvořák jedná za spolek a
padělá listiny Občanského sdružení Ospělov, což není a nebylo nikdy pravdou. Dušan
Dvořák od roku 2018 vždy jednal za spolek Church of Nature,z.s., který byl v roce
2017 (viz spis) konstituován v souladu se zákonem. Tvrzení JP komisi SMOL, že občan
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nemůže do spolku vstoupit je v naprostém rozporu se stanovami spolku při jeho
vzniku, která však nejsou ve veřejné Sbírce listin uvedeny, ač ze zákona být uvedeny
musí, takže tyto křivé a účelové výpovědi JP nelze ihned veřejně ověřit.
◦ § 7 - Přestupek proti občanskému soužití: ust. bod 1) písm a) a c) odst.2) a odst. 3) a

ust. bod 2) písm a) a b) odst.1) a odst 2), bod 3) písm. b), kdy jako JP fyzická osoba a
údajný zástupce právnické osoby Občanského sdružení Ospělov a zastupitel obce
Ospělov dopouštěl poškozování cti členů náboženské společnosti a zejména Dušana
Dvořáka také v roce 2018 opakovanými nepravdivými dehonestujícími tvrzeními
občanům, dále JP Janu Dvořákovou nedůvodně a účelově obvinil dle vzoru zloděj
křičí Chyťte zloděje a navíc na komisi SMOL dne 21.5.2019 nepravdivě tvrdil, že Janu
Dvořákovou nezná, což je naprosté ad absurdum. Byl to právě JP, kdo se dopustil a
opakovaně dopouští přestupku schválnosti. Dále pak, jak je doloženo ve spisu a
uvedeno výše, JP cíleně, vědomě a zneužitím moci úřední (zastupitel za Ospělov)
poškozoval náboženská práva nejen Jany Dvořákové a Dušana Dvořáka, ale všech
členů sboru.
◦ JP uvedl dne 21.5.2019 do protokolu, že neutrpěl majetkovou újmu. My jsme naopak

od JP majetkovou újmu utrpěli opakovaně, odpovědné orgány to však nikdy
nezajímalo, a to ani v jiných kauzách s nečinnosti od okresních až po nejvyšší státní
zastupitelství. Od okresního soudu až po ústavní soud. Opakovaně jsme od roku
2009 a vždy marně dokládali podvody a zpronevěry na členech asociace Cannabis is
The Cure,z.s. (zejména zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 1) v řádech několika
milionů korun (způsobených nikoliv JP nebo občany Ospělova!) a k vyšetřování a
obvinění nedošlo ani tehdy, když jsme s lékaři dokládali těžká ublížení na zdraví
včetně ublížení na zdraví s následky smrti způsobené členům výzkumu Konopí je lék
právě prostějovskými orgány činnými v trestním řízení. To je zřejmě pravým
důvodem nešetření našich podnětů, protože trváme na vyvození odpovědnosti za
tyto zločiny na nevinných lidech. Ze strany JP jsme opakovaně poškozeni na
materiálních a nemateriálních právech. Panu JP jsme nikdy nic nevzali, nic
neponičili, nedělali žádné schválnosti a při sporech vždy hledali a nabízeli
kompromisní řešení. To, že se jeho nezákonnému jednání a poškozovaná našich
zákony garantovaných práv bráníme, považujeme za oprávněné.
1

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky jsou otevřená společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost
Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 a společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. IČ: 227 24 303, společně
sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6.
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III.


Policii k obnově řízení dodáváme, že pokud JP tvrdí v usnesení SMOL ze dne 21.5.2019,
které má policie k dipozici, že v roce 2014 byl za cca 220.000,- Kč dotace SZIF
Ministerstva zemědělství pro Občanské sdružení Ospělov realizován projekt revitalizace
obce Ospělov (pozn: písařská chyba, má být uvedeno cca 200.000) a do protokolu JP
uvedl, že údajně opravili dětské hřiště, postavili altán a vysadili stromy (což následně
doplnil, že udělala stavební firma), pak je nutno sdělit, že
◦ Žádná diskuse s občany o projektu revitalizace Ospělova nám není známa, stejně tak

nám není známa angažovanost spolku na tomto projektu. Posledním vzmachem
spolupráce občanů Ospělova na nějakém projektu byla oprava obecní kaple v letech
2009 – 2011, kterou spolek v roce 2007 inicioval a do níž na rozdíl od JP nesmíme.

◦ Není rozhodně pravda tvrzení JP, že byl za prostředky dotace vybudován altán, jistě

největší finanční položka projektu revitalizace.
◦ Altán stojí na návsi bez oprav od roku 2008 také za prostředky, resp. majetky, které

jsme do spolku vložili (dřevo na altán, vlastní altán postavili v roce 2008 zdarma
místní hasiči).

◦ Dětské hřiště sice bylo opraveno, domnívali jsme se, že věc realizovala obec, ale tak

či tak, muselo jít o naprosto bagatelní částku (s ohledem na dva nové houpací koníky
a opravený dětský kolotoč, houpačku a skluzavku).

◦ Protože JP byl v dané době realizace projektu revitalizace obce Ospělov

zastupitelem za obec Ospělov, celý projekt revitalizace se odehrával na obecním
majetku (středisková obec Ludmírov), navíc v dané době (2013 – 2015) právě
zastupitel JP realizovali územní plán střediskové obce(ÚP), který v roce 2007 Dušan
Dvořák ve strategii Občanského sdružení Ospělov prosadil a naléhal, aby vytvoření
ÚP obec vzala za svůj a vyčlenila na ÚP prostředky, je možná pravým důvodem obav
JP o spolek Občanské sdružení Ospělov, obava stran zjištění toku peněz skrze tento
spolek v době, kdy byl JP zastupitelem obce, tzn. od roku 2010 do roku 2018. Navíc
na projekční práce má ŽL právě JP, nikoliv spolek, spolek má ŽL na prodej lihu ..
◦ Jednak tedy JP do protokolu mj. nepravdivě tvrdil, že byl za prostředky dotace SZIF
vybudován altán, což sice byl, ale ne za prostředky SZIF a ne v roce 2014, ale v roce
2008 (celkem za cca nejméně 100.000 Kč při započtení práce a materiálu hasičů),
jednak JP do protokolu vědomě nepravdivě tvrdil, že pokud by spolek prošel řádnou
transformací dle zákona, měl jiné statutární orgány či název, že by se musela dotace
SZIF vracet, což se nezakládalo a nezakládá na pravdě.

