První soukromý týdeník
_____ se samizdatovou tradicí______
Legalisace zcizení
NEPLNĚNÍ "ÚMLUVY S RADOU EVROPY"
majetku a jeho na
/diskriminace/
bytí prominenty !!
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Částka T

I Podvod sně byla kotfumisiticJcái-LZPS
23/91 Sb oreáLsIováng^rraz. 2/93 S
LISTINA ZÁKLADNlcM TRÁ V A SVODOD

.

*

*

VŠEOBECNÁ'
DEKLARACE

Lidských

práv

"1 žodzaný ! Cb^cné zásady mezinár.
jobě^e^KŠ^J
práva OSN

(1) Kazd v má právo vlastnit majetek. Wá;
právo vtcch vlastníku rná stejný zákonný obsahAc^<
ránu. Dědění sc zaručuje.
*

ze ve vlastnictví občanu rtebo právnických Osob sc si--*
dleni v České a Slovenské Fcderativní Republice.

Za ČR podepeali: J
Havel + ?
O .
jý?hl.tO82 ' Šblrkitákonú c. 209/ 199 2

Částka J I

Dodatkový protokol k Ůntluvé o odírané litLakýd. práv

MSHBMMW*

J základních j»obod
»
"ÚďLUVA."
PjaÍSá->VQ2

Podepsané vlády, členové Rady

*\

íozhodnuty přijmout opatření k zajiiiéni kolek-^
rívního pto*adéní práv j svobod odGinýdt od técli.
které}šou jiz uvedeny r ldi»é I Úmluvy o odírán; lid
ských práv i základních svobod. podepjanc v Itimc
4. lístopidu 1950 (dále .Úmluva"),

> Článek 17. (1) Kxidý mi právo vlastnili
majetek jak jám, tak spolu s jinýmL
(2) Nikdo, nesmi býti svévolně tbaven

m a je tk u

RES PUBLICA

ho hospodářství a veřejného zájmu smi být jen ve v|n«tmcrvl státu, obce nebo určených právnických osob; ,-.akun muže také stanovit, že určité včci mohou být pou

Vydáno S|K>jenýnn národy
v útiorn 1951
I. vydáni

N ikdo nesm í b ý t
sv é v o ln ě zbaven

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k za
bezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národní

I

Nikdo neměl prá
vo v listopadu
1989 ignorovat
VŠEOBECNOU- DEKLA
RACI OSN a zvláIště čl. 17/2 a
,tak zradit obětiI

i
Nikdo něměl právo
za vydání svého ma
jetku anebo protisluž
by souhlasit s tím,že
dohodly íc na následujícím:
Každý íllá. te—
LZPS neobsahuje článek
^1,
L ,
d3T právo Vše 17/2.DEKLARACE OSN
mwmwwnL* 1 obývat ???
KLxxdá
právo pp.
Je zločinem na obětech d
Kjtxdx fyzická
lyrická nebo
nebo právnická
právnická osoba
osoba mé
má prjvg
_____ užívat ’*"1 rpýetek
Jc. Nikdo nemůže být zbaven
kojné
zb
vláda přiblíží, že za
svého majetku s výjimkou vdeíndia jJjinu i za pod
6 let nejsou restituce
mínek, které »lnoví zákon 1 obecné zxndy meziná
výří zeny.Zatímco majetek
rodního právi.
nás všech je rozkrádán!

kifl. Jaroslav MA I LíJU
(JmIIWA slouží ,jen jako vstupenka ?
Olbrichlova - 1040 > • |C& do Rady Evropy a_k dokončení
14G 00 Praha 4Kré ’ diskriminace obětí.Proto není pl
nění kontrolováno a zajištěno !
T»í. 430 70 0
Předpokl.cena: 2,- Kč
LIČ 47263
Náklad:- 50 výtisku

vycházelo
obnoveno

197 3
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- 1 9 7 5
r o č n í k 1 3 č íslo 1

Vydává: Vladimír Hajný
Red. Marta Zemanová
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rada: Julius A.Varga
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Ing. Jaroslav MATĚJŮ
Olbrachtova
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140 00 Praha 4-

Krí

Nikdo nesmí být
svévolně zbaven
* majetku I

ZLOClWSTOLETÍ” O13ĚTI BYLY
PODVEDENY
I
—
«■
i nu»—r

Důkaz podvodu &

Tel. 439 70 4«

23/91Sb podepsali:.
|Eňežíslování
Havel.DubŽek.fialťa ° ipodepsal jen UME!

ULsiQUQ.
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ČI. 10

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

CI. 1
Česká republika je svrchovaný, jednotný a de.okratický právní stát založený na úctě k právům a
obodám člověka a občana.
Cl. 2

Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o
lidských právech a základních svobodách, jimiž je
česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a
mají přednost před zákonem.
’

Území české republiky tvoří nedílný celek, jehož
státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.
ČI. 12

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává .
prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné 1
soudní.

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství
české republiky stanoví zákon.

Protože ÚMLUVA s Radou Evropy
jíž byla,v době schvalování ÚSTA
VY 9 měsíců v platnosti, je plánek
V čl.3 rausí být šop« uvedeno, že
10 "Důkazem trestné činnosti1* pro•učásti ústavního pořádku ČR je s ‘ tože
pro tvůrce zákona 2/93 Sb jíž
PS Dodatkový protokol k ÚMLUVĚ
platilo, že "ÚMLUVA zák. 2.09/92 Sb i
dle o^st.h který' byl podmínkou,
.pro ně byla a je "bezprostředně též
o vstup ČR a přijetí do R.E.
závazná"a že nená nikdo právo Usne-.
existence Počátkového protokolu ,1e
sením předsednictva podle přílohy
C platnost UMLUVÝ nahradit LŽPST ll
Me zvrátí telným dokladem, že LZPS
irí.f
Htzaručuje lidská nráve dle ÚMLUVY
Tato ÚMLUVA je dodržována
• proto ČR muselo Dřťjat 'tento Dó-'
pro vydání majetku preside n t ov i,
tek. ČR má za povinnost jej plnit
milionářům
i šlechtě-nejsme si
Hebo z Rady Evropy vystoupít.R.E
tedy
rovni..
i povinnost plnění kontrolovat
/ tpdy T17ÍP55 /

-

w

lo tedy asi k trestnému činu;
ejnébo činitele podle § 158, :
tr. zák.

ze dne 16. prosince 1992

o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jok^oučástHist^nih^p^^l^^^^^rr^ubbk^

Předsečlnictvo české národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje
LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV Á SVOBOD.
~
?
jako součást

I

ústavního pořádku české republiky.
: Uhďe v. r.

/

Kde je uveden Dodatkový protokol ?/

/ Součásu ústavníSTJSffu České republiky je
-MW ' J1MJ—W

USNESENÍ’

"Ústava "

w

>y.»jtTrw>n < iwww*»» jh m i

Pro pana UHDEH0 toto ustanovení
neplatí.ÚMLUVU s R.E. nahradil“
LZPS, ktqrá zcizení nezakazuje !

,u

jsi

Ěwáa.lffuíM uv W.U

vání parlamentu přečíslováním zák.
23/91 Sb a bez podpisu druhého ust.
činitele vydal zákon 2/93 Sb proto,
aby čl. 11 legalisoval zcizení ma
jetku obětem. LZPS obsahuje tento
čl. 11

” . ... či. li

_ -

- a- , • .' W0SBRBBH ,i zci zený ?

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníku má stejný zákonný obsah a och
ranu. Dědění se zaručuje.

čl.ll z.2/93 Sb postrádá ustanovepodle ÚMLUVY £e"nikdo nemuče být
zbaven.svého majetku"
'
Pre si dent t vláda, posd anci skládají
slib na podvodné USNESENÍ, kTeré
je v rozporu s naší ÚMLUVOU s R.E.

. ; infl. Jaroslav MATŮJÚ
'

Oíbrachlova
UO 00 Praha 4»

1040
Kf I

r«L «M7044

Toto Je přece zák.23/91 Sb
DubÓek+JÍČínský, který článkem
II legallsuje zcizení majetku.

USNESENÍ

Sbírka zákonů č. 2/1993

pře (bedníc yvs České národní rsdv

ze dne 16. prosince 1992

o vyhlášeni LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky

které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majet
kové hodnoty,

Avšak bezi
podpisů;
Havel
Dubček

d) jednání uložené zákonem pro ochranu života,
zdraví nebo práv druhých.

Čalfa

Cl. 10

Předsednictvo České národní ndy se usneslo takto:
Předsednictvo České národní ndy vyhlašuje
úsuvniho pořádku České republiky.

jako součást

Uhde v. r.

USNESENÍ dokládá, ža pan UHDE bez
hlasování parlamentu vytvořil sám
Ulttvní zákon 2/93 Sb pouhým pře
číslováním .liž neplatného zákona
23/91 Sb.UČelem tohoto kroku bylo
nahradit ustanovení ÚMLUVY o tom,
že majetek nesmí být,nikomu svévolně
zcizen.
Uvedením v platnost LZPS
s článkem 11 doálo k okla—
mání Rady Evropy a nemáme
v ní co pohledávat !!!!!!

OBECNÁ USTANOVENÍ

uznávajíc neporuitcelnoit přirozených práv člově
ka, práv občana a rvrchovanoat zikoni,

Cl. I

dů,

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v prá
vech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčiteLné a nezrušitelné.

pamétlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská
práva a základní svobody byly » naši vlasti potlačová
ny.

j vkládajíc nadéje do zabezpečeni těchto práv spo
lečným úsilím všech svobodných národů,
vycházejíc z práva českého národa a slovenského
národa na sebeurčeni,
připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budou
cím generacím za osud veškerého života na Zemi

a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativni Republika důstojné zařadila mezi stáry, jež tyto
hodnoty cti.

usneslo se na této Listině .ikJsdnich práv a svo
bod:

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávně
ným zasahováním do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávně
ným shromažcfováním, zveřejňováním nebo jiným
údajů o své
zneužíváním udatu
sve oiobé
osobě.

Cl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách
a nesmi se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na nábo

ženské vyznáni.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech
a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, kte
rý zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

CL 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez

I tato poalení věta, je lživá,protože o nahrazení
UdLUVT 3- Radou Evropy dle jíž platného zákona číslo
209/92 Sb platné od 18.3-92 /I/ parlament nehlasoval _
a nemohl se tedy ani usnést..
to jen dokládá, že předsednic tvo v "novem. balení, vydalo
a s novým, číslem oživilo" 3tary komunisticky Článek 11
LZPS - zák. 23/91 Sb podle přílohy 222: Tíx se dopustila
trestného činu codle § 159,159 tr.zák.---------------- ----------------

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a och
ranu. Dědění se zaručuje.

(I) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Cesww . _

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito
na újmu práv druhých anebo v rozporo se zákonem
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí po
škozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míro stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnéní nebo nucené omezení vlastnického
•»ráva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zána a za náhradu.

(5) Dané a-poplatky lze ukládat jen na základě zá
kona.
Cl. 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno
do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná ien pro účely
trestního řízeni, a to na písemný odůvodněný příkaz
soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví
zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mo
hou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické

Zákon 23/91 Sb
LZPS podepaal:_
Havel
DubČek
čalfa

Cl. 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajem
ství jiných písemností a záznamů, a< již uchovávaných
v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způ
sobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví
zákon. Stejně se zaručuje tajemství zprav podávaných
telefonem, telegrafem nebo jiným podobným vríre-

ato aeJiohla platit pa vydání
/rUVT - 209/92 .

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k za
bezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národní
ho hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlast
nictví státu, obce nebo určených právnických osob; zá
kon může také stanovit, že určité věci mohou být pou
ze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sí
dlem v České a Slovenské Federativní Republice.

HLAVA PRVNÍ

Feder i Ini shromáždění ni z áklidé návrhů Ceiké
národní ridy i Slovenaké národní ndy.

navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidsrvl
a na demokratické a samosprávné tradice nišich náro

(I) Každý má právo, aby byla zachována jeho lid
ská důstojnost, osobní čest, dobrá povést a chráněno
jeho jméno.

’

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

společnosti nezbytné pro ochranu života nebo
osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro
odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti
a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podniká
ní nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou
být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to ne
zbytné pro plném* úkolů veřejné správy.

.»»Ke

svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem,
jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udrže
ní veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu
ptáv a svobod druhých a na vymezených územích též
z Jůvodu ochrany přírody.

*

(4) Každý občan má právo na svobodný vstup
na území České a Slovenské Federativní Republiky.
Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech
stanovených zákonem.

Soudy se tedy musí řídit zákonem
23/91 Sb /LZPS/podvodným způsobem
změněným na ústavní zákan,který
bez souhlasu Evropské komise pro
lidská práva Je zneužit k DOKONČENÍ
diskriminace v ČR.
-------------- Je otázkou, zda zák.2/92 Šb
Je platný.Chybí na něm pod
pis předsedy vlády,nebylo-o
konstrukci hlasováno,Áe v
Rozporu b článkem 10 USTAVT
a ruží ÚMLUVU 8 Radou.EvropyI
Nemohou přece platit dvě roz-I
pomá ustanovení ohledně zci
zení majetku 1

”Res publica” č. 1/96

1/KjSČfá nepotřebuje pu&ky v rukách 1M
p iro £ o 2 e koal, strany za protislužby
samy určí kandidáty, kteří hlasují s
komunisty proti VánuTak znemožňují 1
zveřejnění seznBmu"Z",neplní ÚMLUVU
a real!sují "SAMETOVÍ převrat,Cíl Je
získat hospodářskou moc a majetek !
2/Strany byly požádány,aby formou dotazníku uvedly přehledy o politické
činnosti a minulosti ministrů,jejich
náměstků,poslanců a budoucích kandi
dátů do PS a senátu včetně údajů je
jich rodinných příslušníků. Volič má
právo vše vědět o kandidátehla PoVllíNoST stranu nevolit, která tyto údaje
před ním zatajujc/včetně majetku atd/
3/Strany slibovály"nápravu kři vd"vol i 3T bylF dle^přehledu jen podvedeni"

Praha
Záp C.
Záp č.
Praha
Sev M.

Z
Nil
Z
Z
Nil
Jih M
A
Sev C.
A
Vých. C.
Z
Sev. C.
A
Sd. Č.
Z
Jih. M.
Nit
Vých. C.
A
Sil. č.
Nil
Sev. C.
A
Sev. č.
Z
Sev. M.
A
Jih M.
Z
Výth. C.
Z
Jih M.
Nil
Praha
A
Jih. č.
Nil
Sev. M.
Z
Záp. č
Z
Vých. č.
Z
Sev. M • Z
Vých. Č.
Z
Jih. C.
Z
Sev. M.
Z
Jih Č.
Z

Zip C.
Siř C.
Sev. č.
Sev C.
Výth č.
Gjurič Andrej
Praha
Jih. M.
llonajzcr Jiří
Sev C.
Jciek Josef
Kalili Jattimír
Sev M.
Koháčck Petr
Prah:
Kolářová Milena
Prah:
Krámek Jan
Prah:
Prah:
lom Petr
Prah:
Marvaiiovi Hana
Vých. č.
Nájemník Václav
Nímčík Jindřich
Sev M.
Novák JLH
Sev M.
Novák líbor ("1962) Sev. M.
Pa v Uková Jiřina
Sev. M.
Praha
Páv Tomil
PinÍČka Stanislav Vých- C.
PHbáA Martin
Jih M.
Siř č.
Rubil Ludik
Syká Martin
Jih M
Siř. C.
Hustý Vlastimil
Jih. č
Trojan Václav
Uhde Milan
lilt. M.
Záp č.
Váca Oldřkh
Vlček Vlastimil
Jih. M.
Bečvář Iran
BlaLck Ladislav
Biulínský Vladimír
Čermák Petr
Fejfar Ola

J-XTCMV

Nit Zemím OodlcJ
Z
Zubek Leopold

ZJp.
Pnha
So M.

A rch iv "Z" ta k te ;"X "'

llichn: Petr
A
Z
fkjčck Josef
Brodský Petr
Z
Duřel Eduard
A
Cc r v 111 ka Josef
Z
Z
Fejfar ToruU
Nil Holub Josef
Nil Jaro! Emil
vracíme i jiného důvodu. Hlasování o lumio dkonu, jen! je pru vyrovnání
Z Kill0.0VÍ Hltil:
$ totalitní minulou! ČR naprosto klíčový, lodi mule ním, voličům, nad jiné
Nil Klas Jan
Jasní ukázat, kolu) isme sl lo p/cd l/eml lety vlastně zvolili. Tento seznam
Kolář Rolxit
A
navíc mule být velmi cennou pomůckou pro volby 19tX>l Prao vřele
Kozel Franlikk
A
doporučuj vystřihnout, pečliví schoval a příští rok v červnu porovnat
Krása Václav
A
1 kandidátkami naškh .ppvlcových stran*._
Nil Mandeli! Richard
Skutečnost, le za Levý blok hlasovalo pro přijetí tohoto zákona pou2e 15 H
Melichar Josef
A
poslanců, ýuě nikoho nepřekvapuje. Pokud se však jedná o politickou stranu,
Z
Nečas Petr
jel je členem pravicové vlídní koalice - a pro zákon hlasovalo pouze 14 %(ll) ' Nil Nítnec Lubol
pr sLincú ra LDU ČSL, je to Přilepší důkaz toho, le v léto strqné nehraje piim
Novák Ilbor l"l?58)
Z
pravicovou, ale uurvačnosz z Joby Národní fronty...
Novotný Miruolav
A
Pio toho, kdo sc cxJ minulých parlamentních voleb u politiku ul přilil ne
Paync Jiří
A
Paíkk Pavd
staral, je pátí více lokujid zjiltíiď, le u nalí .vedoud konzervativní a pravi
Z
cové sOy* (o nebylo o mnoho více Posband za ODS • celých 28 % prol
Pluhař F ran lilek
Z
Občany, klen sc o politiku zajímají, to vlak jistě nepřekvapí. Politická sta
Róxhová Anna
A
na, jel obsadila několik klíčových vLjdn/ch křeslech bývalýrnií?) komunisty
Striský Jan
Z
a jqQ ministr vnitra bez hnuti brvou zaregistruje novou ultraoolicvickou poli
Slmánck Jaromír
Z
tickou Uranu ,M. Štípána (ačkoliv zákon níco takového pnino zakazuje), si
Tomanová Hana
A
přece nebude sama pod sebou kzat větev. Témíř s jistotou lze očekávat, le
Ifcbický Jan
A
zvcřrjnínim materiálů StB by vyšla najevo velice (kzoruhodná minulou
Ullman Josef
A
nqrdnoho kádra mši dnes vůdčí Strany.
Josef Kudláček
Vlach Idí
A

(Zvyrazníni palanei. kteří zákon nepodpořili)

. —..

Vrzal Ivan

(V. Kbus se v PS nenacházel • pko obvykle, kdyl se hlisuje o podcbnýcb úkonech)

KDU Č5L • pro pouze 14 %ll (Z výrazní nl poilinei, kle Čí zákon nepodpořil)

Z
X
Z
Z
Z
Z
Z

Bčlchridck 5L
Janů Irxaa
Kasal Jan
KubU Josef
Motyčka ludvík
Pavcla Josef
Uřlčář JIH

ODA • pro poUZC 50
Z Cerbák Miroslav
A EJTenberger Josef
A lloflianzl Čestmír
Z Kalvoda Ivo
Z
ledvinka Karel
A Majek Ivan
A Spaéck Radim

KDS - pro 67%
A
Z
Z
A
A

Jih.
>
Jih.
Sev
Jih
Sev
Jih.

%

M.
M
M.
M.
M.

Z
A
Z
Z
A
Z
Z

Janeček Josef
Karas Jiří
Lrupik Josef
Mkd Karel
fřovlkovi Ev:
Šafařík Pavd
Výborný Miloslav

Siř. č.
Jih. M.
jih M.
Jih M
Jih M
Sev. M
Vých č.

(Zvýrazním poslanci, kitří rákon nepřiIpržili)

Sev.

Č.

Scv C,
Jih M.
Sil. C.
Vých. č.
Praha
Praha

A
A
X
Z
Z
Nil
A

Dolní Viktor

lliba René
Jedek Tomi!
Kutilek Oldřich
lojdori Kateřina
StandJerJlH
Suman Vladimír

C
Sev M
Sev C
Falu
Sev M.
Siř č
Srč č
Zip

(Zvýiaaníni poslaná. kleli zikon nefxxdpsVtJi)

Benda Matek
KoLíř Pavel
Lltotnlský Jan
Lukl! Vínceslav
Zahradníček Jan

Siř. č.
Sev. M.
Jih. č.
Vých. č.
Jih M.

LSNS • pro zákon 83 %

A
Z
A

M.

Fioinmv: AlíréJ
Kulička Pavel
Valach Vítězslav

A
A
A
Z

llaringer Jih’
Koronlhaly Vbd
LobkoMcz Michal
Tollner ravel

Sev č
Zip č.
Sil C.
Jih. M

--------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------- ----------- -

OD5 • pro pouze 28 %l

Vychodil Otakar
Zima Anton

Ž

--------

* Hed lánň t/vrru lety jsme si zvolili parbincnt, v nim! nd pravice vétAi"Kiu ... jak jsme se alespoň tehdy podle volebních výsledků domnívali. Z. toho
to omylu nás vyvedl průběh rďslcduiídch let. 2c bylo molné podobný vývoj
nxšleh .pravičáků* předvídal jil několik měsíců po vollddi, dokazují výsledky
hlasování poslanců na 13. schůzi psilameniu z 12. Hjna 1993. Halí volení
zlshi|xi jim /amiill idvth. aby byla vláda |x>vífciu vypracováním zJkona
tu zpřístupní nl uutcrLLIů Stálili bczjxčiiinlL Tmo oMutliiou skutečnou
jsme v ré době komentovali v českém deníku, letos, kdy se má o podob
ném návrhu hlasovat znova (na program }l. schůze, prubílujíd od 23. kvítru,
vlak jekt zařazen není), je toto lénu opět aktuální. My vlak se k néntu dnes

Nil
Nil

ZJp č
Sev ,M.
Vých. C.

1

viasinč voiiii?!

Volák Stanislav

ČtJ značte
sami -č l.K -Č
-U e U J M «
KSCT
—

Pom ožte nám a sobě - o d e š le te 3 k o p ie známým zejm éna d o venkov.
Ve nkov n e v í, že_ zh ru b a 2 /3 p o sla n c ů k o a lic e h la s o v a lo , pro

rreiiiQoi; ií()il0 jsme

A

-------------

- - —

ntalendlů jtß takto; Pro • 86 (A), prexi - 15 (NID, zrlrirlo se • 86 (Z); nehlaso
vali • 2 (X) (Ve snétnpvné přítomno 187, ke schváleni dkona podeba 94 )
Puil.iinenr liljvivj| iij své I J m. Iiůri <> přijeti zákona iu zpiütupnini

(Zvýnznřni poslanci, kteří úkon nepodpořili)

S'v M
Jih M
Scv. č.

A
A
A

Hid Pavel
Matouškovi Eva
Vyvadil Jiří

Praha
Sev č.
Sil. č.

KOS - Klub oklamaných SAMETEM
navrhuje toto:
Pomožte T§m-pomúže fe sobě
4/0rganisujte založení KOS v každém
městě •
Náiet a tldlo penilnlho úitavu
Zlilo účtu
5/Na každém okrese pouze z restitu
Bude doplněno-sledujte Brázdu
entů vytvořte Sbor restituentů /KOS/'
6/Sledujte provádění nápravy křivd
KOS - Praha
a založte seznam špatně vyřízených
a nevyřízených restitucí na okrese.
P/««odo»ó polio
nebo VAKUS
■
7/Sledujte měsíčník”Brázda"ve kterém
O d e i I Io t ■ I :
budou otiskovány Informace a pokyny
KOS.Roční předplatné asi 60 Kč.Adre Var. sym. + zdčt. data-uve<3te jen
sa :BRAZDA,Kostelní 44,Praha 7,170 00
čísla /max.3/pro použItí"Daru"
t«1.39 28 63. Stačí Kořesp,lístek !
1 - Přehledy kandidátů stran
Dotazy týkající se restitucí pozemků, 2 - Žaloby k zajištění"ÚMLUVY"
usedl ostí,vil atd zasílejte redakci
3 - Soutěž na pomník obětem
4 - Hud,cykl."UTRPENÍ A ZRADA"
měsíčníku Brázda odpovědi vypracují
5 - (TH7TováníV^lčhmapovy ecnyl
odborníci MZe a redakce je otiskne.
Kcmtontní
lymbol

Nóttv účtu adreióto

PYI Navrhujeme (elevirnl besedu,
kde to budete moci vysvětlit veřej

nost L

O lom. Lcsev demokratických ze součásti českého právního řádu jen a svobod s Dodatkovým protokolem
mích «mórem na západ ai zákony, proto, abychom mohli být přijati do a jeho článkem č. I. Tato uzavřená
pfedcvitm úsuvt a Listina základ Rady Evropy!! Aby mohl být komu ÚMLUVA svým pojetím a duchem
ních práv a svobod (LZPS), a je při - nistům ponechán jejich protiprávné odpovídá u nás po r. 1945 plame
rozeným zvykem, ic v opačných pří získaný majetek, bylo nutno oklamat Všeobecné deklaraci lidských práv
padech politikové odstupuji, je jak Ratki Evropy, lak českou veřej OSN, ve které článek č. 17 stanovi,
dostatečné známo. Přestože pme do nost. Proto v roce 1993, aniž by to že majetek nelze nikomu zcizit.
Pro ČR vstoupila ÚMLUVA
omrzeni přesvědčováni o tom, jak poslanci Parlamentu ČR schválili,
rychle chvátáme do Evropy, skutky "kdosi s požehnáním kohosi* vypra v platnost 18. 3. 1992 a recipročním
představitelů státu a poetických re coval novou LZPS. Tam inkrimino zákonem se sula součásti právního
prezentantů České republiky svědčí vsný zákon soudruhů Jičínského, řádu ČR. Protože se jedná o na vráce
o něčem jiném. Jest H 'chvi time do Rychetského a spol., přesněji - jeho ni několika tisíců komunisty zabave
Evropy na ruských atomových T-ORMULACl - nacházíme opět, ných usedlostí a vil, je samozřejmé,
reaktorech" nebo pomoci všech tentokrát pod jiným číslem a to: žák. že jsou vytvářeny se souhlasem nejznámých afér a skandálů, pak to č. 2/93 Sb.. TOTOŽNÝ! se zák. č. vyššich představitelů překážky a dů
sledkem je skutečnost, že v ČR není
vypadá, že děláme všechno pro to. 23/9! Sb.
V Usneseni onoho "kohosi", tj. ' plněna uzavřená ÚMLUVA a že
abychom se tam vůbec nedostali
Přesvědčivé o tom vypovídá phpad, předsednictva (tehdy ještě) České, dnes'jsou u nás v platnosti dvě
o kterém redakce NN získala infor národní rady (ČNR), které vyhlásilo LZPS, zásadně se lišící v tom, že neLZPS jako součást právního pořádku . vyjasňuji, zda majetek lze zcizit či
ms ce.
České republiky (zák. č. 2 ze dne 16. nikoliv. Dodatkový protokol, který
OBELHANÁ VEŘEJNOST
12. 1993).senadále "vyskytuje* NE- je součástí Úmluvy a celou záležitost

A ZATAJOVANÝ
DODATEK ÚMLUVY!
Občané České republiky, okradeni
komunistickým režimem o své ma
jetky, se marné dovolávají svých
vlastnických práv. Současná moc.
zdá se, si ani v tomto nerada s tou
předchozí. Vypadá to. že jde svým
rozsahem a charakterem o věc velmi
vážnou a nanejvýš alarmující. -Oč tu
však jde?
Ještě v dobé bývalé ČSFR jsme by
li při přijímáni LZPS (kterou vypra
covali s. Jičínský, Rychetský a spol 1
upozorněni Radou Evropy na nedo
statky v paragrafových zněních, kte
ré jsme se zavázali z LZPS odstranit.
Cáká republika přijala proto Do
datkový protokol ÚMLUVY
o ochraně lidských práv a svobod,
která vstoupila v platnost 18. 3.
1992. Ta ve svém čl. I. zak. č.
209/92, obsahuje formulaci: Každá
fyzická nebo právnická osoba má
právo pokojné užívat tvůj maje
tek. Nikdo nemůže být zbaven své
ho majetko i výjimkou veřejného
zájmu a za podmínek, které stano
ví zákon a obecné zásady meziná
rodního práva. (Z toho jasné plyne,
že majetek je nezcaiteíný!!! • viz
zák. č. 209/92 - DP Úmluva).
Zákon soudruhů Jičínského, Rychetskéhoaspol.č.23/91 čl. 11 zněl:
...Každý má právo víostnd majetek.
Vlastnické pnivo vdech vlas ruku má
Stejný zákonný obsah a ochranu. Dě
děni se zaručuje. Tento čl 11 nam
naopak dokládá, že legalizuje komu
nistům darované nebo komunisty za
koupené konliskáty a nemovitosti
podle k tomu dokonce neplatných
cenových norem » předpisů.
- Laskavý členařnechť pozomésleduje. co se dělo dále: Dle toho, co se
podařilo naši redakci zjistit, vše na
svědčuje lomu, že se Úmluva stala

Necontuiovoné
noviny 48 /1 995

veřejnosti a k dokončeni likvidace
oběti. Současná LZPS se nazývá ko
munistickou proio, ke legalizuje pro
minentům z KSČ "přidělené* konfiskaty po umučených, týraných ve
věznicích, vystěhovaných nebo
emigrovaných vlastnicích.
Vzniká otázka, proč nebylo za
hájeno řádné trestní řízeni s těmi,
kteří Deklarad porušovali - a proč
jsou vydávány zákony, které máji
prominentům za prováděná zvěr
stva zajistit majetky, které po obě
tech zhruba zdarma získali
Vaše Excelence, jménem všech
oběti v ČR dovolujeme si Vás pozval
do ČR. abyste se jako nejvyšši před
stavitel Evropské kónuse pro lidská
práva mohl plesvédčit o lom, jak ČR
zajišfuje plněni UMLUVY a na zá
kladě léto návštěvy vyslal k nám
kontrolní orgán, který prozkoumá
několik případů, aby se přesvědčil,
že naše údaje jsou správné. Dovolu
jeme si Vaši Excelenci poděkovat za
pomoc a ujistit, že Vašemu
kontrolnímu orgánu předáme pod
klady a budeme mu pomáhat.
Poradní sbor pro restituce
usedlosti, ní aid.
(DOPIS odeslaný Radě Evropy
okradenými občany předsoinelovýnit i posametovymi komunisty. Dopis
je součásti podkladů ze rpuu • pozn.
aut.)
PROTESTUJEME,
(—ŽALUJEME—!)

PLATNÝ ZÁKON • tj. bývalý zák.
č. 23/91 - tedy jen se oživil pod jiným
číslem komunistický zákon. O Do
datkovém protokolu ÚMLUVY neni
v nové LZPS ani zmínka!
Tato nesporná faku, která si může
v příslušných k tomu určených pub
likacích každý občan ověřit, doplňuji
další fakta, a to samotné soudní spo
ry občanů, kteří se do dnešních dnů
marné snaží o dosaženi spravedlnos
ti u našich stále komunistických sou
dů. Soudní spory totiž zpravidla vy
hrávají komunističtí prominenti NIKOLIV JEJICH OBĚTI! Z těchto
důvodů se Dodatkový protokol
Úmluvy taji jak před samotnými po
dru Ivě okradenými občany, tak před
os ta tni veřejnosti.

(Dopis Evropské komisi pro lid
ská prav* - redakčně kráceno.)
Prezident
Praha. 15.3. 1995
Evropské komise
pro lidská ptava
Harts Christian KRUGER
Palác lidských prav
67 (XX) Štrasburk - Francie
Više Excelence.
Česká republika je signatářem
UMI.UVY <> rx luanč lidských prav

•

řeší, je v ČR zatajován a ignorován.
Tím se stalo, že podle příloh I až 9
(které přikládáme) je v ČR nyni sou
části Ústavního zákona č. 1/93 Sb.
LZPS s komunisticky formulova
ným článkem 11, který byl vydán již
v roce 1991 jako zákon 23/91 Sb.
k oklamáni veřejnosti a byl jen pře
číslován na zákon č. 2/93 Sb. Nedo
šlo tedy k obnoveni Deklarace
OSN, ale k vydáni LZPS, která le
galizuj« zcizený majetek v rukou
komunistických prominentů, kteří
jej získali jako odměny za svoji
činnost a podíl na týrání obětí ko
munismu. Tyto nemovitosti získali
pod cenou, zdarma, nebo zhruba
za 5 % evidenční hodnoty s použi
tím posudku ceny podle k tomu
neplatných předpisů.
Dovolujeme si Vaši Excelenci za
stat kopii otevřeného dopisu adreso
vaného panu předsedovi Parlamentu
ČR M. Uhdemu a doklad o tom, že
mu byl zaslán a že o lom ví. Kopie
byly zaslány rovněž: Branné bezpeč
nostnímu výboru Parlamentu ČR
a předsedovi Ústavního soudu panu
jÚDr. Kcsslerovi.
Vaše Excelence, v ČR se ÚMLU
VA nedodržuje a nume ji prokaza
telně jen jako předepsanou vstupen
ku do Raily Evropy, k mateni

(Z dopisu předsedovi Parlamentu
ČR M. Uhdemu - vrz okradeni občané - dopis Radě Evropy.)
Vážený pane předsedo
Parlamentu,
jsme hluboce zklamaní, že jsme od
Vás nedostali věcnou a zcela kon
krétní odpovéd. ale "proslov"
o všem, co naši veřejnost nemůže
uspokojil. Jsou to typické odpovědi
právě těch, které jsme si z volili a do
dnes nevíme, zdali byli nebo nebyli
komunisty... Vaše odpovéd mne při
vedla k úvaze, že snad i Vy, pane
předsedo, jste KSČ nějak zavázán.
Prosím, řešte to a ukončeme loto
dohadováni: "Zda bylo správné* ja
ko součást Ústavního zákona č. 2/93
Sb., na kterýskládaji slib -prezident,
vláda, poslanci... a i Vy. pane před
sedo, vyhlásit neplatnou LZPS s ko
munistickým článkem 11.která lega
lizuje zcizený majetek. Podle Vás
tedy nebylo správné do LZPS zahr
nout Dodatkový protokol platné
ÚMLUVY zák. č. 209/92. který je
v souladu s mezinárodním pravém PROČ?!!
Zemědělci, okradení vlastnici
a ostatní oběti, nechceme od Vás nic
víc. než dvě věty - argument, které
mu vsiclutt potozunu • ZDA JE 10

Dovolujeme si také podotknout, že
máme informace o tom. že kopie našelio dopisu (I) nebyly předány ani
předsednictvu PSP, ani posla
neckým klubům, jak jsem Vás žádaL
PROTESTUJEME proti tomu, aby
se ignorovalo právo, by ío nam odpo
vídáno vyhýbavé nebo vůbec - ŽA
LUJEME. ZALUJEME-l Věc po
skytneme
Necenzurovaným
novinám, ČTD a dalším sdělovacím
prostředkům. . „
.

(podepsánď okradení občané.)
- Praha. 13.9.1995

•- ZAKONSPIROVANÁ .
OSTUDA ČR A NOVÉ •
VEDENÍ V RE
•
Tito okradeni občané se domní
vají, že se na celé záležitosti podílí
vice veřejných činitelů, kleři igno
ruji všechny výzvy a stížnosti. Do
mnívají se, že největší pódii na tom
nese sám předseda PS Pulamentu
ČR Milan Uhde, který se lak (vedle
ostatních) dopustil trestného činu
podle 158 a 159 tr. z. Poznamená
vá, že se pravděpodobné snaží na
pomáhal bývalým členům KSČ,
což hodnotí jako pokračováni jeho
opěvováni KSČ a Gottwalda v mi
nulosti...
Jak shodně potvrdili naši redakci,
stejným způsobem se k problému
staví I prezident Václav Havel, který
na dopisy Poradního sboru (mluvčí
ho těchto občanů) odpovídá vyhýba
vé a prostřednictvím sekretariátu je
ho úřadu. Poradní sbor restituentů
uvádí, že se jedná o číslo asi 5ti 000
poškozených oběti ■ že se jedná
o pokračování akc« "KLÍN*. Protože ae kompetentní iruthuce
odmítají vécš zabývat, celou kauzu
ixxtaly Ústavnímu Kradu. Podání.
Je vedeno ve »právním rejstříku
ÚS a len by se měl véd v dohledné!
dobé zabývat. Zatím "stojaté vo-'
dy* naší státní byrokracie zacho
vávají setrvalý »tav.
...Prod tomu všemu velmi kontro
verzně a ironicky působily hned dva
články Petra Zavadila (LN
10. 11. 95) na titulní straně. Vedle
informaci o tom. že jsme (ČR) po
šestiměsíčním předsednictví ve vý
boru R.vdy Evropy předali předsed
nictví Dánsku a byly do RE přijaty
další dva státy (Ukrajina a Makedo
nie). čtenář se mohl dozvědět i jiné—
Za pozornost stoji - (cit: "... Nebudu
mluvit za ty. kteří máji hodnotit naši
činnost,* sdělil ministr Zieleniec
zpravodaji LN. Osobni je však mi
nistr přesvědčen, že 'jsme dostáli na
šim povinnostem. V mnoha oblas
tech jsme ukázalí ie je možné chopit
sc složitých problémů způsobem, kle
tý je běžný v Evropě...") - A jinde...
;t na závěr - (cil.: "Zástupci západ
ních zemi včetně České republiky nyui mohou s reformními stáry konzul
tovat jejich problémy. PŘÍPADNÉ
HROZIT VYLOUČENÍM.. *)
- Moudry čtenář pochopil, a tak již
něm co komentovat.

Ladislav J. VANĚK

UG 00 PirChJ 4*

NEČINNOST APARÁTU MZe

Kr<

VJ«k je patrno z článku 10 POKYNU MZe podepsaných oinistrem
zemědělství jsou dokladem, že tento aparát nemá zájem o ná
pravu křivd,ale podporují korupci. ftědl tel C.Regionu r.eroá za
povinnost evidivat nevyřízené restituce a udělit dotaci jen
tehdy pokud na společném jednání doálo k dohodě obou 3tran
o vypořádání. IúZe nevytvořilo orgán při C.Regionech - napo.
Poradní sbor pro restituce pouze z restituentů, který by
jenání byl přítomen.Hed i tel nemůže sám "závazně posoudit"
bez jednání a obéma stranami za účasti CPU a Por.dního sbo
ru pro restituce na příslušném 0.Regionu ookollv ,
_
10. Podpora se neposkytne, je-li žadatel povinnou osobou ve smyslu
zákona C. 42/1992 Sb. či zákona č. 229/1991 Sb. a nemá vypořá
dány vyžádané oprávněné majetkové nároky (restituční a transfor
mační i oprávněných osob. Rovněž, se podpora nemusí poskytnout
subjektům vzniklým ze zemědělských ilntžstev. která neprovedla
uvedené vypořádáni. Stav a okolnosti majetkového vykrádáni
závazné posoudí ředitel územního odboru ministerstva zeměděl
ství s přihlédnutím ke stanovisku okresní Agrární komory.

Každá poradenská firma vypracuje pro klienty dokonalou
Praktickou příručku a tu doplňuje novými poznatky k zá
konům - prostě slouží klientům.je proto trestným činem,
že z uvedené částky MZe toto nezajistilo, dále že též
nezajistilo pomocí RADI0FCRA odpovídání na dotazy resti
tuentů a neuhradilo soudní spory,kterými bylo nutno dojít
k poznání z* platila čl neplatila ÚMLUVA 3 Radou Evropy
a vyhlááka 73/64 Sb pro oceňování konfiskátů. Toto MZe
neudělalo a tím dokázalo, že napomáhá těm, kteří oběti
o majteky připravili.Pří kladem je např.Praktická příruč
ka 4/93»která nebyla doplněna a postrádá:
l/Přebled platných cenových předpisů k § 8 zák.o půdě..
2/Výklad k ÚMLUVÉ - zák 209/92 Sb,která platila od 18.3.92
3/V5echny příkazy ministra k plošnému odstranění závad
zjištěnými kontrolami na základě stížností restituentů.
4/Inťormace, že soudní
řízení o restitucích nelze konat
bez účasti obou stran - Jedná se o NÁLEZ u.Soudu.
5/Zákony, které umožňují se domáhat náhrad ákod způsobených různými orgány atd...
6/Je nutno zjistit, proč AK nabídku na vypracování nově
PP 4/93 podanou CM sdružení® vlatníků v roce 95 nevyuži1 o a
pro zajištění Jakých naléhavých úkolu byl obnos použit. ,z
7/atd...
m.
ZANEDBÁNÍ E^rpENCE NEVYgíZENÝCH RESTITUrf NA Cfi.

Pro sledování zavádění ZN na podnicích byly zavedeny formuláře.Ředitel ředitelů nezavedl nic-stíŽnosti 1gnorova1 !

IV.
LEGISLATIVA MZe PftED VEŘEJNOSTI UTAJUJE předně 1
V7VWMF ň.j.16/51525/55, ze dne 2$.října 93 ! o neplatnosti
Vyhlááky 73/64 Sb pro oceňování státních konfiskátů 3 plochou
vétáí než max.povelených 2CC m2. Toto nutno charakter!arat i
jako trestný čin veřejných Činitelů.

7o.12. fC

•■■Jul .»v«? -yzvt •■'žD uuťiii Jiii.x^zor v tomto připíše neuvádějte Váš. Příp«d
protože účelem e jednotným postupem zajistit novelu zák,2/93-Sb.atd,
/úpravte si sami/

Adresa * telefon
-►Rodné číslo pro
evidenci v ČR

Datum

i
rTab^^^l.^LikviJac^tajV^^Radcu^Evrogj

Protože nedošlo ke změně článku 17/2 VŠEOBECNÍ DEKLARACE LIDSKÍC PRÁV
OSN lze se domnívat,že na zrušení platnosti ÚMLUVY s Radou Evropy ne
dala souhlas Evropská komise lidských práv 8 že se jen Jedná o svévolný
a protiprávní postup činitelů v ČR, kteří provedli toto:

/Dopis pište česky/

Evrogská_kpmise pro lidská práva /EK/
President

- Jeho exelence

Han^hriatiflnKRUGER

Palác lidských próv
67 000 Štrasburk - FRANCIE

Věc: Dle přiložené tabulky "B" odstavece 6 má ČR od 1.1.1993 dvě
listiny lidských práv a to ÚMLUVU zák.209/92 Sb s Dodatkovým pro
tokolem k ní a přečíslovaný zák.23/91 Sb /LZPS/ na zákon j^93 Sb,
/které Jsou v rozporu např. ČI. 11 LZPS s Čl.l D.Prot.ÚMLUVY/

Vaše exelence,

Jako občan české republiky, která Je signatářem "ÚMLUVY O OCHRANĚ
LIDSKÍCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD" a Dodatkovým protokolem k ní ai
Evropské komisi pro lidská práva^/dále jen EK/dovoluJí zaslat přilože-n
né tabulky "A" a "B" které objasňují přístup ČR k ÚMLUVÉ a které Jsem
získal od Klubu oklamaných sametem /KOS/, K tabulkám si dovolují Jen
uvést toto:
TabuLka^A^j^zstu^^^^o^Rad^^vrog^
SLOUPEC 1 Dokládá, Že
čl.17/1
ČI.17/2
-

-2—

VŠEOBECNÁ DEKLARACE OSN - 1951 /Dále jen Deklarace/.
základním pilířem lid.práv bylo a snad stále je toto:
Každý má právo vlastnit majetek...
Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku ..

SLOUPEC ? - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SV03CD /LZPS/zák.23/91 Sb
LZPS podepsal 1 :liavel,Dubdek,čalfa aniž vyžadovali Dlnění Deklarace
a vzali za vzor Listinu práv a svobod Rady Evropy v té době..Proto
nejsou chráněna vlastnická právs zejména obětí - důkaz zrady:
čl.ll LZPS-‘Každý má právo vlastnit majetek.Vlastnické právo vžech
vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.Dědění se
z a ruč u j e. LZPS ..tedy, postrádá čl.17/2 o zcizení majetku.
SLOUPEC 3 - ÚMLUVA a DODATKOVÍ PROTOL K NÍ - zák. 209/92 Sb /ÚMLUVA/
ÚMLUVA a její qlnéní byla podmínkou pro vstup ČR do Rady Evropy.Je
zřejmé, že ČR óbíLUVU bere jen jako jednorázovou vstupenku do Rady
Evropy a nezajistilo její plnění.ÚMLUVA byla vydána jako zákon, který
se dokonce nesmí ani plnit a důkazem jsou neuzavřené případy a činnost
soudů.Občan ČR tedy není chráněn Ú?TUV0U,která zaručuje, "že nikdo nesmí
být svévolně zbaven svého majetku..11

SLOUPEC 4 - ÚSTAVA ČR zák. 1/93 Sb - lživé údaje v čl, 3 i!
Existence Dodatkového protokolu k ÚMLUVĚ podle SLOUPCE 3 dokládá, že
LZPS 1 ÚMLUVA a DCdatkový protokol k ní Jsou součásti stavního pořádku
ČR. Zde Je základní chyba s cílem umrtvit ÚMLUVU v ČR.
článek 3 ÚSTAVY 1/93 Sb dokládá snahu a přípravu k likvidaci ÚMLUVY s
Radou Evropy s cílem omezení práv a svobod zejména obětem totoality .
SLOUPEC 5 - čl.10 ÚSTAVY stanoví nadřazenost ÚMLUVY s Radou Evropy .
Toto ustanovení však zřejmá neplatilo pro předsednictvo parlamentu
protože zákon 2/93 Sb anuloval platnost ÚMLUVY s Radou Evropy a je
podkladem k dokončení diskriminace obětí v ČR. Soudy a ministerstva
se neřídí Čl.l Dodatkového protokolu.Občan ČR nemá stejná práva Jako
občané signatářských států Rady Evropy.
SLOUPEC 6 - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A.SVOBOD /LZPS/zák.23/91 Sb 8 Člán
kem 11, který legallsuje zcizení majetku a je v rozporu s UMLUVCU byl
tímto USNESENÍM zák. 2/93 Sb tedy přečílován a likviduje lidská práva
v ČR. Nesporně se jedná o akt,který nebyl schválen a -ikdy nemohl být
schválen Vám podléhající Evropskou komisi pro lidská práva ve Štrasburku
Jedná se podstatě o dokončení diskriminace velkého počtu lidí zejména
z řad obětí total!ty.Podle přílohy "C" jsem jedním z nich.

1/Frotože podmínkou pro přijetí CÄ do Rady Evropy n setrvání v ní Je
plnění ÚMLUVY s Radou Evropy s Dodatkovým protokolem a USNESENÍ zák.
číslo 2/93 Sb potvrzuje, že došlo se strany ČR k jednostrannému nahra
zení ÚMLUVY jíž neplatnou LZPS - zák.23/91 Sb Je žádoucí,aby bylo
pozastaveno členství ČR ve všech orgánech, kde předpokladem a podmínkou
je plnění zásad lidských práv a svobod..
2/Aby podmínkou pro opětné přijetí bylo uvedení v soulad a ÚMLUVOU
všech vydaných zákonů v ČR po nabytí platnosti ÚMLUVY dnem 18.3.1992.
Aby dále všechny ukončené spory a řízení u soudů, kde nebyla vzata ■
v úvahu platnost ÚMLUVY byly na základě požadavků obětí přezkoumány auvedeny v soulad s ÚMLUVOU a podle ní doplněnými zákony.

Děkují vábený pane presidente Váši exelenci i
evropské komisi pro lidské orává za pochopení
a pomoc obětem v ČR
Pří 1 ohy:
Tabulka A,B,
Moje utrpení - můj případ max.lxA4
Kopií odešlete: /Bez tabulky’^” a "Q"/
Ing. A.Dušek,před. KOS
LideČská 127
Praha 5 - Zlíčín
155 CO,tel.3016070
Pozn.Dopis Je proto tak obsáhlý,ab.y oběti získali .informace. Zkrate

podle svého uvážení nebo opiště - Děkují Vám.

