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Věc: Stížnost pro systematické porušování zákona, exekutiva, tedy ministerstva ani
ostatní úřady vlády nekonají, státní zastupitelství porušuje masivně zákony ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, která jej ovládá.
(Důkaz v příloze, bez prošetření přepošlou rovnou pachateli, aby si to snámi vyřídil, přitom nerespektují ani mojí žádost
podle zákona, tedy trestního řádu § 55 na utajení mé osoby, tato mafie nerespektuje vůbec nic, tedy žádné zákony)

Vážené dámy a pánové,
Vaším prostřednictvím žádám o uplatnění stížnosti pro systematické zločinné porušování zákona.
Ministerstvo spravedlnosti mimo urážení a ponižování občanů nic nekoná, přestože by to měla být jeho
povinnost, věru nejedná se o žádnou legraci!!! Prosím předejte tuto stížnost zodpovědnému pracovníkovi.
1. Podala jsem několik trestních oznámení na pachatele Martina Susku z KSZ v Praze, který se
masivní trestné činnosti dopouští právě v územním regionu Prahy 1. Dokonce tato trestní
oznámení byla doručena i několika soudci či státními zástupci z jiných míst České republiky.
2. Trestní oznámení byla vždy doplněna rozsáhlým důkazovým materiálem, mnohdy dokonce
naprosto usvědčujícími důkazy. Jindy se jednalo o více jak důvodné podezření
a tedy důkazy o trestné činnosti mohly být získány právě zahájením vyšetřování.
3. OSZ Praha 1 však přeposlalo má trestní oznámení přímo pachateli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To si dělají z občanů? Ze soudců? Z ostatní státních zástupců? Prostě a jednoduše
legraci?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Důkaz: Dukaz - Absolutne nepochopitelne jednani OSZ Praha 1
odporujici vsem zakonum i zdravemu rozumu - zlocinne
spolceni – BRADAVICE.pdf (prostě to pošlou pachateli)
To odporuje veškerým zákonům a zásadám právního státu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odporuje to také veškerým zásadám vyšetřování. Nebyly třeba zajištěny
záznamy od telefonních operátorů. Nebyly zajištěny žádné důkazy, ani vyslechnuti
svědci, prostě vůbec nic, z definice jsme PODLIDI nehodní ochrany !!!
BYLY PODÁNY JASNÉ, ČASTO USVĚDČUJÍCÍ DŮKAZY. NEZÁKONNĚ SE
ZA POMOCÍ ZLOČINU VYHÝBAJÍ JUSTICI, BYLI BY TOTIŽ ODSOUZENI !!!
Navíc Martin Suska rád používá zcela nezákonně různé odposlechy či sledování na zakázku
a nazývá to pak „vyšetřováním“. Těmito metodami se dopouští doslova a do písmene dokonce
i mučení, které trvá roky, což odporuje zákonům, vůbec civilizačním standardům a mezinárodním
závazkům.
Možná by se měl tedy sledovat sám Martin Suska? Toto dlouhodobé sledování by se pak mohlo
nazvat vyšetřováním?
Nad to všechno tento gauner organizoval „čarodějnické seance“ s totálními nesvědky, kteří měli
pouze „pomluvit“ jeho oběť na objednávku, u žádného trestného činu nebyli a někteří měli pak
dostat za nesmyslné pomluvy miliony korun z majetku oběti a on by zase vše vydával za
svědectví, že jako něco stojí v protokolu a tím je to použitelné u soudu, přestože orgány vědí, že
svědectví je nesmyslné a zcela falešné, neboť to sami organizují. Nevadilo ani, že nesmyslný
svědek třeba viděl oběť naposledy v dětství anebo že oběť neznali tito nesvědci vůbec a od místa a
času údajného trestného činu byli desítky kilometrů daleko nebo oběť neviděli třeba desítky let!!!

Naprosté psychopatické bláznění, prostě „čarodějnické seance“, ZRŮDNÝ ZLOČIN. Organizovali
falešné svědky. Proč nejsou vyslýcháni svědci proti Martinu Suskovi?? Jsou jich totiž desítky
a jsou to skuteční svědci jeho trestné činnosti, lidé kteří tuto zákeřnou psychopatickou
trestnou činnosti zažili na vlastní kůži! JE TO SKUTEČNĚ PŘÍŠERNÁ TRESTNÁ ČINNOST
KOLEM KUČERY A STAŇKA. JURČA JE PODRŽTAŠKA KUČERY A SUSKA JE ŠÍLENÁ
PSYCHOPATICKÁ PODRŽTAŠKA STAŇKA, TEDY ZLOČINCŮ VĚTŠÍCH NEŽ BYL TŘEBA
BEDŘICH REICIN. TITO NIKDY NEVEDOU TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE SMYSLU ZÁKONA ČI
PODLE TRESTNÍHO ŘÁDU, PORUŠUJÍ VŠECHNA USTANOVENÍ, FALŠUJÍ DOKUMENTY
A V PODSTATĚ ZAČNOU PROGRAMOVĚ ZA POUŽITÍ MAFIÁNSKÝCH METOD ŠÍT
ZRŮDNÝ KOMPLOT NA JEJICH OBĚŤ, DOPOUŠTĚJÍ SE MUČENÍ, POKUSŮ O VRAŽDY
A DOKONANÉ VRAŽDY, KTERÝCH SE DOPUSTÍ, ZASE ZLOČINEM KRYJÍ.
Proti celé zločinecké skupině, působící v orgánech činných v trestním řízení pro Střední Čechy, existuje
takových důkazů a je tolik svědků, že by byli v každém právním státě na světě v podstatě odsouzeni
k vysokým, možná i doživotním trestům tak minimálně desetkrát za sebou a v České republice se
nezahájí ani vyšetřování? Podle jakého zákona se takto nelegálně a systematicky postupuje?
Opět s naprostou arogancí moci a totální lhostejnosti k jejich obětem!!! Ne to opravdu zůstává rozum stát,
to ani hlava nebere !!! Jak je to možné, že tam jsou lidé nad zákonem, kteří zákony dodržovat nemusí?
Přitom způsobili své oběti i bezvědomí, došlo ke zlomenině, k vážným zdravotním následkům, je tu
několik obětí zrůdné mafie !!! Byla doručena dlouhodobá neschopnost vyvolána nejzávažnější trestnou
činností. V podstatě mafiánským způsobem ukradli starému lékaři byt, prostě nevydali klíče od paneláku,
kde vlastní svůj byt, nyní přijeli dva náklaďáky a odvezli si náš automobil s věcmi za 800 tisíc, jen tak,

vyhrožují nám, že nás chytí, zajmou a pak v zajetí popraví přímo orgány policie !!!
Nikde se nevyšetřuje...jsou svědci...nahrávky...důkazy. Nevyšetřuje se nic. Ani se zločinu nebrání!!!
V SOUSEDNÍM NĚMECKU BY PŘI PROVALENÍ TAKOVÉ ZRŮDNÉ MAFIE PADLA CELÁ
VLÁDA A DOŠLO BY K PŘEVRATU VŠECH POMĚRŮ. V POROVNÁNÍ SE TAM KVŮLI
BANÁLNÍM ZLOČINŮM V ORGÁNECH ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ POROUČELI ZEMŠTÍ
PREMIÉŘI. TO K ČEMU DOŠLO VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH, TO CIVILIZOVANÝ SVĚT JEŠTĚ
NEVIDĚL, TO JE NAPROSTÁ PERVERZE VEŠKERÉHO SMYSLU PRO SPRAVEDLNOST,
NAPROSTÉ ŠÍLENSTVÍ – NELIDSKÁ ZRŮDNOST HISTORICKÝCH ROZMĚRŮ !!!
Prosím Vás, zajistěte okamžitě ústavní pořádek na státním zastupitelství. Obáváme se, že ten celý případ
skončí dalším krveprolitím, ta zločinecká banda již jednou prokazatelně vraždila a opakovaně se
pokusila o dvojnásobnou vraždu, došlo i k dalším zločinům. Jsou proti nim desítky důkazů a svědků.
Děkuji za urychlené vyřízení mé stížnosti pro zjevné porušení zákona. Jak může v tomto
„hacknutém“ systému vykonávat legálně jakoukoliv činnost třeba soud? Soudy tedy budou působit
jenom proti určité skupině obyvatel a tito pachatelé, kteří by měli být před soudem, tak se tam ani ze
systémových důvodů dostat nemohou? Mají to zajištěné! Co je to za justici? Jakou to má legitimitu?

Kde je tedy možné podat trestní oznámení tak, aby se postupovalo podle zákona? Platí tu
zákony nebo platí to, co dělá organizovaná zločinecká mafie zcela mimo všechny zákony?
Evidentně to v Českém státě nefunguje nyní tak, jak si naivkové myslí… není zahájeno ani
vyšetřování, nikdo ani nezajišťuje důkazy, prostě vůbec nic, přepošlou to i s důkazy rábovi a ten
Vás za použití státních zbraní potrestá, vyřídí si to s Vámi, ukořistěných zbraní mají dostatek...
S pozdravem

Dr. Ivana Timová

Přílohy:
Příloha1 - Žádost o informace ohledne platnych ustanoveni zakona a skandalniho nezahajeni rizeni proti
Suskovi.pdf
Příloha2 - Nehorázná odpověď Lelka dokládající bezbřehé porušování zákona.pdf

Příloha3 - Analogie zrůdnosti - sepsané váženým lékařem a spisovatelem.pdf

