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Dopis ministru spravedlnosti ve věci Martina Barkóciho

Odesláno do Datové schránky Msp dne 5.11.2010 – ID: kq4aawz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odesílatel: 
Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, +420 775 239 148


Příjemce: 
Ministr spravedlnosti České republiky
JUDr. Jiří Pospíšil
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2




Věc: kauza policisty Martina Barkóciho


                                                                                                                                           Žebrák 5. listopadu 2010

Vážený pane ministře,


Ve jménu lidskosti a spravedlnosti Vás prosím, abyste z titulu Vaší moci a odpovědnosti zasáhl do tohoto justičního a policejního skandálu, kdy byl prokazatelně nespravedlivě obviněn a odsouzen nevinný člověk. Bylo mu odepřeno - v rozporu s Ústavou České republiky - právo na spravedlivý proces. K tomuto závěru dospěla i Vaše předchůdkyně v úřadu JUDr. Daniela Kovářová, kdy až na základě její intervence, byl pan Barkóci propuštěn na svobodu z věznice v Oráčově. Nyní skandální rozsudek KS Plzeň a VS Praha potvrdil i Nejvyšší soud a panu Barkócimu hrozí opět vězení. Za vše hovoří dopis, který mi napsal a který doplňuje výše napsané:  

„Dobrý den, dnes jsem se z médii a novin dozvěděl, že má žádost u Nejvyššího soudu v Brně a vše kolem mé kauzy, byla z nepochopitelných důvodů zamítnuta... Lidé v mém okolí a v celém městě jsou z tohoto rozhodnutí zděšeni!!! Zajímavé je, že ani já a ani můj obhájce jsme se toto dočetli až z novin či internetu. Opět o mé kauze píše onen novinář, který si před samotným projednáváním mé kauzy u Krajského soudu v Plzni potřásal vehementně rukou se st. zástupkyní. Opět zveřejnil lživé informace a odposlechy, které usvědčují jen Pacana s Horváthem!!! V jeho článcích je to tak, že já samotný jim volám a pomáhám jim v utajení tr. činnosti což není pravda!!!! V této kauze je vše naruby. Byl jsem propuštěn z vězení, jelikož min. spravedlnosti poukazovalo na procesní chyby a žádalo o úplné zproštění obžaloby, to se však nestalo. Opět mám být kriminálníkem..... 

Martin Barkóci, 3.listopadu 2010

Sám jsem se ve věci pana Barkóciho angažoval – na mých webových stránkách www.sinagl.cz naleznete dostatek podkladů a informací k této kauze: 

http://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/byvaly-policista-martin-barkoci-musi-opet-do-vezeni.html" http://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/byvaly-policista-martin-barkoci-musi-opet-do-vezeni.html

Zejména doporučuji poslech a vyhodnocení zvukových záznamů z jednání VS Praha ze dne 26.8.2009 a brilantní závěrečnou řeč obhájce pana Barkóciho, Mgr. Mariana Franze. Právo, spravedlnost a rovnost občana před zákonem, zde bylo hrubým způsobem zneužito a znásilněno na úkor nevinného člověka.

Věřím, že se z titulu Vašeho úřadu a Vašich pravomocí, zasadíte o to, aby pan Martin Barkóci nemusel strávit už druhé Vánoce ve vězení jako nevinný, čestný a charakterní člověk. Budete-li potřebovat další informace, rád Vám je poskytnu či zajistím.


                                                                           V úctě k Vaší vysoké a neodejmutelné odpovědnosti

                                                                                                          Jan Šinágl v.r.




