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Ve Smržovce dne 26.9.2017 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

Je pro mě naprosto nepochopitelné, že jste opětovně přenechal odpověď na mojí písemnost ze 

dne 15.8.2017, na svých nekompetentních a zřejmě neinformovaných podřízených. Nechápu, 

jak mi může paní Mgr. Martina Stašková v jejím přípisu viz příloha č.j. MSP-569/2017-OSV-

OSV/4 ze dne 30.8.2017 sdělovat, cituji:  

" Ve Vašem  případě  se  však  jednalo  o  aplikaci  ustanovení  §  44  citovaného zákona,  podle  

kterého platí,  že  nemůže - li  věc  v  určeném  soudním  oddělení  projednat a rozhodnout 

soudce nebo senát stanovený rozvrhem práce, předseda soudu stanoví, který jiný soudce  

nebo  senát  věc  projedná  a  rozhodne,  a  v případě,  že  brání  náhlá  překážka  nebo překážka  

krátkodobé  povahy  soudci,  vyššímu  soudnímu  úředníku,  soudnímu  tajemníku, soudnímu  

vykonavateli  nebo  justičnímu  čekateli  provést  ve  věci  jednotlivé  úkony,  určí předseda 

soudu, kdo místo něj potřebné úkony provede".  

Opakovaně, ale marně, jsem Vám osobně adresoval, dokládal a sděloval prostřednictvím datové 

schránky (viz. množství příloh), že stovky spisů po odchodivším soudci Mgr. Tomáši Hájkovi 

(někdejší místopředseda OS pro Prahu 7 – v roce 2009 umístěn exministrem Pospíšilem do své 

trafiky na post st. zástupce v Č. Lípě) přerozděloval v roce 2009 a letech následujících, v 

rozporu se zákonem o soudech a soudcích, pouze místopředseda soudu Mgr. Podlešák (nyní již 

předseda OS pro Prahu 7), který k tomuto nebyl oprávněn ani pověřen tehdejším předsedou 

soudu JUDr. Hejtmánkem viz. příloha - přípisy od těchto soudců.  

Protože je patrné, že tento obří skandál s možnou škodou stovek milionů korun, který nese 

známky mafiánského zločinného spolčení zástupců justice s vládními a podnikatelskými 

kmotry, nemá Vámi vedené ministerstvo zájem řešit asi pro nadcházející volby, kdy mi 

odpovídá nelogicky a mlhavě na moje podněty a žádosti, celou závažnou kauzu předávám 

právnímu zástupci a následně médiím. 

Již se ani nedožaduji Vaší osobní odpovědi a posouzení věci. 

 

Milan Bajcár, v.r. 


