P.S.
Po osobním rozhovoru s ředitelem ÚSTR Mgr. Danielem Hermanem, dne 27.2.2011, přeposílám do DS. J.Š.


ZOI k rukám ředitele ÚSTR Mgr. Daniela Hermana ve věci pracovního tábora Minkovice

----- Original Message ----- 
From: Jan Šinágl 
To: USTR sekretariat 
Sent: Monday, January 24, 2011 12:06 AM
Subject: ZOI k rukam reditele USTR Mgr. Daniela Hermana!


Odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

Příjemce: 
Ústav pro studium totalitních režimů
ředitel 
Mgr. Daniel Herman
Siwiecova 2
130 00 Praha 3


Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 sb.


                                                                                                                                 V Žebráku dne 23. ledna 2011

Vážený pane řediteli,


podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o Vaši pomoc a vyjádření se k následující záležitosti.

Z textu politického vězně Jiřího Kubíka: „Koncentrační tábor Minkovice vznikl na rozkaz ministra vnitra Baráka č. 35 z 1.3.1958 o zřízení "nápravně pracovního tábora Minkovice v kraji Liberec". Vypátrat v archívu vnitra jeho přípravu a pozadí (důmyslný plán ÚV KSČ, jak zajistit pro devizovou bižuterní továrnu státu z "protistátních zločinců" levné otroky, uložený za úkol ministrovi), by bylo jistě velice zajímavé.. Ale já už nestíhám. Někdo to snad někdy zjistí. Těch málo vězněných žen vyrábějících zde po únoru 48 pouze malé šatonky nemohlo velkou sklárnu nad vodou udržet..  Oproti tomu jsem vůbec nenašel na webovém archívu justice.cz, ministerstva spravedlnosti, vnitra ani nikde jinde např. ZDE, rozkaz ministryně spravedlnosti č.1/1990 (Dagmar Burešové) o okamžitém zrušení útvaru SNV ČSR č.2 Liberec (Minkovice) ze dne 12.1.1990. Jiné rozkazy a vyhlášky z ledna 1990 včetně velké amnestie z 1.1.1990 zveřejněny jsou. Tento ne. Rovněž jeho pozadí o bleskurychlém vyklizení lágru a továrny a odvozu vězňů do Ostrova nad Ohří i jinam bude velmi zajímavé v archívu MS ČR vypátrat. Kdo na tom měl tak veliký zájem 12. den po skončení revoluce a zvolení V. Havla prezidentem? Dosavadní šéfové StB nebo šéfové zločinecké Vězeňské správy a stejného ministerstva ČSR a ČSSR?“

Mohl byste mi poskytnout informaci, kde se nalézá tento rozkaz ministryně spravedlnosti JUDr. Dagmar Burešové ze dne 12.1.1990, č. 1/1990 - o okamžitém zrušení útvaru SNV ČSR č.2, Liberec, Minkovice? Očekával bych, že bude k nalezení na Vašem webu - http://www.ustrcr.cz/cs/rozkazy-smernice - bohužel jsem žádný nenalezl? Dost možná zrušení neproběhlo na poslední chvíli a pokyny ke zrušení mohly být připraveny již dříve orgány StB? Překvapuje mne, že v této rubrice chybí rozkazy SNV? 

Proč je ze strany ÚSTR věnováno tak málo pozornosti tak závažnému tématu, jakým bezpochyby bylo vězeňství komunistické éry - http://www.ustrcr.cz/cs/vezenstvi-v-ceskych-zemich-1938-1989 ?

Předpokládám, že Archiv bezpečnostních složek by tento rozkaz měl mít? Rád bych s ním seznámil veřejnost.  Má plné právo se s ním seznámit. Uvítám odkaz kde si ho lze na Internetu přečíst, případně jeho zaslání, nebo doporučení na jaké další instituce se obrátit. Neumím si představit, že by už měl být skartován tak závažný rozkaz první demokratické ministryně spravedlnosti, či byl stále zákonný důvod tento rozkaz i po 21 letech utajovat. 

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď, se kterou seznámím širokou veřejnost, odpovědné organizace a osoby v ČR i v zahraničí tak, jako činím s touto žádostí – v zájmu poslání a funkce USTR, v zájmu a odkazu všech obětí zločinné komunistické ideologie. 


                                                          S pozdravem a úctě k Vaší vysoké a neodejmutelné odpovědnosti
                                                                                                         
                                                                                                 Jan Šinágl v.r.
                                                                                                  9.12.1952



Na vědomí:
Veřejnost, vláda, Parlament, české a zahraniční sdělovací prostředky


