VODA JE PRO STÁT TÍM, ČÍ JE KREV
PRO ČLOVĚKA
Neexistuje-li vymahatelnost práva,
pak jsou zákony bezcenné, protože samy
zákony pořádek a řád v ČR nezavedou

Vodárenství ČR je důkazem
nevymahatelnosti práva
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* Soudy trvají 15-20 let

a tím to nekončí. Kolaborující politici protiprávní dění a stav
kryjí, natahují a vedou k promlčení odpovědnosti i škod = směřují k
dalším žalobám , kt. potrvají 15-20 let!

* Policie ČR nekoná. Na rozdíl od Fr. nebo Německa, kde odhaluje
protiprávní komploty i pachatele. Systém, hráči i negativní důsledky pro
občany a stát jsou stejné. Policie nekoná i když mám v rukou ústavní
nálezy a pravomocné rozsudky. Jde proti i proti závěrům Nejvyššího či
Vrchního soudu.
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Z vodáren ČR odteklo do ciziny za 20 let
cca 35-40 miliard:
Z podfinancovaného odvětví tečou miliardy do ciziny,
kde lidé žádnou vodu neodebírají
a
města žádné potrubí nevlastní.
Velká část z toho díky protiprávnímu jednání,
což již soudy potvrzují.

Kdo na to doplácí? Občané, města a stát.
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Vše kolem vody, tzn. trubky, čistírny, zadržení
vody i přehrady, zaplatí vždy pouze občané.
Žádné koncerny ani žádní údajní strategičtí investoři
nebo překupníci.
Lidé zaplatí vše - v ceně vody nebo z daní přes
investice z veřejných rozpočtů.

Soudy mi po 15 letech, daly za pravdu
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• Ale předtím jsem musel 4x vyhrát u Ústavního
soudu ČR, až poté začaly „řádně“ pracovat.
• Potvrzují, že proběhl protiprávní kompot, kterým byl
• mezi lidi a vodu instalován soukromý penězovody.
• 15 let, i díky soudům miliardy z vody tečou do ciziny a v
odvětví schází peníze na - sucho a obnovu potrubí
• Chybějící peníze do odvětví nalévá stát, kraje a města z
veřejných rozpočtů – opět z peněz občanů.

Tento systém byl nastaven díky korupci, lžím a
tento můj názor potvrdil veřejně i senátor ČR

https://youtu.be/7lamkbYts_Q
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Dosáhl jsem precedenční rozsudek
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Vrchní soud v Olomouci pravomocně konstatoval:

Provozní model s Veolií byl realizován protiprávně,
procesem obcházejícím zákony ČR…
Usnesení soudu: ZDE

Protiprávní jednání popsali soudci i v dalších regionech:
Olomouc, Zlín, Kladno, Praha, Hradec, Pardubice, Prostějov

…

Policie i státní zástupce poté znovu
konstatovali, že se nic nestalo!
Zisk z vody se mezi Veolii a 3 městské vodárny Olomouc,
Zlín, Prostějov
dělí takto:

8

Soudce KS v Brně k dění ve vodárenství
řekl ČT:
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Reportéři ČT – BOJ O VODU

Ministerstva, vlády, strany a politiky informuji pravidelně
od roku 2002, vždy po volbách - nejednají
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Mám-li v rukou pravomocný rozsudek,
škody přesáhly řád miliard a policie
tvrdí, že se nic nestalo.
Pak mohu pouze konstatovat:

Demokracie v Česká republika nefunguje
a ČR není právní stát

Justice? Je neskutečně pomalá
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V tak zásadní věci jako je zásobování lidí vodou, rozhodují
soudy desetiletí.
ÚS ČR uznal, že říkám pravdu, když jsem označil jednání
soudců Nejvyššího soudu za soudní zvůli a porušování
ústavních práv občana.
Ústavní soud dokonce potvrdil, že soudci NS nerespektují
ani Ústavní soud.

A policie? Ta je nefunkční
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Na rozdíl od policie např. ve Francii, česká policie, tvrdí,
že se nic nestalo.
• Hráči, scénář, praktiky i výsledek je stejný jako v zahraničí
• Protiprávní jednání a stav potvrzují soudy a
policie, resp. státní zástupci tvrdí, že se nic nestalo!
Novinářka p. Lorencová potvrdila, že „vody“ jí připomíná jednání politiků
a policie v kauze Lehké Topné Oleje z 90. let - www.krvaveoleje.cz/
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Pokud policista nechá zpracovat posudek, který potvrzuje
tunelování vodáren v ČR a žádá, aby kauzu převzala
policie řešící hospodářskou kriminalitu pro celou ČR

a je odmítnut,

pak NENÍ něco v pořádku.

Pokud odbor hospodářské kriminality
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vyšetřuje 4 roky kauzu a na konci ŠETŘENÍ ji převezme nový
vyšetřovatel, který za cca 3 měsíce věc uloží s tím, že se
nic nestalo,
pak máme s prací policie ZÁSADNÍ problém

Při rozsáhlosti spisu nemohl za 3 měsíce spis stihnout ani pročíst,
stejně jako nemohl dát do souvislosti důkazy, natož si je dát do
časové řady.
Soud toto dělal 6 let! www. pravdaovode.cz/rozsudek-ksb-zlin-11-2-10/

Pokud státní zástupce
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• Dozorující 4 roky práci policie a cca 3 měsíce předtím,
než nový policista šetření uložil, mě vede jako poškozeného a
jako poškozeného mě nechá nahlížet do spisu.
• a pak tvrdí, že poškozený nejsem a proto nemám aktivní
legitimaci podat odvolání proti rozhodnutí policisty.

Pak je něco hodně špatně
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Pokud mi
u domu někdo zapálí auto a garáž, jsem fyzicky napaden a
zmlácen útočníky, abych se do věcí kolem vody nemotal, pokud
jsem sledován, je mi vyhrožováno smrtí, je vyhrožováno mé rodině
či jsem terčem soudních útokům koncernu a mediálních útoků …
a

policie nikdy, nikoho ze 20 let nechytla,
pak již chápete, proč důvěru v policii ČR nemám

žádnou

Pomalost soudů a nefunkčnost policie ČR chrání
darebáky:
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• V ČR probíhá léta protiprávní jednání organizované
skupiny, jednající pod jednotným místem vedení. Tato
skupina obchází zákony ČR, eliminuje hospodářskou soutěž,
manipuluje a podvádí starosty a instituce a uchvacuje
peněžní toky a zisky z vody
• Důkaz prokazují, že koncern nelegálně ovládl městské
vodárny a pak sám se sebou uzavřel na 30 let smlouvy.
Vykuchané vodárny pak vrátil městům, které jsou povinny
financovat investice. Systém smluv zneužívá ke svému
obohacení na úkor občanů, měst a státu.

K justici jeden příklad za všechny

18

Soudkyně Krajského soudu v Brně, p. Klimešová,
nebyla schopna 15 let vydat usnesení, které
by Vrchní soud v Olomouci potvrdil a nevrátil.
Protiprávní jednání v kauze Vak Prostějov vyvrcholilo 10.1.06. dvě
závadně zdůvodněná usnesení soudkyně, Vrchní soud vrátil zpět a
lidé na Prostějovsku jsou v roce 2020, po 15 letech na začátku soudu!
Pozor! Stejné soudkyni pro neschopnost vydat řádně odůvodněné
usnesení VS v Olomouci obdobou kauzu odebral, po cca 6 letech!

K problému s tunelováním vodáren se
v roce 2020 vyjádřilo i státní zastupitelství
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V kauze tunelu Vak Prostějov soudu napsalo:
„Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz
společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou
likvidaci společnosti…
Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný.“

Ale trestnou činnost, kterou toto muselo provázet, policie nešetří !

Jaký byl efekt řádné práce soudů a
policie pro vodárenství ve Francii?
1) Peníze od lidí
končí v odvětví
2) Rovněž peníze
z EU končí v odvětví.
Tzn. více zdrojů pro
řešení všech
problémů s vodou.
https://youtu.be/zDhD95XC-hA
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Proti zvůli jsem se postavil. Již v roce 2002
přes soudy, informování lidí, institucí a
pomoc rozumným politikům

Založil jsem i Nadační fond PRAVDA O VODĚ (NFPOV)
K obraně vody přidávají i lidé, kteří nemají jako jedinci šanci
ubránit vodu a jako jedinci jsou často terčem různých útoků.
Více zde: www.pravdaovode.cz/pribeh-zakladatele/

Co dělá NFPOV? Jaké má výsledky?
•
•
•
•
•
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Informuje
Vytváří tlak na politiky
Předkládá rozsudky, analýzy, rozbory
Tvoří veřejné mínění
Ukazuje stav, řešení i cestu k nápravě

• Zveřejňuje čísla, důkazy ale také lži nájezdníků, politiků.
1. Petice VODA JE ŽIVOT - v senátu www.pravdaovode.cz/petice
2. Charta VODA 300 – předána poslancům a senátorů
3. Chceme vědět - otevírá cestu k ukončení voleb politiků naslepo

www.pravdaovode.cz/nfpov
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Děkuji za možnost informovat vás zde ve
Sněmovně
a
děkuji všem,
kdo nám pomáháte vrátit do prodeje vody
zájmy lidí.

www.pravdaovode.cz/petice

