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Ing. Mirek Topolánek
Předseda vlády ČR
Úřad Vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
V Kujavách:

Moje č.j.

15/12/2007

Vaše č.j.

telefon:

02737/07-OSV

603 114804

fax:

Vážený pane premiére,
informuji Vás, že po zralém uvážení k datu 08/01/2008 pro p.č. 493/2, 828/3 a 830/2
Kujavy,
jednostranně vyhlašuji nezávislost na ČR.

v k.ú.

Zařiďte potřebné administrativní vyčlenění výše uvedených pozemků z území České
republiky. Důvodem výše uvedeného prohlášení je skutečnost, že český stát, jehož jste
nejvyšším představitelem,
nebyl schopen, ochoten a následně byl naopak všeho schopen
při zajištění základních lidských práv Adama Obdržálka, zemřelého právě 08/01/2005,
vyplývajících z následujících článků Listiny základních práv a svobod - zákona 2/1993 Sb. ve
znění zákona 162/1998 Sb. a to :
čl.38 bod(1) – nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci
čl.36 bod(1) - každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a
nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu
čl.3 bod(3) - nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho
základních práv a svobod.
Stát je útvar dobrovolně sdružující oprávněné vlastníky a občany na základě úmluvy, kde
na jedné straně se tito dobrovolně zavazují respektovat nařízení a předpisy a na druhé straně
požadují zajištění základní ochrany svých životů, majetků a jiných práv. Protože ČR nebyla
schopna tyto práva zajistit svému občanovi, je nutné se oprávněně zeptat nač potom máme stát.
Na osamostatněném území tak vznikne dostatečně důstojný prostor pro uložení ostatků
občana ČR, jemuž stát nezajistil jeho základní občanská práva. Nebojím se, že bych nebyl
schopen nezávislost tohoto území obhájit sám či případně i za pomoci ochrany jiného státu.
V průběhu proběhnuvších 3 let, od 08/01/2005 do dnešního dne, jsem zjistil, že stát se
schovává za zákony, aby nemusel konat v případě složitých či nečekaných událostí
nedefinovaných zákony. Zákony jsou uplatňovány selektivně, kdy kriterium pro uplatnění je
postavení a známosti občana, či naopak stát je schopen vůči zemřelému použít po jeho úmrtí i
takové nástroje jako jsou exekuce či penalizace . Jak pojmenovat skutečnost, že český stát
zabrání rodičům zemřelého vidět jeho tělo ještě před započetím pitvy.
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Na činnosti jako je vyšetřování úmrtí si stát vyhrazuje monopol a přitom není schopen
zajistit objektivní a důslednou činnost úředníků pověřených těmito úkony. Zde je základní
problém, který mne vedl k rozhodnutí o vyslovení výše uvedeného vyhlášení nezávislosti,
protože stát zemřelému nezajistil základní právo vyplývající z „ listiny základních práv a
svobod “.
Stát nesprávným vedením vyšetřování zmařil objektivní vyšetření a tím nezajistil právo
zemřelého na spravedlivý proces. Nebo snad zemřelý již nemá základní práva. Výše uvedená
tvrzení jsem schopen prokázat odvoláním se na obsah převzaté kopie vyšetřovacího spisu a jiné
písemné podklady z řešení pozůstalosti. Zákony na ochranu osobnosti stát maří pozůstalým
poslední možnost, jak suplovat neschopnost státu, při objasnění okolností úmrtí, případně
zdokumentování událostí, které úmrtí předcházely.
Je podivující, že vy premiér ČR, nereagujete na Vám zaslané písemné vyjádření občana o
ukončení respektování stávajících zákonů. Mlčení v délce 10 měsíců si nelze vysvětlit jinak než
tichý souhlas a potvrzení skutečnosti, že zákony není třeba dodržovat. Co říci na to, že ministr
financí dvakrát odmítl jasnou odpověď na jasnou otázku.
Vážený pane premiére, na základě mých dosavadních zkušeností se oprávněně obávám,
že ze strany orgánů výkonné moci, budou vůči mé osobě následně vyvozeny represe a proto Vás
vyzývám k zajištěné osobní bezpečnosti členů mé rodiny a mé do doby zúřadováni mé výzvy.
Formu a rozsah nechám na Vás, ale jakýkoliv selektivní přístup budu považovat za akty msty a
nátlaku.
Český stát byl ve svém historickém vývoji formován za spolupůsobení významných,
demokratických států, na něž jsem ochoten se obrátit se žádostí o ochranu a dohled v případě
zjištění perzekuce či neochoty řešit vzniklou situaci ze strany vlády ČR.
Aby opětovně nedošlo k odložení oznámení tohoto jednostranného aktu budu o něm
v kopii informovat další vrcholné představitele ČR a zpravodajská média. Vždyť když již
nestačí „občanská neposlušnost“ proklamovaná exprezidentem Havlem, tak je nutné použít
důraznější způsoby.
Jak jsem napsal v předchozích dopisech, zveřejním všechny dokumenty dokládající
způsob řešení vyhlášené nezávislosti ze strany České republiky na internetových stránkách
www.obdrzalek.cz/overflow/nezavislost .
S pozdravem
Ing. Obdržálek Vladislav
742 44 Kujavy 126
Co:

Ing. Miroslav Vlček
MUDr. Přemysl Sobotka
Zpravodajská media

- předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- předseda Senátu Parlamentu ČR
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