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Vážený pane premiére,
předem než ukončíme naši korespondenci musím reagovat na Váš dopis z 29. února 2008. Vám
zaslané prohlášení o „jednostranném vyhlášení nezávislosti“, jsem poslal ne proto, že bych po
Vás chtěl aby jste zajistil přezkoumání postupu PČR, nýbrž abych Vám objasnil co mne k tomu
vedlo. Jaké závěry si z uváděných faktů uděláte jsem nechal na Vás. To vy jste začal diskuzi o
tom co se stalo, místo aby jste se jednoduše vyjádřil k prohlášení.
Provedu tedy rekapitulaci naší korespondence a z ní vyplývající závěry:
a, dlužíte mi Vaše vyjádření k podstatě prohlášení a je na Vás zda jej budete akceptovat nebo ne.
Písemně obešlu všechny státy jež doposud uznaly nezávislost Kosova a požádám je o stejný
přístup. V případě, že takto učiní i ČR, požádám srbského premiéra o podporu mnou vyhlášené
nezávislosti.
b, dlužíte mi předání informace z ministerstva vnitra ze které vyplývá, že syn spáchal
sebevraždu, jak uvádíte v dopise ze dne 110208. V případě nepředání požadované informace
sám porušujete zákony ČR.
c, tím, že jste hanlivě označil smrt syna „ sebevraždou “ jste pošpinil jeho památku a mne jste
tímto hluboce urazil. Proto po Vás tímto požaduji omluvu a odškodnění ve výši 10 mil Kč.
V případě, že takto neučiníte do 30 dnů od obdržení dopisu budu po Vás vymáhat veřejnou
omluvu a odškodnění soudní cestou.
Z průběhu naší korespondence vyplývá, že Vy sám nehodláte plnit zákony státu jehož jste
premiérem. Dále je možno Vaše odmítání hodnotit jako nečinnost, což by premiér neměl
připustit.
O Vaší „nečinnosti“ budu informovat předsedy obou komor parlamentu. V případě, že seznají
Váš postup za neodpovídající postavení premiéra ČR, pak mají možnost Vás vyzvat k nápravě.
Tímto i já považuji naši korespondenci za ukončenou.
S pozdravem
Ing. Obdržálek Vladislav
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