
 
 
Místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů,  
a místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení  

a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstvu zdravotnictví ČR 
Vězeňské službě České republiky místně příslušné pro vazbu Brno - Jihlavská 
a Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ministerstvu zdravotnictví ČR  
a Okresní správě sociálního zabezpečení místně příslušné pro Brno Jihlavská 

a SÚJB žádost o info dle 106/1999 Sb. povinným, 
a dále pouze na vědomí dalším - KSZ Brno a PSP a Ochránci a dalším institucím  
a soudům včetně Ústavního soudu a Nejvyššího soudu a NSS na vědomí k souvisejícím  
ve veřejném zájmu i k přijetí opatření k ochraně zdraví a životů osob nuceně ozářených, 

které byly z moci státu - z moci soudní - dovezeny do vazby a tam ozářeny bez ochrany, 
což dosud kryjí i KSZ Brno JUDr. Mach a OS BV Mgr. Šebestová a GIBS a VSZ Olc. 
 
 

Žádost o informace dle Zák. 106/1999 (povinným výše uvedeným) 
 
Na základě Zák. 106/1999 žádám tímto ve veřejném zájmu o informace povinné výše 
uvedené, jež znají info ze své činnosti např. dle Zák. 373/2011 § 77, o specifických 

zdravotních službách, když i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a dalším je 
známo kdo (která právnická osoba) měla v březnu 2020 a kdo měl v roce 2021 
oprávnění k provádění externího klinického auditu v oblasti lékařského ozáření, 
prováděného (toho ozáření) na osobách zbavených svobody ve vazební věznici v Brně 

(VVaÚpVZD Brno např. rentgen při příjmu osoby do vazby, prováděný bez použití 
ochranného límce a bez použití ochranné zástěry na osobách ozářených RTG 
nedobrovolně a pod zbraněmi z moci státu ve vazbě). 
 

Žádost o informace souvisí i s porušování § 24 - 27 Zák. 373/2011 
ve vazební věznici Brno v r. 2020-2021, kde v rozporu s mezinárodními Úmluvami  
nezákonně plánovali neurochirurgický výkon na pacientovi bez jeho souhlasu. 
Psychochirurgické výkony nelze provádět ve zdravotnických zařízeních Vězeňské 

služby, ale Vězeňská služba systémově nejprve opakovaně ozáří mozek člověka ve 
vazbě (2020) a poté dělá nátlak psychický i fyzický i za použití zbraní i "léků" a odpírání 
spánku (i 2021), a poté používá civilní FN Brno k plánování pokusných operací na lidech 
nedobrovolně, přičemž úmyslně nakazili pacienta i infekčními nemocemi a ohrožují ho 

na životě dosud, jde o státní teror páchaný organizovaně na těch, co upozornili KSZ 
písemně na plýtvání veřejnými penězi, a proto Krajské státní zastupitelství v Brně včas 
účinně nezasáhlo. 
 

Lenka Valentová, narozena 24.02.1975, tel. 736 220 388, 
matka i od Vojtěch Valent nar. 10.01.1996, 
Bezručova 1121/46, 664 34 Kuřim. V Kuřimi dne 01.10.2021. 
 
 

 


