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Stiznost na Lenku Kordovou - zadost o karne rizeni
<pavel@kregion.cz>
<Ivana.Sebkova@uradprace.cz>
Zdenka hercikova <zdenka.hercikova@riaps.cz>
18.10.2017 06:19

Dobrý den, paní Šebková,
už to s paní Lenkou Kordovou není k vydržení. Včera jsem jí opakovaně a důrazně žádal
o jednoduchou odpověď na otázku ohledně doporučenky. Zda mi hrozí, že budu vyřazen z
evidence nebo přijdu o podporu, když ji nepodepíšu převzetí. Nebyla schopná mi dát
jednoduchou odpověď a mlela jak gramofon o správním řízení. Z vlastní iniciativy jsem
poslal životopis e-mailem do Skiareálu a čekám na odpověď. Neee, Lenka Kordová mi dá
doporučenku a vyvíjí nesmyslnou nátlakovou úřední aktivitu, abych získal odpověď ze
Skiareálu a že tam musím do 3 dnů zajít (sic!). Dokonce zavolala ochranku na základě
toho, že jsem jí skákal do řeči, zvyšoval hlas a důrazně žádal již zmíněnou odpověď
na jednoduchou otázku ohledně následků správního řízení a odmítnutí doporučenky. Mám
pro to svoje důvody. Mám zdravotní omezení na 4 hodiny denně a povolenu práci POUZE
na chráněném pracovním místě. V 8 hodin dávám dceru do školky a ve 12:15 jí
vyzvedávám. Mám domluvenou práci v Partyzánu se Zdeňkem Šedou a je to v jednání (18.
října v 8:00 schůzka Zdeňka Šedy na ÚP Trutnov s paní Kroulíkovou). Mělo by to být
chráněné pracovní místo s možností dotací. Nejsem zvědavej na takové nátlakové a
šikanující jednání pí Kordové: donucení k podpisu za asistence ochranky!!!
Tímto Vás žádám o zahájení kárného řízení s pí. Lenkou Kordovou na základě tohoto
paragrafu:
§ 177 Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
-S pozdravem Pavel Chalupa
e-mail: pavel@kregion.cz
mobil: 604 159 144 ( aktivní od r. 1999 )
VoIP : 490 510 033, 490 510 233
https://kregion.cz ( založeno 1997 )
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