Ing. Jan Macháček, legitimní věřitel České republiky a nositel kompetencí pro ČSFR,
r.č. 630122/2081, právoplatně bytem Michalcova 700, 517 41 Kostelec nad Orlicí, dle
pracovní smlouvy č. 226968 německý zaměstnanec a občan ČSFR, poškozený orgány veřejné
moci ČR s.r.o. a jejich komplici, číslo německého sociálního pojištění : 24 220163 M 107, a
Jaroslav Hrdlička, r.č. 710307/3670, Českých Bratří 231, 566 01 Vysoké Mýto, občan
ČSFR, číslo německého sociálního pojištění : 15 070371 H 057,
společníci a obchodní partneři legitimních věřitelů České republiky, jejichž právoplatná
identita a status byly potvrzeny, Městským soudem v Bad Säckingenu, jím vystaveným
potvrzením pravosti pracovní smlouvy č. 226968, jako sumárního podílového listu LVČR, pod
obchodním číslem 1 AR 2/06, ze dne 24.3.2006, a v rámci řízení č.j. 10 C 261/20, Sociálním
soudem ve Freiburgu v rámci řízení č.j. S 8 AL 3898/20, a Švýcarskou generální prokuraturou
v rámci trestního řízení s uhlobarony z MUS, č.j. VZ.180025/EAII.04.336 – FAL/SK.2011.24,
zastupující všechny občany ČSFR
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Věc : Žádost o ztotožnění na základě pracovních víz od roku 1992, vydaných

Spolkovou republikou Německo

Vážený soude,
Vzhledem k tomu, že mi byl orgány veřejné moci České republiky s.r.o., vykraden byt
na Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou, a byl jimi proveden neoprávněný zásah do
katastru nemovitostí na adrese Michalcova 700 v Kostelci nad Orlicí, abych nemohl být řádně
ztotožněn svými dlužníky, škůdci, jako občan České a Slovenské federativní republiky a
legitimní věřitel České republiky, žádám soud, aby mě jako takového ztotožnil na základě
dostupných záznamů a dokumentů z minulosti. Pracovní víza byla vepsána do cestovního
pasu Československé socialistické republiky č. 9191245, a k pobytu jsem byl přihlášen na
policii v roce 1992, v Bad Säckingen – Harpolingen, a v roce 1993, v Murg – Hänner.
S úctou, a s poděkováním za své spoluobčany,
Ing. Jan Macháček

