
 
 
Vyrozumění 
 

Komise k  projednávání přestupků města Hořovice Vám sděluje, že řízení o přestupku proti 
občanskému soužití dle § 49 odstavce 1 písmena a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), kterého se měl dopustit pan Jan Šinágl, 
nar. 9. 12. 1952, trvale bytem Žebrák, Bratří Nejedlých 335 tím, že měl na svých internetových 
stránkách www.sinagl.cz uveřejnit dne 5. 7. 2011 článek s názvem „Podpořme Martu 
Kubišovou, není to jen její soud!“,  dne 19. 7. 2011 článek s názvem „Helena Vondráčková opět 
trapně prohrála – podporujeme paní Martu Kubišovou“, dne 17. 8. 2011 článek s názvem 
„Skandální rozsudek VS Praha ve věci žaloby Heleny Vondráčkové a Martina Michala na Martu 
Kubišovou“, dne 2. 9. 2011 článek s názvem „Skončí podivné trio „The Golden Adults“ Michal 
& Vondráčková & Gavlasová v Bohnicích?“, dne 19. 9. 2011 článek s názvem „Po MUDr. 
Bartákovi další trestní oznámení na Jana Šinágla : Agentura MM s požadavkem 3.650.000,- 
Kč….?!“,  dne 3. 10. 2011 článek s názvem „Zprávy a informace povzbudivé i nepovzbudivé 
z našeho zločinného Kocourkova…“, dne 1. 12. 2011 článek s názvem „Může zveřejnění r.č. 
Heleny Vondráčkové na úředním dokumentu ohrozit její pověst ?“, dne 17. 2. 2012 článek 
s názvem „Je Martin Michal jako snad jediný pardonován exekutory….?!“,  dne 9. 4. 2012 
článek s názvem „Jak dlouho ještě vydrží Helena Vondráčková žít ve lži, přetvářce a snášet 
manželství s prokazatelným hochštaplerem a psychopatem Martinem Michalem….?!“, ve 
kterých měl uvádět dehonestující informace o paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu 
Michalovi, paní Janě Gavlasové a agentuře MM Praha s.r.o., 
bylo dne 18. 2. 2013 dle § 76 odst. 2 citovaného zákona  zastaveno, neboť sankce, kterou lze za 
přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který bude podle očekávání uložen obviněnému 
z přestupku za jiný čin v trestním řízení.    
 
 
Za komisi k projednávání přestupků: 
Romana  Nováková 
 
Rozdělovník :  
Jan Šinágl, ID DS qqufvh3 
Mgr. Jana Gavlasová, advokát 
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MĚSTO 
HOŘOVICE 
KOMISE  K  PROJEDNÁVÁNÍ   PŘESTUPKU 
 

návštěvní hodiny pro veřejnost   spojovatelka:   311 512 503   příjmový účet:  19 – 03 63 88 63 49 / 0800 
pondělí    8:00 – 17:00  fax:      311 513 063             IČ:  23 32 42 
středa    8:00 – 17:00  elektronická podatelna: podatelna@mesto-horovice.cz       www.mesto-horovice.cz 
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