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ureont zaznem
o podaném vysvéten pod|e 5153odslav€6líestniho řádu

Dne 25'07'2012 V 03:59 hodn se dostav|(á)po předchozlň předvoáni

]méno při]meni: 'lans|NÁcljňéno př!ňen|(dřiVějši) sINAGL
datum narozeni: 09,12.1952
Úislo naloŽeni] BERoUN
slálni přis Ušnosl czE
Trva|é bydl|ště|
BRATR| NEJEDLYoH335.26753ZEBRAKlé|':7775239,]48

Adřésa pro úče|y dořučování:

Adrésá zaměstn.valole:
osobé |evýděečné činné

Posl.véni v z.městnáni:

Prúkaz totožnosli: 1]3552323 slav svobodný

véc, již se vysÝět|éníÚká|
zveie]ňovánič|énkú o He]eně Vond.áčkové a Man nu M clla ovina web stránkách

Pd!e9153Ódd 3 |L |Adu k pňvéié ujiciď larL 
'é 

bý spáchán |resIný
án]qafu]epaliénlďgáDpa|iebnép

PÓd/é 5 l 53 odsl d tr iádu s9 o oDsa hu vysÝétenl keň neňáji pavahu ne
ikonu sep Ée liftdnl z hnan kleÚ ke Ý ,enl plěd !ÓUden sa sauhlď'4l
!žr )aka důhz |s 211 Ódd 6 lcalniho íádu)



úiedn lro zéznamu o podanéň Vysvěteni Jan S NAGL nar 09121952 v EEROUN

Podle 5 153 adn 3 n íi. Lso1j bý|
DšlÉD ri^/,s,ý', o/oá,é 

'ebo|h I Fhož z4nl Llo pavrrÓ! iá
Podl.é š 1? re!,iha

aÉ |nýn pnúnh ýrlpbén za dne
bkoÁ pÓqrra! kiž nzsar reni \rre.ér jnýIn DráýD|n piedp|ser) 3b

Podb 5 í53 od! 3 , /jJÚ csÓbá pÓJe4bi výěr1ri, s |ý|nkou pad'q|'é

tÉhhozikÚk|I panr|uy dles 1eí r.v db s 1ý ne]rha ziko\h! a
r ad|žaŘ|i dle 5 366 nelr ha zakor kl )

kěIá pied otsár'qn drryň y Úelah1 i.e\
|eú ná padýafu lkraň pn @,]od!

he pad!ě Údaraveri s 17a ad! 1 ads

) Deba dnhu ar'.bÓ lia asobnn

vF!il'4l noýn| bý pažafuvAna a ÓrdrÓleď lik4iir s. |I4aýanýcn hrÓrnáci dtiDiDier ziá!r)r]
]a! )edaŽe býa |e|a polirrli piisl|!šDý oryaner] zp|Óš|ér' 4našlér)

Le ad'ýix FD khdy F!Ížé b| ÝýpÓvéd zpu:ÓÚr' !|Ah ÝážD.| škad! |5 99 adsl 1 k iád! p a )
Paďe 51a3t ňdu ve spr]en) s Ú!a]oÉ'l]l s 93 odý 7 Í lád| i ! 95 odl! 2r iád) niže bý únhrr aty

Podk 

' 
15B odý 5 t hd|! rna ,an D

Palle š 55 ad! , r
ses] lederá Jé!rž.. zidin'ó akalra!
ljr@zi|in1 nn zdra|irebÓ lhé viž

Padr'" 5 , .dj 11t iadu !,d pn|o paŮ,ra| s|ůj n!|'.tki Fzyk rera ja4r a

ý piipac sě,niěrj sé s d4a|aDýnr nknú.o|nr d|arérý &lášr1in] zÁ

s| á 3Óulsqbi 
't.]ptrlorDo!édrúI Dodle 9 317 á s313 t zikalh!

Padh t tj't o.]s. 1 t iad! kda pfts p

ÝF!ér!aenbýyda|ypade|alaloúkÓrá0iiobý|pÉdsedu3e

po./,. $ l53 odí ún,ih \da|i padÉ zr3dnho p|áý)l)o pid46l

lFlech!nebapa!é ca]lb|bsdérerÓ žě k yýsbNh! DedoJd..

osoba podávajíci Vysvět|eni by]á poučena ve smys|U sho.a uvedených zákonných
usláÓovenia současně ji by|a objásněňá pÓdsláta véci. ke kleré má podát vysvět|€ní'

Pied zapoÓelim pÓdániVysvélen ]s€m by{a) pÓ cstou (po]cslkou) které(mu] podávám
VysVéI en] řádně pouČen(a) de ustanÓVéni lvedených V loňto úř€dn]m zaznamu poučén
]sém p ně porozuměl(a)a da šjho VysVé(enis neŽádáň



úiedniho záznamu o podaneÚ vysVél|eni Jan S NAGL naf 0S121052vBEROUN

Zý!ášlě ]sém by|(a) Vys|ýclra]]cim pouÓ€n(a) o svém práVU k přédmé(né Věc nevypov]dal
klomuto pouéeni uvádiÚ že svého práVa podé s ]58 odsl 3lrcslniho řádu Ve spÓjenl
s ustanovénim s ]00 odst 2lrestniho řádu využivám a vypovidal nechci a nebudu

By|(a)jsem dáe pouÓen(a) lom. že pod|e s 153 odst 3 treshihÓ řádu nesÚibýl vysvětLeni
pÓžádÓýáno od tÓhÓ kdoby]mpoÍuš slátem Výs|ovně U|oŽenou nebo Uznanou povnnosl
m|čen Vosli svou povinnost z.áfr V plipadě. :e se objevi skulečnosti' kde ]sem toulo
poV nnosti Vázán(a) Vysýchajiciho na to UpÓzornim

současnějsem by|(a)ze]ména poučen(a) o tom. žejsém povinen(pov nna) vypov d.l pravdu
a n]c nezam|čél k lomulÓ pÓučenilvádim ž€]sémmuVem dobřerÓzumě(a). sems D|ně
'eoo' é .c') >!e 'J!o.eo .'e'tl|Ó opJ-Ó
Déle jseň by(a) po]cslou {po]cslkou)' kleÍé(ňu) podávám vysvět|enlŽejména poUčén(á)
podle s 345 tr záko.iku o nás|edcich křVého obvněni' rovnéž m byy objásněny skulkové
podstatylEstnýclrÓnúpoňUvapoŠkozenicziclrpÍávanadržÓvénipodes]34s]B]as

Uýádim že VyUžiVám ŠVého zákonného práVa dé ust s 100 odsl 2lr iádu a kvéc
Vypovidatnebudu pouze lrod|áň ué. t k dané vécikrátké proh ášéni

zá ežilosl jž ieš |svým rozhodnulim Kr.jský úřad slřédočeského kraie. kleď lozhod
V mÚ] pÍospěch Nechápu. proč po od|oženiVěc poice]niÚ orcánem osz BeÍoun' potažmo
Ksz PÍéh. íeustáe tfuajina trestnlÚ oznámeni polažmo sližnosl MgÍ Jany GaV|asoVé a
Jeho vyšeliováni vzasloupeni Agen(ury [,lM Vnimáň lenlo lostup sz ako škanu a
Óblěžováni' klerá ňne odvadiod mé p|áce Ve sVé pub|icislcké činnoŠl vvužvám svých
UsIáVoU danýclr občanských a ] dských práV a svobod' ledy na Vy]ádleí svého svÓbÓdného
názorÚ Pokud ŽVele]niň nezpocllybnléná fakla. mám ]e pod|ožena úiednim dokumenly
nebo duvěrylrodnými svědeclv]m Pokud mám pochyby. odpovida]i tomu také palřčré
formuace. ]ako možná Vysvěléni pÓpsovaíýclr ]evú či Udá|osli' PraVda nemúže býl nIkdý
pÓmuvou obáVám se že 1olo mé neustáé zváni na po ci] kvýsleclrúm a oodéýéni
Vysvéleni má zié]mé možnÓU i]]nou Fřiónu kdy AaenluÍa MM ]e moŽná Vědomě ói
néVědoúě Využivána aby moje občanská angaŽovanost á pub|cslcká čnnosl bya
ztěžována a omezována s frožiýň ciem zákazu provozu mých webových stÍánek
WWs]nag cŽ l€dy nezáV sého zpravÓda]slvi s.ňozřejměje nutno piipuslil nesclroonost.
se klérou se setkáváfr ná mnoha úiadech a nsltuc clr ceské Íeolb|kv VtÓm(o olDad'Á
br.a5' d.oo'o'' o lI v7aÓ.éŤ prpáoe'.'' | é.-( do|}nou' úc',.' Uj.ol' á
po|cslu ve spEVě země klei]se snaž]déát V ráfrc možnoslisvo]iprácico ne]lépe Pokud
]dé o Ó1ázky stálniho zaslup te stvi isou slá]e sl€iné á V m nuosliuŽ mnoU zÓdpovézené al
] ž piimo č Vjné Íormě Prolo považuj je] ch Ópákované zodpovéz€ni za nadbytečné a zlrálu
dÍlhocennélro ěasu. jak pro mne lak pro Po cicR Proto ]sem využ|svého z.konného
pÍáva Jinak pfédpokádám žé lálÓ d|ouhoelá tlapná záež]tosl bude skonečnou palnosli
]asněaprckazale|néobjasnénaaukonč€náUKrá]skéhosouduPrahá.kde0]]020]2bude
probihaljždíUhé]édnániVéVécžaobyAgenluryMMnamo]iosobuspožadáVkennáhradý
|Óo' '. '', ,o00000 .! |.po/\Jn' pan Va-d. bso'j

á 'é<le ' |.o ' n.b |a -.eje '. 'é á .le'.
se 1ýka]ipředéVšim m nulosl pana Martna Micha|a Potom dolfáfi Že i slá1ní Žéstuoile|slvi
budelrodnoltlulozáežlostodpÓVidaic]nzpúsobem to Ž|amená Věnovat se da éko VéIš a
zavaŽné]ši treslné ónnosl. kIerá ohroŽuje bezpÍosl/edné naš zemi Mé č|ánky 10 ozhodně
ne]sou naopak soužiktomu Vóelné šiřenidašich zdío]! nezáVsého zpravoda]slvi ébVse



úiédního záŽnamu o podaném vysvěle|i Jan S|NAGL nár 09.121952 v BERoUN

podaři|o lolo ohrože|í néšizefrě záŠtavt odha|l Vnlky a spmved|Věje potleslaI zajejclr
treslnou čnnosl, kteÍou po|]cie a sláhizaslup]te stvinei€ši' áž ná pár ma|ých Výjmek a Dv
,ňa|ých ryb !ž přes 20 |el

To]e Vše co jsem chtě|(a)k Věciuvésl lext úiédnihozáznám! miby|hasité dklrván
a souhasismou výpovědi po skončenizápisu jsem frě(a) možnosl si]éj znovu pozorně
pÍoóisl' s]eho obsahem souh|as|m nežádám Vněm žádných změn an dopněni a iako
'p'ávn.' '.' ood.oÉU.dnt 21 0- )a.2 !oÓ 2a'adn

osoba podávajici'\\&aE\


