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Jan ŠINÁGL. nar. 09.12.1952 - zoráva z mísja bvdtiště
KVaší Žádosti sdělujeme, že o panu Janu Sináglovi, nar ' 09'12.1952, trvale bytem Bratří
Nejedlých 335,26.7 fl Žebrák, nám není nic bliŽšího známo.

- Komisí k projednávání přestupků Města Hořovice byl pan Jan Sinágl oznámen či projednáván
] v následujících případech:

Pre 42/2006
- dne 20. 2. 2006 bylo doručeno od MěÚ Žebrák, oznámení o spáchání přestupku dle $ 23

odst.1 písm.b) zák.č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Věc byla dne 24. 2. 2006 postoupena k vyřízení na odbor dopravní MěU Hořovice.

Pre 79012006
. dne 4. 1 ' 2006 by|o doručeno oa Úl'tČ Praha l ' oznámení o spáchání přestupku dle $ 14

odst.2 písm,h) zá'k.č. 84/1990 Sb.
Věc byla dne 16. 8. 2006 odloŽena dle $ 66 odst. 3 písm. a) cit. zák., nebot' došlé
oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

Pre 376/2007
- dne 12. 10' 2007 bylo doručeno od Města Bystřice pod Hostýnem oznámení o spáchání

přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. c) zák.č. 20011990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Věc byla prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje a Níinisterstva vnitra
Praha vrácena zpět k vyřízení Městu Bystřice pod Hostýnem.

Pre 394/2009
- dne 23. II,2009 bylo dorr-rČeno od PCP. ooP Zcice, oznámení o spáchání přestupku dle $

49 odst. 1 písm. a) zák.č. 20011990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Věc byla dne 22. 2.2010 odložena dle $ 66 odst. 3 písm. a) CiÍ. zák,, nebot. došlé
oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

Pre 71/2010
- dne 25. 2. 2010 by| navrhovateli p. Helenou Vondráčkovou, p. Martinenr Michalem, oba

bytern Řitka' Sportovní |22, a p. Michaelou Kocourkovou, bytem Praha 6 Kafkova 8
prostřednictvíIn právní zástupkyně Mgr. Jan-u- Glvlasc'ié. bytern Chýně, Západní 449, a

dále navrhovatelkou p' Janou Gavlasovou, bytem Chýně, Západní 449 podán návrh na
zahájení řízení o přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. a) zák,č. 200/1990 Sb', ve znění
pozdějších předpisů'
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BÍzení bylo dne 30. i1. 2010 die $ 7ó odst'1 písrn'fl zák.č. zau 1'990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů, Zastaveno, neboť odpovědnost za přeslupek zanikla.
Rózhodnutí nabvio "':ávní rr:..-i dne 30. 11. 2010.

Pre Í90/2010
. dne 28' 6. 2010 bylo doručeno od PČR' ooP Zdice oznámení přestupku proti majetku

dle $ 50 odst.1 písm.a) ziík.č. 20011990 Sb., o přestupcí:h, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení bylo dne 14' 2' 20i i dle š 76 odst. 2 cit' zák. zastaveno, neboť sankce, kterou lze
za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání
uložen obviněnómu z přestupku za jiný ěin v trestním řízení. Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 14. 2.201| .

Pre 28I/2010
. clne 1. 9. 2010 bylo doručeno od PCR ooP Zdice' oznámení o spáchání přestupku dle $

49 odst. 1 písm. c) zák.č. 20011'990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Věc byla dne 13. 10. 2010 odložena dle $ 66 odst. 3 písm. a) cit. zák., neboť došlé

oznámení neodťrvodňovalo zahájení íízení o přestupku.

Pre28912010
- dne 6. 9. 2010 byl navrhovateli p. Helenou Vondráčkovou, p. Martinem Michalem, oba

bytem Řitka, Sportovní 'l22. prostřednictvím právní zástupkyně Mgr' Jany Gavlasové,
bytem Chýně, Západní 419, a dále navrhovatelkou p. Janou Gavlasovou, bytem Chýně'
Západní 449 podán návrh na zahájení ízení o přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. a) zák.č.

200l1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Řízení bylo dne 14'2.201I dle $ 76 odst. 2 cit. zák. zastaveno, nebot' sankce, kterou ]ze

za přestrrpek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo brrde podle očekávání
uložen obviněnému z přestupku zajiný čin v trestním řízení.

Pre 40112010
- cine 6. 12' 20I0 bylo doručeno oci Komise k projednívání přestupkťl města Mníšek pod

Brdy, oznámení o spáclrání přestupku dle Š 49 odst. 1 písm. c) zák.č. 200/1990 Sb.' vc
znění pozdějších předpisťt'
Rízení bylo dne 14.2,201| dle $ 76 odst. 2 ctt. zák. Zastaveno, nebot' sankce, kterou lze
za přestupek uložir, je bezvýznamná Vecije trestu' kLerý by1 nebo bude podie očekávání
uloŽen obr jněnému z přestupku za jiný čin V trestním řízení' Rozhodnutí nabylo právní
::ccl Cne 1.1. 2. lC 1 1 .

Ve věci přestupki": vedených pod čj. Pie 239/2010, Pre 1Ůi /2070 a Pre 58/2011 byl dne

7.4'201l p. Helenou Vondráčkovou a p' Martinem Michalem prostřednictvím jejich prívni
zástipi'1nč Mgr. Jany Gavlasové, poiiÍn nívrh na obnovu řízení, kdy tato byla rozhodnutím

Komise k projednávání přestupků města Hořovice dne 4. 5. 201i povolena, leč obviněný Jan

Šinágl podal proStřednictvím svého právního Zástupce Toníše ?eciny odvolání. Rozhodnutím

Krajského úřadu Středočeského kraje bylo zmiňované rozhodnutí o povolení obnovy řízení
zrušeno a řízení o obnově řízení bvlo Zastaveno.

Pre l/20t 1

. dne 3.1.2011 bylo doručeno od PCR, SKPV Beroun, odevzdání věci k projedníni
přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. a) a e) zák.č. 20011990 Sb., ve znění pozdějších

předpisů. Věc byla dne 14. 2.201 1 dle $ 66 odst. 2 cit. zók. odloŽena, kdy dťrvodem pro

odložení věci je skutečnost, Že správní orgán můŽe věc odložit' jestliŽe sankce, kterou lze
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za přesrupek uložit' je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání
uložen osobě podezřelé z přestupku zajiný čin v trestním řízení.

Pre 58/201I
- dne 19. 1. 2011 byl p. Helenou Vondráčkovou a p. Martinem Michalem, oba býem

Ritka' Sportovní 122 prostřednictvím právrrí zástupkyně Mgr. Jany Gavlasové, bytem
Chýné' Západní 449 podrín návrh na zahájení řízení o přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. a)
zak'č. 200/7990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řízení bylo dne 14. 2.2011 dle $ 76
odst. 2 cit. zá,k, zastaveno, neboť sankce, kterou lze za přestupek uloŽit, je bezvýznamná
vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen obviněnému z přestupku zajiný
čin v trestním ízení. Rozhodnutí nabylo právní m ocí dne 14.2.2011.

Pre 403/2011
- dne 1 l.l0.2011 byl p. Helenou Vondráčkovou a p. Martinem Michalem' oba bytem

Ritka, Sportovní 122 prostřednictvím právní zástupkyně Mgr. Jany Gavlasové, bytem
Chýně' Západní 449 podán návrh na zahájení řízení o přestupku dle $ 49 odst. 1 písm. a)
zak.č.20011990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
FJzení bylo dne 17' 10. 2012 d|e $ 76 odst.1 písm.f) zák.č. 2O0l.l,99O Sb.' o přestupcích,
ye znění pozdějších předpisů, zastaveno, neboť odpovědnost za přestupek zanikla.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne I] . I0.2012,

Pre314/2012
- dne 10.9.2012 bylo doručeno od PČR Beroun, oznímení o spáchání přestupku dle $ 49

odst. l písm. c) zák.č.200ll'990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rízení o přestupku
nebylo dosud pravomocně ukončeno'

Pre 367 /2072
- dne 12.10.2012 bylo doručeno od PCR Beroun, oznímení o spáchání přestupku dle $ 49

odst. 1 písm. a) zek'č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rízení o přestupku
nebylo dosud pravomocně ukončeno.

Pre 398/2012
- dne 6.11.2012 bylo doručeno od PCR Beroun' oznimení o spáchání přestupku dle $ 49

odst. l písm. c) zák'č, z00l1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. BÍzení o přestupku
nebvlo dosud Dravomocně ukončeno.

Přestupková řízení S-MUHo l5521lz01'0, s.MUHo/4463l2011, S.MUHo/824l20l2, případně
da]ších věci projednávene stejným orgánem:
. jedná se o přestupky projednávané kvůli zveřejnění zástavní smlouvy obsahující rodné číslo a
další osobní údaje poškozené Heleny Vondráčkové. Skrrtkovou podstatou 

'<e 
jední o přestupek

neoprávněného nakládání s rodným číslem dle ust' $ 17d odst. 1 písm. d) zákona o evidenci
obyvatel.
První řízení (s-MUHo/5521l2012) by|o zastaveno dle $ 76 odst. 2 zákona o přestupcích, neboť
sejmenovaným bylo vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání tr'čin..l neopr' nakládání
s osob.údaji a byl zde předpoklad, že dojde k uložení trestu. Následně po zjištění, že trestní řízení
bylo zastaveno, pak tentýž prvoinstanční orgán rozhodl o obnově přestupkového řízení, do
kterého se obviněný odvolal, a obnova byla krajem Zamítnuta'



Protože zástavní sm]ouva na webu jmcnovarréiro se nacháze1a i nadále a v této věci nebylo
meritorně rozhodnuto, správní orgán zahájil druhé řízení pro přestupek neoprávněného nakládání
s rodný4 , řísler'.r z úřední povinnosti (S.MUHo/4463/201I). V tomto řízení správní orgán
shledal jmenovai:ého viriným a uložil mu za přestupek pokutu. Krajský úřad Středočeského kraje
rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že u uvedeného jednání absentuje materiá]ní stránka přestupku
a skutek proto není přestupkem. Následně správní orgán zastavil všechny přestupková řízení i S-
\,IUHol824i2C12) veccná pro skutek neoprávněného nakládání s r.č.' kteýh se měljmenovaný
dopustit tím, že v rámci referování o projednávaném S-MUHO/4463|201I opakované
zveřejňoval rodné číslo H.V. v nadpise a těle článků na svém webu.
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samostatný odbomý referent
odboru vnitřních věcí a právního

návŠtěvní hodiny p.o Veř€inos!
pondělí 8:00 _ 17:00
středa 8:00 - 17:00

spojov.relkal
faxl

3I1 j45 ],:, př.,'.

311 545 313

.|... 
] 9 - 0:,1 í] J3 o; .l9 / 0800

1Č:00233242
www.meslo-nolovlce.czelek1ronická podate]na: p9.d!!9].&El!9sl9:hs!syE94z


