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věc : vyjádicni k nsDesed Měslskélro soudu v PrŽc čj, 9 To 2] 7/2012 ' Ltďj ni bylo
doruéeno Dfustřednictím tamíilo $udu dnc | 9, čmÚce 2012.

považuji za svou poúnnoí Ózíánit ván n&]úujíci slutďnosti' ke!é vicq neŽ Úzft
sÓuviseji s prcjelnávďou tauou 52 T l 03/20l l a prc vaši infomaci je shnuji latto :

l souvhlosti s zi.scenovmou ,,kádeží obruů. pmm JUDI lýmfr váqou jsem se na
pÓli.ii ! BďlÓlonějské dozvčdčla, Že dne 5'4'20l l byl obvodnín souden prc Plahu 2 Mán'
Že j€ vinen /za podvody ! falšoÝáni útljstin /. Íozsude]< jé tlminu sudu mám'
zdúrMňuji, že tgrto rczsudek byl poslán vyšeÉovatélům policie v Baíolonějské áejné
právě prolo, Žc s kauzou ,,ukldených obElÍ. slvisi' /viz kopie č. l v píílozď
z toho }Ťlýá. Žc JUDi' Ivm AJcbbald váW byl v podmiňěném lresfu a v té době spáchal

obvodni soud pÍo Páhu 2 s1ce 7a lodivnýcn okoln.sti ulustil od polr€íáni Z!
&eínou čjmos| ale je nesPomé' že ,. pÓdniněné zaýaveni trslrrjho stíhini . '.
obŽ!]ovaným naplněno'jlkF nnoulopúno /viz tolie č.2 v přiIozď' Navic
!\nU trstnou iimod \ pLlém ro^Žhu doz!4!.

Iohlcprále, dle íenáhehÓ

denokmlickén slátu piipustné' v kmentáři pro poiad Repofróň iek]a : .. Nikdo n€sni bý
souden potreýán za din. klďý prcklzate]ně nespáchal a naopxk' K'dý by ňěl být soudfi
potí6táí za tieslný čiq který prokúatcl.ě sPáchal' v přiPadě JUDrvá'Ťy ý jedná o
záv'žíý tr$Iný čjn' kttť prok'zlltlněJp{ch,l ! ke ktgrému se tlké doznal'

Dne lo'čcflcíce 20l2 jsen se na po]qh pra@hice inlbmač'c€utra Měst'soudu v PrŽe
doýavlla dÓ J ustičního !!l áce na M íčink,ch 

' 
lbych na ed]a do sphu ( o s Pla 4 52T

I03/20l 2)' tde jsfu zjistila že IIDiIvan 
^rcbib!|d 

váYn se Úpět dopustil trest.óho
čiĎu, tím, žejedn'k noresleklov'I odňětízp|Donocněni, klcré odc nlc dosralv ř.2008,
když sc n'bíd| z!ýUPov.l ně v k!Uz. 23 c 45/2006' ! j€.lnak zneuál tu ce přavonoci
přílcdíci}o soud.g' kt€rou tclknit rrkoníu| 3áD obža|ová. a odsoue. pro podÝody
soudi| lidi . zbocnil & dú|ežidcb listinlýcn důkeů' kteró pň|oži| do spisu 52T
1032012, dá|e podv.d| úředDice os pro trlhu l . zc'il kreró dalši |istiny z tohoto
spis!' obáván se' Že s!évolnéjed!án JUDI válŤy začíná bí slmujici' neboť on zEnci
soudnost a začín. bí jďtě ýice nebczpečný' /viz jeho yjlrňžné nns a naily v přilozď
Upozorňuji na lýo okolnosti tamni soud a prcsim o zváŽcíi zdali by s tim nmohl zabý!ď,
prcloŽc llestní oznáneni na JUDI'Ivan! ÁÉhibalda vám sice zlncoynvá můj advok& ale
lreý.á či.nosl JuDr'vávry, která tcpfle nedámo ryšla na]€vo spadá áŽdorotu l996 a
sičddi o jeho zlodinnón propjmJ s Irorupci slátni spráÝy' sanospúvy i jusÍce' Do lé doby
by neměl b:it dán .lUDr vá\ToYj prcstol' abt ve 2lÓčinnosli pokBčoval.
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bi19 é l.'afl 5o jd|/ě JUD| LliF'w{grm\ é b) lměl ' 
\ý \ žáů.nr

Dčkuji zalocnoPeni a oljctliwi p.sonzcli vj^c uláděnóho vyjádiúi
s po7draYen Božeua Hann íčko! á


