
PROTOKOL O
uskuléčněném v sidIe Ýércjného och.ánce
Předmět jednání (převaŽujIci)
(obl as| pn va/v] a stňÓst: xxx)

RočnIk

JEDNANI (JK)
práv v Brně dne 2' 6.2o14

Jméno a příméni Jan sinág|

Bydljště (sídIo) Bía!ří Nejed|ých 335' 267 53 Žébrák

Křaj:siředočeský
lr I 249 649, mob 775 2391a8 lan@enagl.cz

D'PLNĚNÍ P)DNĚTU VEŘEJNÉMU )CHRÁNC| PRÁv PoDANÉ
DO PROTOKOLU

1' spisová Žnačka: 2889/2014

2. stfJčný obsah dop|něni

Žádám o lrvchlené jednání véřejné ochÍánkyiě pÍáV ve Věc |ng arch Marká Ričáie. ]ak
vyp ývá zobsahu mého pÓdnétu, dor!óeného do datové schÍánky dne 28 5' 2a14
Nem|UÝéÓ přechozim z počálku kvétná Ve sle]né věci,

UÍgenlné žádám o prošetřeni poměÍú ve Vazebni Véznc Brno Bohun]ce. Viz čánek p
Ričáře, kieď jsem zveřéjn na mém Webu vvw sinag cŽ' o otřesných poměrech Ý té1o

Věznic Piipominaji 50' éla. Nezé je Vůbec síovrávat s rakolským vězniceÍr z nichž by]
lý' Řičálvydái do čR na mezinárodnl Žátykač

Dá|e bych doporuči pozornosl Veie]né ochrá|kyně pÍáv podÍobné prostldováni pÍÓloko]!
|úěstského soudu Praha ze dJre 1a, 10 2a10' 2e kleého ]asně vyp ývá poruše|i
zaruÓeného pÍáva na splaved]Vý plores Vé véc jsem iíormova| Všechny odpovédné
úiady a insltuce cR' Včetně pana prezidenta (podána Žádosi o milosl)a Výziámnéveiejné
osoby jako např. kard ná|a Dominika Duku a čersivého noste|e TeÍnpetonovy ceny pÍoÍ
Tomáše Halika' c|ánky budou poslÚpně přek|ádá.y do cizích ]azyků. aby moha být
inforÍnována iŽahraničniho meda o lomto don€bevo]aj]cim skandá|U Je neskutéčné že
néco iakového je vúbec ňožné vdemokatické zemi' kteÍá je čeneir spoečenstvi
demokratických slá1ú EU

očekáVáň že Veiená oÓhránkyné práv n€bude patř]t kposedním' ae kprynim kdo
maxjmá|ně a ákivné co nejrych e]i Využje svých zákonných pravomoci a zasadi se o lo'
aby by]y poměry Ve vazební věznici BrÓo.Bohunice dŮkladné Vyšetieny, s1ejné tak, aby
Využia Všech svých zákonných pravomocj a podpol a préVo pana Ričáře na spÍaved|ivý

oJlo (es|oI oéll pleoea -P1.m |od|r' pdr9 Vd.J Ě(die
Podolýkám ]ediá se o vruka pos|ance PaÍamenlu pPni repub|ky kleý s za kom!nstú
odsedě 10 et kÍmináu olec pana Rióáie by| rovněž komunistckým íežimem
peÍzekvován (např. nemoh|s1udovál) Jedná se o kalo ckou |od nU s 5 dětm Jedna 2 dcer
plávě bo]!]e s rakovnou' Nepochybné nás|edek nenoÍmáln|ho pÍostlednI Ve kterém bya
!e|a'ooŤ 1L^é.é zn...lcr 5 bl \po P'|m P'og'drJ 5e ZměŤr/' l.e1, .



Je smltné, Že ó ověk' kterýž nabid sVé svédecJvi a by| na cesté usvědč]l pollky na
Íúziých stlpních veiejné spÍávy zkorlpce včehě iéch néjvyššich. by nakonéc sám
odsouzen na 6 |e1 Zřejmi vin]ci obŽa|ováni neby pouze Vyšetřováni a někteií dÓkon@
obdÍže t!óňé odškodné'

Ne]sem soudce aje jsem si naproslo jst ieÝinÓÚ pana Rčářé Velmi pochyblji. že
Vpiipadé spraved jvého soudu by obvněni (podezřeí) po|il]c dokázal prokázat svoii
nevinu á neskonč]|i sami ianr kdé se dnes neprávem na|ézá |ng' arch' lMarek Ričář,

Věřím, Že diky aklvité paní ombudsmanky budé tatÓ ob@vská nespraved]nost V rámc
jej]ch zákonných koňpetenci napravena a pomúŽe lak i napÍavil konkrélnim čnem dosud
nedobro! pověsi kteď ]eji Úřád Ve veřejnosiidosld poživá' Reší ma|é kalzy. ae Vekým.
zásahU]icím do nejvyšším patelpo|tiky se Vyhýbá, BldU]en rád když sé V tÓmtÓ připádě

Přeji paii ombudsmance miÓho odváhy osobni staiečnosti a zdaru' samozře]mé nábizim
kdyko iv poňoc a spoupráci.

De mých nioímací se V nejb]iŽši době bude siluaci Ve Vazebni Věznci BrnÓ.BÓhLnré
zabývat v|ádii Výbol pro |idská práVá kdy by měo být po!Žito svédectví pana N/arka
Řčáře, které sepsa béhen sVé vazby V kvétnu t r viétovéŽnici,

Děkujipředeň za nformace ]aká Ópalřeniveie]ná ochránkyně pÍávvlélo věc Uč]ij|a

3. Při|ohy, které sé k podnětu připojuji, Včétně všéch roŽhodňlt', ktérých sé podněr
týká, síižností' které by|y úřadúm podány' odpovědína stížnosti úřadům atd.|

4. výčel p.edaných info.mačnich leúkú veřejného ochránce práV:

Pouči Fem stěŽovale|e o nepůsobnostiVoP Ve věcech rozhodovaci ó nnosl soudú a
oÓTŘ,

JU0Í J KÚp|a Jan Š nag|
vypsat]meno a pří]meni sleŽovaIole

poveieny zafně5tnaiéc
Kance|áře Véřejiého ochránce pláV -- 

=='-


