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SODALES SOLONIS o.s.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:office" /> 
předseda Jan ŠINÁGL 
Nejedlých 335 
267 53 ŽEBRÁK 
  
trestní oznámení na JUDr. Hanu MARVANOVOU - vyrozumění podle § 158 odst. 2 
trestního řádu a vyrozumění o uložení věci 
  
            Tímto Vám na základě Vašeho dopisu - žádosti podle § 158 odst. 2 trestního řádu, ze 
dne 13.7.2015 adresovaného a doručeného na Útvar odhalování korupce a finanční 
kriminality SKPV k rukám plk. Mgr. Libora VRBY, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 
Praha 7, kde žádáte, aby jste byl Policií České republiky informován  o učiněných opatřeních 
k tématu Dopis ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi ve věci JUDr. Hany 
Marvanové, sděluji, že Vaše žádost podle § 158 odst. 2 trestního řádu byla postoupena z 
Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV na zdejší součást policie k vyřízení, o 
čemž jste měl být vyrozuměn, přičemž k Vaší žádosti Vám sděluji, že zdejší součást policie 
obdržela prostřednictvím Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Váš podnět ze dne 
10.7.2015, označený ve věci Podnět na možný nesprávný postup soudů v hl. městě Praze 
se záhlavím Dopis JUDr. Robertu Pelikánovi ve věci JUDr. Hany Marvanové, kdy v obsahu 
Vašeho podnětu ve vztahu k osobě JUDr. Marvanové nebyly shledány žádné nové 
skutečnosti a tedy Váš podnět byl bez dalšího opatření uložen k Vašemu původnímu 
trestnímu oznámení, jenž bylo taktéž uloženo na zdejší součásti policie, bez dalšího 
opatření, pod výše uvedeným Č.j.:KRPA-287148/ČJ-2015-001193-MAR, o čemž jste byl 
písemně informován Vyrozumění o uložení věci ze dne 20.7.2015.  
    
                                                                                  mjr. Mgr. Valdemar MARTÍNEK  
                                                                                                     komisař 
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