
POL C E CESKE REPUBLIKY
Kra]ské řed 1eIslýi po c e s1ředÓčéskéhÓ kÍá]e

obvodni od!ě|eni pol c e zd ce
Husova 225.267 51Zd ce

C I KRPS 261251 llel2A14A10216

Úředni záznam o podání vysvět|ení

ane24'07'2014 Ý 13:19 hod, V ' '' '' ', poda|(a) !^/svět|eni pÓd|e s 61 odst ]
zákona ó 27312008 sb o Poici ceské repub'ky'

Jméno é při]meni Jan s|NÁGL
Dalumnarozeni: 09.12.1952
|.lislo narozeni BERoUŇ, okÍes BERoUN
Rozený(á) S|NÁGL
slátni přis Ušnost ceská répub|ika
Dokrad: 113552323
Ťfua ý pÓbý BRATŘ| NEJEDLÝC H 335, 267 53 ŽEB|úK' le| :

současnýpobyl:''''.'''''''.''''.'''''''.''.. le.
AdresapÍoúóeydÓÍUóÓVáni,''''''''''','''''''''''','''' (e

zaméstnáni nezávis|ýpub|icisla
Adr€sazaméstnéýalele''
Vysvělenibyo po:édováno Ž dúVodu

9d:1.. ]'j: ]:]" ] é.od( ďe|e '. 'é o/NÁV|\ |ÁNl <|r Á

o PoDEzoEN| z Ťc c \\o5 |" br o L>}uLe:'e-o'" ú.'á ' Ói' Ó' řJ o7-á-e.'
PÓŠlav€ni osoby: oznamovale

PO!č'éh: PÉd pÓdáriň \Švéreri b,b 6aha paučÚa že pollle s61 zakar! č 273,M 3b Ó PÓliijéesb

11) Pali.b i|Ůže pažadaýd Pdób?s ÝF|éneri od asať4 kIeň ňÚžé Pňqěl k abksnéni ýÚteč,oýi dŮhaýČr

') 
adha]ďi leýn'óra dn! r'éb pÉnq

b) ýhane|j h)ědď,é aeba PúftšoÝan
.) pllpávu á !ýkÓr Ópálftnik zaÉlér

rezbýré h!ďla ra qčené nkla k s

|2) Daduú se osoba na zahadd vý.

{3) Podári w!ér 'cni resni bý| ad asaby pabda|áno pok]d Ú lirr paúla
[y bla lé|Ó pÓvhnďr pnsfuiýn oeánÚ n.éba lin v j'croz záFu ub

ýyýá|BDio|hDitpotepďudbý)h

p) Kda se d6kÝ na ÝýzÝu padl'é a bý.h výd1i 3 na nah,adÚ Úkha
výdékU NahÉd! pÓ*ylqe pÓIt|é Nó
ýé p,Ď| h|ávDi FdD,Di ŇáFk Da a1hrad| z anjL a jgslrŽe Jq asoba re\pla|rl dÓ 7 úÚ ódé dre kny sc Da viz!!

, bý! asrL2 pa!čď1



í5] !e'yhoý,:, osoba b9:.Jostal.iíé onLw d'.Úo b'éz,álažrých dilrdJ Ú!é ňnže bÝl pÉdedena UÉdri

osoba by a poučéna o možnost' pÓžád.l o Vyrozuménio učněných opatien]ch do licel dnu
od podáni. kdytolovyrozuměn žádá'

osoba pÓuóenipoÍozumě|a a k Věc uvádinás|edujici

úiedniho záznamu o podán vysvělen Jan s|NAGL2é dné 24 čefuénÓe2014

DnešnihÓ dne jsem se dostav na ooP zdice kpod;Íi ozrállÉ|i po
Podezřenj zporuše.i Žákona'dřivějšim ta]emn]kem MČ Praha ] RNDÍ' Janem
UXoU a dř]vějšim sla.os1Ót i/c Prahy 1Vyhanem

|nfomac Fem ziska zkÓméntáře pani BÓŽény Harmáčkové 2e d.é
2272014 ÚVeie]néného na mém webU /Mšná9 czr PÓd č|ánkem snázýém
'ooo'o1sé /élé|á'Ó''Ó.opJ|' oo,eze-| 'édoB| ''. '.d'.l.| o1á''

Týká se to podezřeni rÓzkrádáni obecniho ma]etku v mln!|osti a sÓ!časnÓst
Výšé jmeiovaných osob na |r,1ěstském územi Prahy 1 Konkrétně jde o neopréVněré
nabýi býVáéhÓ starosty Vyhaně uxusniho byt! na senovážném námésti a domu
vTempové u|cič 6 Prahá 1

RNDI Jao l]xa mé| pÓdobným způsobem nabýt lxusní by,i do svého
V|ástn ctvi vJungman.ově u c č7 Praha 1 De tvrzéni pani Harmáčkové V]e]im
kome.tář můŽe vše prokázat důkáznimimaterá y,

z mého poh edu se jedná o záVážné Ž.éužiti pravomÓÓé ýéřejného činitee
Pani Boženu Harmáčkovou ]sem ]Ž konlaklÓva Je ocholná pÓsky1noUt pÓ|ci
polřébnédŮkázy a informáce Jejite čiso 774906673

Koznámeni přkádáň kÓpii ]e]iho komentáře k výše uvedenému čánku
2 mých Webových s1ránek /M s]nág cŽ]

Žádáfr. abý byl )aka oznamovate| vyíozUmén o da|šim plúběhu šétieÓi dÓ

Toto je Vš€ co k uvedené VéÓj UVádiň pÍÓlokÓ ]seň čel sÓUb|ási s moji
Výpovédi á proto nežádám Žádných zmén opÍav ani dopLnéni a jako správný ]e] na

PodániVysvěten ukonó€nodne 24 07 20,]4v ]3 33 hÓd

nprap Roman HÓÍák .Z 
.


