
PoLIcIE ČEsKÉ REPUBL KY
Kra]ské ied teIslvi poIc e stledočeskeho kr.je

obvodni9ddé|eňjpo cezdice
HÚsÓýa 225' 267 51 zd É
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PÍotokoI o výs|echu podezře|ého

v zdice dne 23'07 '2014 ý 1T|12 hÓd]n by zháien Výs ech podeŽře]ého

Jméno při]meni Jánš|NÁGL
Diivě]š piijmeni: S|NAGL
Mislo narozeni. okles kréj: BERoUN, okl' BERoUN
oaIlmn!Íozeni: 09'12'1952
PrůkáŽtÓtožnosti113552323 s|átnipiis|ušnosl czE
NáÍodnost osobnislav svobodný

BRAiŘÍNIJEDLÝCH335. 26753žEBRÁ(le|:775239148

Adrésá pro Účeydoručováni

záměslnáni a poslaVeniV něm

Počet zaÚěslnáni V posedni.h dVoU etech:
Vzděán] stlednís mátuřilou
Maietkovépoméry m.jehý
c stý měsičnipřjem 0 k.
olec JÁN š|NÁGL
Malka: EVAŠ|NÁGLoVÁ

souÍozenc: sestra Evá Bláunová 
'.1958Děti bezdětný

V m nulosl] Vys ýclrán pÍo lrestnýčin Poň|uva ko kÍál1
Dřivějšitíésty nétr€stán
Podezleéňu by doÍučen záznaÚ o sdéLeni podezi€niz přečinu pode s Poškození cizi
věci d|é s 22311'2 Ťz' VýtÉnicivid|. Š 353/1 Tztreslí ho zákoniku dné 23'7'2ol4v 17:40



prÓtÓkÓ U o Výs échu podezieého Jan S NAGL nar 0S 12 1952 v BEROUN

Podle š 33 odn 1 funn)ho ÉdU nde
důk'Ů,n a nÍh rejsle Bak paÝlner |yp
návňy,padáÝa|žádúrárpávnép
pn|adénýchaaanenčinnýn||cshiníÉeri,sobhajcensevšak|pIib

E óh'jce !1údd , )hýď úkDů pi!ý1lnéha ňzéri |' 1 65 |Fýuha hdu) JsLé r yě ltbé 
"eba 

Ýika"! né ll
adnéli sýabadý |nliŽele s abh4cen a

Pallle 5 91 ods| 1 tah|ha iidu je]r vedena iizeni pn fushý Ún u DěhaŽ

saÚ1 .]'é r sjgdnána dohodl o va-; a !Éstl pad-.zís)ý s.é ida|á pftya rá
fu s ÚhklD Phpad! fuý takÓvý

Padle g c? add 2 ftýnjho iádl ná ryýú! z4nóaa saw|sle v]idl
ljii| |ýÉce! a,!ÚidrÓú a ú,h

PÓďg s 92 ods| J l€sl,ho fudl ýan nohol bý hadeny ala ý kJihé|i výpaÝód] nedo ads|Enéri

népla|úÚd) eúlÉÚ resn|ý rthbý
Poďa s93 odsi í lresh]ho 

'i'd! 
!áír r|Ů,e býI lo!Ó)ao aby dii. neŽ dab adpaÁd js|. rahhdl ú

Paúěs33adý,leýn|hoiddUoyé áÚdc g hÉdr nelldy Óbh,jahy

srizenau adnh! Podle 533 odý

ň pak pnýftdr).bh Šoqd ) k'pÚ ka|

!é!e.jeýpn!čelydÓuórlinipise|nrali

Pódle9157árd41ne!nhaiad!r)alěpnnkdykar|pnibéhŮplip|áýreha

PÓdle s 165 ad! 1 Úeýrho Éd! se I

4ěý akďy ÝFlý|haryn sýétlkjn
PÓdlé 5 95 adsl 2 tarrha kd! na!ě pň|n 3Ú van po *účÚ i {ý!ech| byl p| abkÓl pielllaŽer k pieč|er|

ab| ýáa bý pÉi|en Mál-" priÝa žáda| aby bl pňúkol daphér reba aby v Dčn býý
p|aÝeeny apft\ | salhb se s nš i Ýýpoýéd i Podle š 9 5 add 3 hesb|ha ádu p|Ó&d o ýsleú! k|e|y bý

rěŽÚča!nénéÉab,Ma!ělpfurúsd]Upn!ďar!nanký)erdrÓj-.prcje
ýslellek p@aUI do pn!ďd!
Padle 5 66 add 1 tesbiha éd! ý2s dá

ň?ri Š|álnin zá!qc'4n n'pbo pakcjD

PÓdI'é š315 add 1Énalp zákúh! á.hAnitéshéhoaa] FadI'é š 315

PÓdI'é52ad!11ie'jihaúlDni|!p,i|oužidýqadeískýjazýr

PÓd!é 9 2a adsl 1|E!r)ha iáduneÚ d
k dá|! )eha, jsle ohčanéh 

' Pn |.ka|ý jazyk r'éba d|alekl ,ď|i zaPsana

?aodnosl Deba Ú éhi la4r ýal! jě]]oz Fte abčanen ýý1Ž ijěte li páÝÓ !Ýédéaé ý s 2 adý 11 t'4ÚlihÓ bdu



ódňin& ÚÝeenýc r I adlani 1 )e tie

'Jssg;j 
a,nháF,i Úélrha lihdri I

dÚ a nah na jeji s.rvaeDi, náÚr n2
én záslaÝenl fuýriha sÚhani, la nedali jssliž.. pad.zrt!ý pr paÚčerl

ahÚ Určenén palcejnin aganen iinnýn Ý |cshin ínÚi, k|e|i E zěla
nazbÝhÝ | selAhéri pÓdeíel'óha s
pieúaúpad1eGýpMi1zcpisennGIrebÓte|pad!ahýabýhpÉt!n

dn ihný ý |Ejnjn iténi héý ňzÚ i ý éde ÁréŠeĎin

Podlé s l79d odsiaýec 5 lBshiho il n piipQÝnen ingu s padezftlin
sjedaa| dahadD d !úé a resfu (na poh)rk| a pad|e Dň Pin sjéháÝánj se pa!4e Ábnd!énl 5 17k r*hha

Pafu s 1799 adsl 1 teshiha |ád! Ý
fus|áD| padnhéné Ódhádá' iélhe

rarradl škod! peld byla čreh zpŮsabena neba s paš|azeÚn o jé|
há paliebra aFlieai I jaji Dáh@dě

aneba učrnl jrná lhahá rpdÉrj k pha

Pod/e s l7,9 Ňsl pavahau a zá|ažnas|i spáchanéha fushéha éin|

ipoqz khd| pďud padezfulý spln| padnhý lvéderě Ý 5179q adý

haprávĎhdp|edlsqablačaýtar
adezi9!ého s ,i\édn4in r kÁÓ rÓ

vyjádieni podézře|ého k poUč6ni:
Pied zapoéelim Výs|echu ]sem by Vyslýchá]i.im poučen o svých p|avech pou.eni ]Šem
V p ném Íozsah! po|ozuňé

zvéšté ]sém by poučen o svéň práV! podle s 33 odsl 1 lrestniho řádU k Véc nevypovidal.
k lomuto poučen uvádim. žé svéhÓ práVa využiván a VYpovidélňéch.ia nébudu

Dáe isem by ze]ména po!ó€n o násedcich křVého obvněni pode s 345 treslnho
zákoniku toto poučen beru náVédomia]seÚ sivědom možných dús|edkú

vyjádiéni podezřé|óho k osobě:

protoko U o výs echu podezřeeljo

vyjádiení podézřé|ého k véci:

Ján S|NAGL nar 09121952v BERoUN

s posllpém pode uslanÓV€nis 179g/] lÍeslniho řádu nesouh|ásím



prcloko u o t's|echu podďňe|ého. Jan Š|NAGL nar o9.,]21952v BERoUN

-o j€ v{é.o -cén.l|é \vě'i .vé.i p'oloLo| ň by hástré dhová1 á so.hás 6úo.
vyooveď'po s.olce-| orolo.o|áce j9eŤ ne| řo2.oý q,é z-ovu pozo'-é plÓc'sl sieho
obsahem 3ouha6ím' neádém vném žádných 2měn ani dop|ně.T a jáko sp|áVný je]
podepisuiidne 23.07.2014v 17:46 hod n


