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|5) NévhÓvil Ósúa bez daýa|ainé anluýy núa bez záýážDýú di|úi ýýEÉ, niže být pftdveena
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osobá Douée.iDoÍozumě a a k věc UvádináseduíČi:

K dolazované Véci uvádífr záčátkem dubna 2011 sem obdrŽe informaci od
mě dosud neznáňé Ósoby zPrahy Tato osoba mé prosiiedr ctvim emai|U
iníormova|a o možném ohÍoženiŽVola m adé ženy s Lázničkové tehde Ši as sientkv
lr/UDÍ JaÍo! a]á BaÍu|.a

zÓbav. aby jsem svým nékonáiim neohroz| žVol této ženv. sem luto
nfÓÍňác pieda na míslně přis!šné oddě|eniDoicié Ve zd ciÓh

K Uvedenému lrestnim! oznámeni para Bartáka uvádím. Že sem na ně
žédné irestní oznámeni nepodáva| Poda| jsem pouze infoÍhaci. kteÍou isem se
ooz\edó éo/ p.'pao1. ]é otoŠe|'d Doe
nevastr|áni nedÍže| a VŽádném piipadé se népovaŽuji 2a představile|e ''krani
olév.e q láŠ|ťl.ýr \.|ori'' é. 1ep.avdve lv'o p.' Bará! RoJ le7.al' em;m
žádnéhÓ známého poicstu v Brně a| nikde jide. aniFeň se nikde newiádi|. Že
lnoc s| | J/r i \o.e rc|d o'qd zo'al R s|á md'E

Kňé iníomaci na MUDr Jarosava BaÍtáka podanou na ooP Ždice dné
15,4 2011 1pNni ý Íace 2a11lv dŮs edkU možného áktuá.iho ohroŽeni Ž Vota mladé
ženy. rnédia Vpfoní fáz Vůbec neiníormovaa' Pouze poŽděi deiik PRÁVo
očekáVám Že vzh|edem kzávažnosti a spoečenském! záimu bude te|io mŮi
ÓÓd'ěl ^'2e dÍi]e.e/'|esl1 oznare.i p.1d Ba1á.. 1J moiosoou F on;
10 6.20 | l

Předpok|ádám proto tak ják oznám I pán Poice]ni prezdent PetÍ Lessy a
ýka]icích se všech oznámeii na tohoio ''|ékaře Že budu Ve vécimého oodnéIij na
pana Banáka Vyzván Po|icii ČR ke svědecké výpovéd a sdě|eni dalšich záVaŽnÝch
|lÍo'mdc'z!lar'rhÓodob, pooé.|Ťéhopoo'elJ.zéorc'54 20I]

To že pan Barták ve svém trestním Óznámeni UVádi, Že se,, 'pana Šjnágla
boji a aby ieho identitu panu s]náglovi nesdéloÝa]i,,' snad dostateÓně Woovíd' o
du;e.'im sté/ l párá Bd1aka Loz oslá| é dos'ale.1Á ool áoá É-o /óta 'o!ob,e se
lara lp] d| 

^éío'Ólog 
oonnl'o4 2F by po!'\'e rl sald Feh nBnd plez^aunén'ÉhÓ

zdhvathiha stavu zda k přičelný,l Tenlo výlok se komentuié sám a více k tomuto

' Veškeré iníormace s výjmkou iěch. které mě dopoÍUč|a nezveře]n t Po|ice
cR ]sem zveiejni na svých webových slránkáÓh' ledy iná fácebooku kám se č|ánky
z webu aulomalckv kooir! i

Toto je vše co kuvedené VěÓ UVádím proloko jsem čet| soÚh|asi smoi
Výpovědi a protÓ nežádáň Žádných změn oprav an doplněii a jako správný jei na
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