
Hlavní l€|ilektr i vÚj€nské po|icie

ť ]] ]" ]n!2 j o.1

v.c: vyro.umční o Účiněných oI)ntřenich

V Prazc d!. . d.dnr 2011

víŽený pbť Šinág|..

!a záuxdě vaši Žádoíi o posk]fuÍi in|omacj !.dlo 7ákon!. l06/lq99 sb,, o

sťobodné|n piGtupu k jnÍbrnracnn' ve znéui pozděiších picdpisú. v3 1éci cvičeni 80l' prapo

lklilnich záloh vP Endu ng ]\lemol' 2012' ktelé bIlo Hlauin ve|ilelst!i vojenské policie

poýolpe|o odbornr komunilacť ! pÍoparlce I\'Ío dne 762012. pi edla vojenskí po]i.iť

přo!čicnj obsahu ilánku 17lahLljicih. sť k danénl ť\jčBni s ciIenr zjŇn' zda]eho /veiejněninj

ncn]ohlo dojilke spá.háni pFliprivljlrojedníli' piipadnč ?na nenrohlo dojit kc síižĚni \i7noíi
a dobró pověíi ozlrrcjených si|cR u leiejnoýi,

hověieDnn b-vlo zjištěno. ž. nrIonna.c o..ndoliciá|ninr cviien..b}'l]'u\eřjnčny nl
s!u].Io'ných i'n'Ťnďo!ýdr sl|ánkách 80l prapÓfu v.jenské policic dne l7 10.20l I

Re8iýrovanými uŽilaIelj slránek uledeoýrni pod jn|omaccňi is.! soukfunré osoby cYitcni sť

mó|oL.nal!edn..lr]] 2 21220l2rlk.sanoÍahécvlieniAklivnichálÓh^cR
Pod]e o\ěiený.h ini.maci nebvl. tolo..ne.li.iílni cvičeni..orga izo!áno podle p]inu

čifrloíi v.rcnskó poIi.ic, vojcnskí t01jcjc s. n' nénr nijak ncpodi]e]a a neprcbilralo lc
lojenském !ýcrikován poýotu' J.dnaLo se to!7r o soukjonró akli\ilY vŠech 7účaslněn].ch. i

když pod lr|.vičkou 
^ktiÝnichzí|oh 

ÁČR

Po DF!ěieni in|ornr.ciUvcř.jnénl..h ke.\j.eni Eldurin.g Venory ]0l2 \láfo sdě|uji' žc

nebYl. /jLŠtěDo napliÓni skulkovó FodŠalJ hlnnélro čiN nebo Piesfuptu ldané !ěci. alc

solb|asin \vaijn úZolem' Želakticliý Dánčt toh.l...oeoficiál|riho $iČeni..]eťclfu ne|hodný



a poškoaF vááÚst' p!€stiž a dobrcu pověsl Ózboj€ných sil ČR a noh] by přbadně vésl aŽ
k narušeni }zta!ů fuezi ČR a sxN'

vzhledeh k tomu. že Vojenská policje ndi přIslušná ve věci prcvádět šetieni' byla
iníofue o zjištěnýcn s(utečnostech podle věcné a nislni přislulnosli posloupem Policii ČR,
úuennimu odboru Mělnik, kde něIo 1r uvede!énu ..neoficiáhlmu cvičeni.. dojit' zároveň
bylaze stfuy vojenské policie nabld.uta součimost vpi]padé' ž by něklerou souělisli
úŽenního odboru Po]icie ČR Mě]nik bylo šetieno janékoliv podáni ýkajíci se iešmí
plotiPÍáhiho jednáni, kteÍé by nÓhlo nit solvhlost s uvedenou ardtvÍou,

!a(e|ruk Vo]eFIe pÓlicie

plukovni]r gšt Lrg'file scFULc, M'sc'
rL-


