
PoLIcIE cEsKE RÉPUBLIKY
Kra]ské i€d le stvi po icie J homoÍavského kra]e

oddé|enl hospodářské krminá ly
Brnénská 7á 632 o1 Vyškov

Č jKRPB ]6325 35rÍČ 201].061231JK Vyškov 25 řína 20] 1

enleir -

BFiAŤŘi NEJEDLÝcH 335

Kvá|fikovanýfr posouzenifr obs.hu Vašeho podáni ( s 59 odsl1 lrestniho řédu)4 dne 29, 3.2011 označeného ]ako . Dop|něni llestniho oŽnáméni na |' náméslká
minisrra obrany A|éxandra vondry' Ing' túichae|a Hrbátu| .

á proÝedenýň šelteniň pod|e s 15€ odst 1 lrestniho i.du a d e zákona č 27312003 sb.
o Po|c ceské Íeplb ky .eby|y z]ištěny skulečnosti dúVodně nasvědóUjici lotru' že by
Špáchán tres1ný én a odŮvodňujici zahá]eni úkonú lrestnihÓ řizeni pode s ]50 odsl3

'Na zákadé pisemného oznáméni soda|es soonis os |Č 22343347' se sid|€m
BRATR| NEJEDLYCH 335' 267 53 ZEBMK byo pÍoÝed€no šelřeni Ve Věc aklivit
|ng Michaea H.baty sps by| doruéen ná Žde]ši Úlvár zÚlvaru odhaováíi korupce a
finančni krmn.|jty SKPV Bya zdé Vyznáčena část kterou se ňj zdejši Ú1ýél zabýVal
vn:mc sVékompeten.é

VÍámcišetiení s oh|edem ná Véc|ou a mislnipřisušnost by|y prověřovány údaně
podé/léÁ áL.! ly l'er o^oLA ň o o c .621lllj .e Š'o|eř BRNiNs.Á 445 632 o
V sro/ J A' G cpo| ''o' |Č ..5'2oo'o r. s'o|er Pq výs-ovÁ 7338F 63. o|
VYsKoV a Break Poinl commun calons s'ro' č: 27720543, se sid|eň oRNoV|cE 746.
633 04

znashÍoméžděnéllo postoupeného máteráu nevypýVá podezieni zkorupčniho
]ednáni. piipadné j né treshé ónnosli

K fÍmě Parea by|zásán podnélkekonlÍoe ná Fnanč.iiedtestviV Bmě
V oznáňeni se hovoti léž o prodoj sodovkámy TečoVce Připad ]er.'i.' .á (É|Š!Ář ?dlesl'' oo . 'J| oro'" '' "1o .'c'e' >^P, B.no '-

KRPB 99r 8/Tc 20]1 {1600€]



Vyrozuměnío šelřenide 5153/] lr f.

vzhkdeh k |úU ,e něbylý shledény
ve véd pŇat hdný apÉvhi púýbek| su,1aý dk 5 14l t dd!)

M6lo op4vneho prÓsdédl! ls,Ž'os' s 111 t, lád!) ňá|e péÝa Ý dané !éč| pÓdal ÓpélÓvrý pdrě! pÓkÚd 6Ude

PÓd]é s l57 Ódý 2 pkn a) fushho ř'd| je !4ri ,áýÚp.e Ópélréh Ďa pÓle4hh agáhu užadoÉ| k
pfoďUnu ! spÉy v aicrž hébýy zaháie

Na podkadé výšé uvedených skuteénosli, bude VaŠe podáni lož€no béz dá|šihÓ
opaiřeni pod Výše uvedenýú c]

por' Bc. |vÓ Ko@urek


