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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Vážený pane,
dne 21.01.2019 jsme elektronickým podáním obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Otázka A. Byl PS dne 28. března, předtím než Josef Klouček podal PS jako §právnímu
orgánu vysvětlení, seznámen s tvrzením Jiřího Cejnara (uvedeném v dokumentu Police CR Č.
j. KRPH-I09306-1/PR- 2017-050710 ze dne 30. listopadu 2017, "mu (rozuměj RNDr. Adolfu
Sokolovi) zůstala část zařízení - krytka - v ruce"
Odpověď: ano
Otázka B. Byl PS dne 28. března, předtím než Josef Klouček podal PS jako správnímu orgánu
vysvětlení, seznámen s dokumentem Police CR Č. j. KRPH-I09306-3/PR-2017-050710 ze
dne 8. prosince 2017, ve kterém pprap. Jan Pásler napsal, že Josef Klouček - přímý účastník
incidentu - k případu slovního napadení zastupitelstva uvedl,že "Panu Sokolovi zůstala část
zařízení v ruce."
Odpověď: ano
Otázka C. Byl PS dne 28. března, předtím než Josef Klouček podal PS jako správnímu orgánu
vysvětlení, seznámen s dokumentem Police CR Č. j. KRPH-I09306-3/PR-2017-050710 ze
dne 8. prosince 2017, ve kterém pprap. Jan Pásler napsal, že Josef Klouček - přímý účastník
incidentu - k případu slovního napadení zastupitelstva uvedl,že "Panu Sokolovi zůstala část
zařízení v ruce."
Odpověď: ano
Otázka D. Byl PS dne 28. března, předtím než Josef Klouček podal PS jako správnímu orgánu
vysvětlení, seznámen s tvrzením RNDr. Adolfa Sokola (uvedeném dokumentu Police CR Č. j.
KRPH-I09306- 9/PR-2017-050710 ze dne 20. prosince 2017), že "On (rozuměj Josef
Klouček) vykřikl, mě si nahrávat nebudeš a vytrhl mi část nahrávacího zařízení z ruky. Mě v
ruce zůstala část z baterií"
Odpověď: ano
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Otázka E. Vzhledem k tomu, že oba účastníci incidentu (druhý den po incidentu RNDr. Adolf
Sokol a Josef Klouček) i osoba, která (hned následující den po incidentu) jako první a z
vlastní iniciativy o incidentu informovala Policii CR - Jiří Cejnar shodně uvedli, že RNDr.
Adolfu Sokolovi byla z ruky vytržena pouze část nahrávacího zařízení, žádám o poskytnutí
informace, zda se PS Josefa Kloučka dotázal, zda mu (RNDr. Adolfu Sokolovi) vytrhl z ruky
část nahrávacího zařízení (jak uvedli Jiří Cejnar, Josef Klouček a RNDr. Adolf Sokol) nebo
vytrhl mu (RNDr. Adolfu Sokolovi) vytrhl z ruky nahrávacího zařízení (jak je uvedeno v
usnesení č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-I0).
Odpověď: ne
Otázka F. Dotázal se PS Jiřího Cejnara nebo Josefa Kloučka (popř. některého ze svědků
incidentu) jaký byl podíl Josefa Kloučka na (Policií ČR resp. pprap. Janem Páslerem)
uvedené vzájemné strkanici?
Odpověď: ne
S pozdravem
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