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Vóc:Mgr"Tcnráň H * n d ry * h **chrana *gghnogti - V ý r v a k rn*diá|ni gm|uvě

řlcjx advgk*tní konce ]ář* př*veala právní zastuup*ni pana Mgr.Tonráše
Hendryrha,misLostarast^y MÚ Trutnav * ťo vc věci ochrany jeho osobnosti ve smyslu *st$sl,*dst.?
;*k'Č.8*/}tt13 5b.lobťanský z*k*r:íkl.Potřcba prtvníh* rast*upxní vyv*ťala \l* chviii'kdy dnt
3'7.ŽŮ13 p*dali PlrDr.]*s*f Hubl * .]Usr'řhDr,Id*něk 0ndrd**h trcstni *znárr'reni na m*hn klienta
nrn nnr1p:zřaní :,e tpáthání blíÍ* n*speciifikovaného trestn*ho činu,fteráh* s* rr$l jmen*vaný
d*pusťiť pii u.ýli';liu sv* funkr* růíst*si;i"c;i1 rr'ěsta Tri:|n*va.!d tom*to tr*stnínru grn*rccr:í **
pnzd&ji pťip*jlli ,b*huŽel,i MUĎr,Pav*l Trpék a L*nka subnravii.

l{a z;*k-lad& ť*hoto trestníha *:nám*ní p*k d*šlo přislušnýrni p*lic*jr"línr1 orgiÁny k rczsáhl*nru
provsř*v$ni' V průběhl^: c*jého š*ťř*ní p**al pan Hgr. T*nr*š H*nclrych tňmto *rq;*nům p*třebn*
vysvětl*ní a p*ckyř*val ncelrytnou s*uéinn*st.

]íÍ v clob# šetřeni, ť*dy v d*bě, kdy n*byly k disp*aici žádn* přesv,*dČiv* argum*nty * t*m' xd*
by| trestný čin skut*čn& spáehén či nik*liv, dq*háee|* e V*ši strany k* aeela rjevně neobjektivni a
n*přim*řen* m*díaiiaati a k úmyslrrr*mu akresl*vi{ní celtí ťdt* věti, a ť* :*jrrrtina;

. Čtánek rl,*Í*jxůný *p*lu x ťn|*graťií dn* 29' s. 2*l2 v Truťnovinky * ,, Ůpnziční aasturlitel
l.itibl vyav*l rrístcgtarcstu H*nr3ryeha k reeiqnaei''



- ť1*nxk ar:|r:rn Zrj**ka Ůnťr*ťka ná ServerU Česká poŽlCč .,Jai< fungr'rj* maÍit v r::kr*xní*"l

mňřitku'' et dnu 5. 2. ?012
- Č|*rr*k zveř*jněný spolu s f*t*grať}í dn* 9' 7. :Ů1: v Krk*n*šský d*rrÍk" * ,, Člena ved*rrí

nr*xta :řejmě Č*k;* s*r-rdj'.
- Čtánet ru*ř*;n&ny spclu t ťt:t*gr*ťií ťne 17, s. 2Ů12 v |{avinhy LT * * \lýrv* k r*xigna*i nx

ťu nkei míst*stx rcsty a nii sl*d nti tr*xtn i *rná men l'
- Clárrelc. :veř*jněný tp*lu s f*t*grafií dn* 5. 7. ?Ů1Ž na seruČrll ,,TruLnr:yjnkY.' * ,, spoeiéní

rastupit*! Hr"ibl p*dal lr*stni *zr"lán:*ni n* rlistcsťarostu Heneiťydhfi..
- Clánth eveř*jnríný spcir: s f*tografií dne 19. 12' ?{il3 ť}a sťrv*ru ..Trutnnvinkv.' * 

,'

l''1isť*sťar*sta opr:stil kvfili út*kiim *pcrice poxt jc*natele v bask*|halu''
- Článek lveicjněný xp*il.: s f*t*gr*ť1í dne 28. s' 2*1Ž ná s*rvĚřu Trr:ťn*vinhY * ,, *po:iťní

x*x|upitel HubI vy:vsI n.iíx|*st*r*stu T*miiše |{endryei"ra k r*rignar1" Kvrili bas|s*tbxlu'".* ťlán*k. ri'eÍ*jn&ný xp*}u s ť*t*graťií ein* ]"3. 7" 3*1Ž v Trutngi",il.lkY * ,' |-{*ndrych **ii
trrstnimLr ogn*n"l*nř'

Ván.ri pr:e1and trestni otn*m*ní by.i* pt:iirejrrimi trg*ny řá*n* pr*včř*nn a proietř*rro, Poté lryIa
c*lá kau;a Pn|icií Česk* r"pr-:bl,ky Územr'rí *dbcr Trut**v c1n* 30" l"' ŽÍ]1: *d|*Íes?a usn*s*nín.t
poťl* $ trss *d,*t. 1 trexÍnihn íiidrr s til"l,t'j* ts|gr- Tlln:áp .*gxs'wb. $i$l*s1aš*x*n'*sY:*r'l
ies.naflirn Íei?xp|niI g.fL$Škqvnu p*ss*at'q.'*s$náh* trestnéfus**in*. íq**|*dně pak.''*xíg.y-*c
přery&*"x.rnár$. Ůkwgnim rtátním."s*stqsir€llifiť.tm......y-Íx*'.}novs,...ktq..ť#*ť#vněř **xs|*salš
řať.} * ppc hx.hqni." ag.n g ťr i pt*xtř rryqÍy *rí g r' r"o m á šs. Í! p"ns rych a'

svým rrcz**p*v,**nýrn j*dnánínr jstc způs**ili krimjna]irneí *s*by |'{gr. T':m.*š* Hendry*ha
nejen jal';t *sr:by s*ukr*n*, al* s*uéasně jst* jcj krimirraliz*vali i jak* ''leřejného ť]nite|e. íín:tc
jednárrírrr jst* r*sadnínr způsobem ras;ihli d* práva F.!gr' Tonr'á*e l.,{endryr:l'.:* n* *chranu osobn*s|i,
když jste nru **div*clnou krjmina]l:ncí j*ho jn'róna i *soby způsobili nem*j*tk*v*u ťljmu. Z*rov*ň
byl* pcško:*n* **brá p*v*st i r*dinnýcir příslušník* l'{gr. Tnmáše H*ndrycha,

Vaiin: shtra řops*ným jednár"rfrn p*li by}n práv* |.'1gr, Tcnráé* H*nclryrlra na rrchranu osoi:nosti
:ce|a j*dn*;n*Čná c1n{čen*.

5 ahlgd*rrr r":a vý** u',.*ť*n$ sl<l|cČnosti Vés tinta důraanč ř*ctilm ;i vyzývam ke :veřejněni
lcela j*dn*značn* crmluvy a |o ;*jirn uvcřejnár-:im v listu Trutnnvjrrky . nč lv*bových striánkách r

v |isk.*vínách Krk*ng$xký d*níh, l!*vinky LT a t"lř Dn*$.

Tak*v*t* rv*ř*jněrrí j*dn*:na*n* *mluvy p8k bu** *cté*ným pán€m $'lgr' T*l.rtaš*m
Hend ryrhetrt r''n irn *n* ;a |'lu při nrěřen* zad*s|i uČi nsní.

]*stliĚ* t*k nsuřiní|* ''l t*rmínlr d* 3*' č*rvna aů3"{, jstm pan*nr $15r' T*n:áš*m |l*ndrych*rrr
ep{n*m*cn*n pndať Íal*bu na **hr**u *Enbn*sti u *kr**níhn goudu v Trutnov* x |* v :*r",rl*el*
s ust*nr:yenínr $ *1 *dgt" J ;ákona é. s$i3Ů13 5b.. *bč*nsksht r*kr"rníkr.r'
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