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Věc: sdělení

Vážený pane řediteli,
spolek Šalamoun dlouhodobě monitoruje trestní věc obž. Lukáše Nečesaného, kdy v této věci vystupuje
v procesním postavení svědka ods.Jiří Funda nar. 14.12.1998, t.č. ve věznici Praha-Ruzyně.
Dle dnešního sdělení jeho babičky paní Marie Miklošové, která jako jediná jej navštěvuje ve věznici, jí
byla údajně z „provozních“ důvodů zrušena plánovaná návštěva ods. Fundy. V dopise od vnuka, který
obdržela dnes, ani ods. Funda nezná důvod, proč byla návštěva zrušena. Dále uvádí, že návštěvu do
konce měsíce již nestihne a že mu do 31.8.2016 nebude, ani s jeho babičkou, jako osobou blízkou,
povolenoe telefonovat.
Je nám známa skutečnost, že dne 31.8.2016 proběhne odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze v
trestní věci obž. Lukáše Nečesaného.
Je pro nás nepochopitelné, že je svědek Funda zcela izolován od okolního světa a v rozporu se zákonem
č.169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, mu není umožněn jak osobní, tak telefonický kontakt s
osobou blízkou.
Je potřeba zejména akcentovat tu skutečnost, že ods.Jiří Funda má procesní postavení svědka, není proti
němu vedeno trestní řízení a není omezen na svých právech např. z koluzních důvodů. Sama
skutečnost, že ods. Jiří Fund, odsouzený na trest odnětí svobody v trvání 25 let do věznice se zvýšenou
ostrahou, vykonává trest ve vazební věznici Praha-Ruzyně, kde jak je nám z otevřených zdrojů známo,
se výkon trestu se zvýšenou ostrahou nevykonává, v nás vzbuzuje oprávněné pochybnosti.

Dle shora uvedené není tedy zcela zřejmé na čí pokyn či žádost je ods. Jiří Funda takto izolován a
omezován na svým právech, vyplývajících za zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
Dovoluji si Vás laskavě požádat, aby jste celou věc prošetřil.
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