
  č. j. 5 T 160/2014-6514 

Opatření 
Okresní soud v Liberci ve věci 

odsouzeného:  Jan Jakubov, narozený 7. 2. 1978 
bytem Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1 

odsouzeného:  David Markytán, narozený 23. 8. 1975 
bytem Pazderkova 867/4, 460 06 Liberec VI - Rochlice 

odsouzeného:  Jan Fojt, narozený 7. 2. 1978 
bytem Oldřichova 89/28, 460 10 Liberec 3 

odsouzeného:  Jan Janovský, narozený 21. 4. 1975 
bytem Střelecká 1073/38, 466 01 Jablonec nad Nisou 

odsouzeného:  Milan Vendég, narozený 10. 9. 1990 
bytem Fojtecká 41, 463 31 Mníšek 

odsouzeného:  Stanislav Domalíp, narozený 20. 5. 1960 
bytem Husova 334, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

odsouzeného:  Pavel Štěpánek, narozený 11. 3. 1973 
bytem Domažlická 5/784, 460 10 Liberec 3 

obžalovaného:  Michal Drobný, narozený 22. 4. 1989 
bytem Na Skřivanech 351, 463 31 Mníšek 

odsouzeného:  Ladislav Tesař, narozený 23. 10. 1974 
bytem Londýnská 141/24, 460 01 Liberec XI - Růžodol I 

odsouzeného:  Vladimír Kysela, narozený 3. 11. 1985 
bytem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

odsouzeného:  Jan Hadrich, narozený 3. 9. 1962 
bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 

odsouzeného:  Ivo Heiland, narozený 10. 2. 1978 
bytem 1. máje 354/45, 460 07 Liberec III – Jeřáb 

podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 
pozdějších předpisů (trestní řád), 

vyhlašuje 

veřejný popis věci, a to: 

Aa5) 1ks airbag spolujezdce výrobce Autolive se strženým identifikátorem 
Aa14) 1ks airbag volantu zn. Škoda se strženým identifikátorem 
Aa15) 1ks airbag volantu zn. Škoda se strženým identifikátorem 
Aa17) 1ks airbag volantu zn. Škoda se strženým identifikátorem 
Aa18) 1ks airbag volantu zn. Škoda se strženým identifikátorem 
 
Bb8) 1ks airbag spolujezdce bez štítku 
Bb34) dokumenty různé písemnosti – číslo pečetě: 033412 
Bb35) 1ks volantový airbag Škoda, bez označení 
Bb37) 1ks volantový airbag Škoda, bez označení 
Bb39) 1ks volantový airbag Škoda, bez označení 



  5 T 160/2014 

Shodu s prvopisem potvrzuje Klára Hnízdilová. 

2 

Bb40) 1ks volantový airbag Škoda, bez označení 
Bb41) 1ks volantový airbag Škoda, bez označení 
Bb48) 1ks airbag sedadlový s nápisem LP OII 
Bb51) 1 ks airbag spolujezdce, bez čísla 
Bb52) 1 ks airbag spolujezdce, bez čísla 
Bb53) 1 ks airbag spolujezdce, s označením: 34034012F 
Bb55) 1 ks airbag spolujezdce, s označením: 1024430 
Bb158) Volantový airbag bez čísla 
Bb159) Volantový airbag bez čísla 
Bb160) Volantový airbag bez čísla 
Bb228) Hlavový airbag, č.: TW60008 – zbytek čísla nečitelný 
Bb229) Airbag spolujezdce s poškozeným štítkem, bez čísla 
Bb231) Airbag spolujezdce s poškozeným štítkem 
Bb273) Airbag spolujezdce bez číselného označení 
Bb343) Airbag spolujezdce s vybroušeným číslem 
Bb347) Volant s airbagem AUDI, se strženým číslem 
 
Bb86) Automobilový motor bez označení 
Bb90) Automobilový motor bez označení 
Bb91) Automobilový motor bez označení 
Bb94) Převodovka bez výrobního čísla 
Bb95) Převodovka bez výrobního čísla 
Bb96) Automobilový motor bez označení 
Bb117) Automobilový motor, č. motoru: BXE – dále špatně čitelné číslo 
Bb121) Automobilový motor s převodovkou, č. motoru: AMF – číslo dále rozklepané, číslo na 
převodovce rozklepané 
Bb123) Automobilový motor částečně rozebraný, č. motoru – vyrezlé, na plastu označení: FI 1.9 
TDI 
Bb138) Převodovka č. GGV – zbytek nečitelný 
Bb298) Sada automobilových sedadel, č.: 032159582 
 
Ca17) řídící jednotka motoru zn. Bosch 
Ca18) řídící jednotka plastová černá č. 1Z0 907 383 
 
Fb15) volant bez airbagu 
Fb16) volant bez airbagu 
Fb18) airbag spolujezdce bez výlepu 
Fb20) airbag spolujezdce bez výlepu 
Fb88) airbag spolujezdce s odstraněným výlepem 
Fb90) airbag volantový s odstraněným výlepem 
Fb91) airbag spolujezdce s odstraněným výlepem 
 
Da12) 1ks brašna černé barvy s pruhem s nápisem Fantasy 
 
Eb24) 1ks řídící jednotka motoru Bosch 036906016 BD 
 
Fa4) motor č. 313379221009 s označením CGP 
Fa5) motor s označením VZG 
Fa6) motor s označením SDI 
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Fa7) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa8) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa9) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa10) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa11) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa12) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa13) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa14) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa15) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa16) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa17) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa18) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa19) převodovka s odstraněným v.č. 
Fa20) převodovka s odstraněným v.č. 
 

Vzhledem k tomu, že není znám vlastník výše uvedených věcí, soud vyzývá vlastníka, aby 
se ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce přihlásil u Okresního soudu 
v Liberci, a uplatnil svá vlastnická práva. 

 

V rámci trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 5 T 160/2014, byly 
v průběhu přípravného řízení při domovních prohlídkách vydány mimo jiné výše uvedené věci. 
Vlastníky věcí se v rámci trestního stíhání nepodařilo zjistit. 

Konkrétně se jedná o věci zajištěné při domovní prohlídce dne 19. listopadu 2013 na adrese 
Rubínova 1182, Liberec, byt č. 25 a v prostorách k bytu náležejících, provedené na základě příkazu 
k domovní prohlídce Okresního soudu v Liberci pod č. j. 0 Nt 1142/2013-9 (označené pod 
písmeny Aa). Dále pak se jedná o věci zajištěné při domovní prohlídce dne 19. listopadu 2013 na 
adrese Heřmánková, Machnín, parcela č. 74/2 v Katastrálním území Machnín, provedené na 
základě příkazu k domovní prohlídce Okresního soudu v Liberci pod č. j. 0 Nt 1143/2013-8 
(označené pod písmeny Bb, Ca). Dále pak se jedná o věci zajištěné při prohlídce jiných prostor a 
pozemků dne 22. listopadu 2013, garáž v ulici Suldovského, Liberec, parcela č. 1102/3 
v Katastrálním území Liberec - Růžodol provedené na základě příkazu k domovní prohlídce 
Okresního soudu v Liberci pod č. j. 0 Nt 1157/2013-14 (označené pod písmeny Fb). Dále pak se 
jedná o věci zajištěné při domovní prohlídce dne 19. listopadu 2013 na adrese Vaňurova 218/25, 
Liberec, byt č. 1, provedené na základě příkazu k domovní prohlídce Okresního soudu v Liberci 
pod č. j. 0 Nt 1141/2013-7 (označené pod písmeny Da). Dále pak se jedná o věci zajištěné při 
domovní prohlídce dne 19. listopadu 2013 na adrese ulice 1. Máje, v garáži za domem čp. 96, na 
parcele č. 4081/3, Katastrální území Liberec, provedené na základě příkazu k domovní prohlídce 
Okresního soudu v Liberci pod č. j. 0 Nt 1144/2013-7 (označené pod písmeny Eb). A nakonec 
věci zajištěné při prohlídce jiných prostor a pozemků dne 22. listopadu 2013, garáž v ulici Polní na 
parcele č. 602/16 v Katastrálním území Liberec - Nové Pavlovice provedené na základě příkazu 
k domovní prohlídce Okresního soudu v Liberci pod č. j. 0 Nt 1157/2013-14 (označené pod 
písmeny Fa). 

Podle § 81 odst. 1 trestního řádu jestliže byla vydána nebo odňata věc, která byla získána nebo byla 
pravděpodobně získána trestným činem, a buď není známo, komu věc patří, nebo není znám pobyt 
poškozeného, vyhlásí se veřejně popis věci. Vyhlášení se učiní způsobem pro vypátrání 
poškozeného nejúčelnějším, a to spolu s vyzváním, aby se poškozený přihlásil do šesti měsíců od 
vyhlášení. 
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Jelikož není známo, komu shora popsané věci patří, bylo rozhodnuto o vyhlášení veřejného popisu 
věcí podle § 81 odst. 1 trestního řádu. Součástí veřejného popisu věci je i výzva, aby se poškozený 
přihlásil do 6 měsíců ode dne vyhlášení popisu věci. 

 

Liberec 26. května 2022 

Mgr. Přemysl Pechlát v.r. 
předseda senátu 
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