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„Cítím se nevinný! Jsem souzený za odborný technický názor, který byl
správný a prokazatelný,“ hájil se včera u Krajského soudu v Brně soudní
znalec Miloš Štěrba. Městský soud mu původně napařil roční podm ínku
s tříletým odkladem. (Foto Blesk - Ondřej Požár)
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Rok si má odsedět v base znalec Miloš Štěrba, který měl
křivě svědčit a pomáhat pirátovi silnic Pavla Domšovi.
Ten už dřív dostal 11 let za napadení řidičky a smrt
chodce!

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/261967/znalec-mel-pomoci-piratovi-silnic-so... 15.1.2015

Znalec měl pomoci pirátovi silnic! Soud ho za to poslal na rok za mříže

Stránka č. 2 z 4

reklama

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Odborný referent- pracovník přepážky Turnov
CHCETE MÍT I 40.000KČ MĚSÍČNĚ? Telefonní
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a Českou Lípu
SKLADNÍK/SKLADNICE-EXPEDIENTKA
Pokojská/Pomocná síla v kuchyni
další nabídky práce >>

Rozhodl o tom v čera odv olací soud v Brně, který znalci změnil
podmínku na pobyt ve vězení. „Podám si dovolání k Nejv yšším u
soudu,“ řekl k prav om ocném u ortelu Miloš Štěrba.
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To se mi líbí Toto se líbí jedné osobě.
Zaregistrujte se a prohlédněte si,
co se vašim přátelům líbí.
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