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Žád,ost o inibrrnaci - \raše č..i. 4.95713 42l2E17

Dne 29.9.20l7 jsne obcir,želi Vilši žádost o vytvoření přehiedné tabulky a odpověď na následující otázky
podle zákcna č. \05l1999 Sb., o svobodném přístupu k inforrnací:

i. Zda bylo v rámci vaší obce v minuiosti zazn&íTlafiáno jakési zaŤízení rnimozemské rasy, tj.
\éaající talíř či jiný neiCen;ifikovaný objekt mimozeinské civilizace.
- Pokud ano, jakým zpťrsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde

je uschováno.
- Zád,árn o stanovení iei:mínu možné prohiídky tohoto zařízen! a o nrožnost pořídit

fotodokumentací za účelem tvorby studie.

ii, ZCamá Váš správní orgán specializovanou ,,UFC" jecinotku.

iii. Zdarná Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby ,,přiletěli ufoni", otázka komunikace s nimi
a přípainé tlumočení do jazyka Ceského.

iv. Zda:ná Váš správní orgán infor:mace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto
srobieniatik oll zabý v,i.

v. Pokr-lC by se v příštínr týdnu takováto událost staia, na koho vy se Váš orgán obrátil - zda na
Ministerstvo cbrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či.!iný orgán,

vi. Žaaam Vás o s.iěiení poštu osob {]idí, nikoli mimozemských tvorů), které rnají v rámci Vašeho
-áze.ní trvaIý pob,yt.

vii, Žeaa,n Vás o sdětrení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od
:.7.i99a da L,7,2ťs17 přestupek spočívající vhádce či-"Jrážce od tvora m;mozemské civilizace
dte § 49 zákona č. 200/X990 Sb,, o přestupcích.

viii. Žaaan Vás o sdělení, zda je vrámci Vaší obce instaiován jakýsi ,,radaí", tj, zaŤízení. které
kontroluje ryclriost.
- Fokud ano, žáriánr V:',s o sdělení, zda lychlost iněří pouze na silnici, nebc i ve vzduchu.

ix. Žáóár, Vás o sděiení počtu ,travomocně ukončených správních Ťízení v r. 20i6 na úseku všech
cliborů, ti. matrika, doprava, občanské soužití atp.

,:i,-,x. '7 ácárn vís o sděiení, zia se rra vašem úzerr,í vozidlům udělrrjí technické prostředky k zabránění
*ohybr: vozidia.
- PokuC ano, žádánr Vás c sdělení, zda máte iakovou ,,botičku" i oro ciopravní prostředky

(objekty - létající iaiír'e), které nemají kola a levitují.

Digltálně podepsai Hana X4audror,á

I)aTum: 201 7.i 0.09 09:3.{:5 l Cl]sT



Požadovalo" ,labeiku YáTr, zesíiťtrne v příloze k tomu dopisu. Pro \raši infcrmaci Vám sděiujeme, že naše
obec nelí s.oiávnín úřaciern, proto u dotazů na správní úřaciy ur.ádíme, že se nás doiaz netýká (rriz ,,NTS").

S pozcir:aver:

Ilana Maucirová
starostka obce

Příioha: 'i-ai,.ulka

- V Bosni dne 9.10.2017



Pt'íioi;a k iotazu č..:. 4957'| 342l2al7 .

UJiaL- U3poVeo: FokuC ANO: Termín:

1 l{tr X

l1 }iTs X

lli NTS X X

lv. 1\l} X

Fol.cie Cff.

vi. 468 x

V11. nikdo X X

viii ANc POUZE NA
SILNICI

X

_].\ 1: X

NE ,X

Digttálně podepsal lfana Maudrová

Daturn: 20l 7.10.09 09:3.+:-1l CEST


