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Poskvtnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu s Vaší žádostí dle zákona 106/1999 Sb., přijatou pod č.j. MCPCH 01874/2017 dne
2.10.2017 Vám sdělujeme k následujícím bodům:
i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj.
létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.
0 Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a
kde je uschována.
o Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit

fotodokumentaci za účelem tvorby studie.

—

MČ nemá takovou informaci

ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „ UFO "jednotku.
- Nemá

iii. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „ přiletěli ufoni ", otázka komunik
ace s
nimi a případné tlumočení do jazyka Ceského.
- Nemá
iv. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který
se
touto problematikou zabývá.
- Nemá

v. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán
obrátil — zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či

jiný orgán.
- dotaz nesměřuje k poskytnutí informace ve smyslu § 3, odst. 3, zákona 106/1999 Sb.

vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lid/', nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci
Vašeho území trvalý pobyt.
— jedná se a veřejně dostupnou informaci zveřejněnou na stránkách ČSÚ, odkaz:
www.czso.cz

vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo 2 obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v
termínu od 1. 7.1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora
mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
- MČ nemá takovou informaci
viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar", tj. zařízení,
které kontroluje rychlost.
— Na území MČ je instalován Radar VMOZ — pro zklidnění dopravy
0 Pokud ano, Žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.

-

MČ nemá takovou informaci

ix. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na
úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužitíatp.
- Počet pravomocně ukončených správních řízení v roce 2016 — celkem 41

x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky
k zabránění odjezdu vozidla.
0 Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku" i pro dopravní prostředky
(objekty —- létající talíře), které nemají kola a levitují.
- Netýká se působnosti MČ, je nutné obrátit se na oprávněný orgán, kterým je PČR,
případně Městská policie hl.m. Prahy

V souladu s požadavkem zasíláme informace žadateli do DS: uhpquk.
Informace se nachází na stránkách www:dchabry.cz na odkazu
http://Www.dchabrv.cz/dchabrv/B-URAD-MC/25—VYRIZENE—ZADOSTI

pod č.j. MCPCH 01874/2017
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