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Véc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha - Řeporyje obdržela Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte poskytnutí informace k aktivitám mimozemských
civilizací na území MČ Praha - Řeporyje (podrobně viz níže uvedená odpověd'na žádost).

Tímto Vám poskytujeme požadované informace:
Bod

Text dotazu

Odpověď

Zda bylo v minulosti zaznamenáno jakési

Nc

Poznámka

č.

l.

zařízení mimozemské rasy, tj. letající talír či
jiny neidentifikovaný objekt mimozemské
civilizace.

2.

Zda má správní orgán specializovanou „UFO“
jednotku.

Ne

3.

Zda má správní orgán řešení při jednání, kdyby Nc
"přiletěli ufoni", otázka komunikace s nimi a

případné tlumočení dojazyka Českého.
4.

5.

6.

Pokud by se v příštím týdnu takováto
nepředvídaná udalost stala, na koho by se Váš
orgán obrátil-zda na Ministerstvo obrany, či

Pravděpodobně na odbor
bezpečnosti MHMP

S přesností nelze určit, az
by taková situace nastala,
povinný subjekt byji řešil

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních

v souladu s danými

věcí či jiny organ.

okolnostmi

Přesné sdělení,jak velkýje Vás uzemni
samosprávný celek.

990 ha

Stav k 31._ 12. 2018 dle
údajů Č SU

Sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských 4595

Stav k l. l. 2020

tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvaly

dle údajů MV ČR

pobýt.
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7.

Zda je v obci instalovánjakýsi ,.radar“, tj.
zařízení, které kontroluje rychlost.

Ano

Informativní radar, neni
v kompetenci povinného
subjektu

8.

Zda se na Vašem území vozidlům udělují tzv.
botička (tj. technické prostředky k zabránění

Ano

Mohou se udělovat, pokud
existuje zákonný důvod,

odjezdu vozidla).

není to však v kompetenci

povinného subjektu

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů schváleného a
stanoveného vsouvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení nevyžadovala rozsáhlé
zpracování a informace je poskytnuta prostřednictvím datové schránky.

(otisk úředního razítkal

Miloslava Jirasová
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