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Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
Tajemník Uřadu městské části

Čj./SZn:

Vyřizuje:

V Praze dne:

SZ MČ P-ŘPRJ 01857/2017 49571342/2017

MJirasová

6. 10. 2017

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Počet svazků příloh:

2

O

0

O

Věc:

Vaše značka:

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 dne 2. 10. 2017 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informace k
aktivitám mimozemských civilizací na území MČ Praha - Řeporyje (podrobně viz níže uvedená odpověď na
žádost).

Tímto Vám poskytujeme požadované informace:
Bod

text dotazu

odpověď

i

Zda bylo v minulosti zaznamenáno jakési
zařízení mimozemské rasy či jiný
neidentifikovaný objekt

Ne

ii.

Zda má správní orgán specializovanou UFO
jednotku

Ne

iii.

Zda má správní orgán řešení při jednání, kdyby
"přiletěli ufoni", otázka komunikace s nimi a
případné tlumočení do jazyka Ceského

Ne

ív.

Zda má správní orgán informace o existenci
orgánu (úřadu) veřejné moci CR, který se touto

Ne

poznámka

č.

problematikou zabývá
v.

Pokud by se v příštím týdnu takováto

Zřejmě na odbor

S přesností nelze určit, až

nepředvídaná událost stala, na koho by se náš
orgán obrátil

bezpečnosti MHMP

by taková situace nastala,
povinný subjekt byji řešil
v souladu s danými

okolnostmi
vi.

Sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských

tvorů), kteří mají v rámci našeho území trvalý

pobyt

4.493

Stav k l. l. 2017
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vii.

Zda někdo z obyvatel oznamoval našemu
správnímu orgánu v termínu od l. 7. 1990 do l. Ne
7. 2017 přestupek spočívající v hádce čí urážce
od tvora mimozemské civilizace dle § 49
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích

viii.

Zda je v obci instalován jakýsi „radar“, tj.
zařízení, které kontroluje rychlost

Ne

Počet pravomocně ukončených správních řízení 36

na úseku všech odborů
Zda se na území vozidlům udělují technické

Ano

Mohou se udělovat
existuje-li zákonný důvod,

prostředky k zabránění odjezdu vozidla

není to však v kompetenci

povinného subjektu

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

[otísk úředního razítka]

Miloslava Jirasová
tajemnice
[podepsáno elektronicky]

