
Městská část Praha-Suchdol
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE - SUCHDOLE DNE

UMC P_SUCH 02475/2017 Krulíková 13. 10. 2017

tel. 220920281

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 29. 9. 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-Suchdol

(podrobně viz níže uvedená informace).

Tímto Vám poskytujeme požadované informace (informace se týká území městské části

Praha-Suchdol):

 

Bod č. text dotazu odpověď poznámka
 

i Zda bylo v minulosti zaznamenáno jakési ne

zařízení mimozemské rasy či jiný

neidentifikovaný objekt

 

ii. Zda má správní orgán specializovanou ne

UFO jednotku

iii. Zda má správní orgán řešení při jednání, ne

kdyby "přiletěli ufoni", otázka komunikace

s nimi a případné tlumočení do jazyka

českého

 

 

iv. Zda má správní orgán informace 0 ne

existenci orgánu (úřadu) veřejné moci

CR, který e touto problematikou zabývá
 

 

v. Pokud by se takováto nepředvídatelná na oddělení krizového

událost stala, na koho by se náš orgán managementu MHMP

obrátil

vi. Počet osob (lidí, nikoli mimozemských 7099 stav

tvorů), kteří mají v rámci našeho území k 1. 1. 2017

trvalý pobyt

vii. Zda někdo z obyvatel oznamoval

správnímu orgánu v termínu od 1. 7. ne

1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající

v hádce či urážce od tvora mimozemské

civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990

Sb. o přestupcích
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viii. Zda je v obci instalován jakýsi radar, tj. ano

zařízení, které kontroluje rychlost

- zda rychlost měří pouze na silnici nebo i pouze na silnici

ve vzduchu

ix Počet pravomocně ukončených 32

správních řízení na úseku všech odborů

x. Zda se na území vozidlům udělují ne není v kompetenci

technické prostředky k zabránění správního orgánu

odjezdu vozidla

Otisk úředního razítka.

Ing. Petr Hejl

starosta UMC Praha-Suchdol

podepsáno elektronicky
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