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Odpověď na žádost o přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů  

 

Vážená paní Timová, 

 

dne 20.4.2022 jsme obdrželi do datové schránky Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

datovanou 17.03.2022. 

 

Ve Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně cesty 

Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super 

Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva, požadujete poskytnutí odpovědi na 30 otázek.  

 

Po řádném seznámení a posouzení Vám sdělujeme, že požadované informace v otázce 1-15, 18-27 

se nevztahují k působnosti Obecního úřadu v Hrádku. Z tohoto důvodu Vaši žádost na výše uvedené 

otázky, dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odkládáme.  

 

K otázce č. 16) Platí pro předsedu VOZu Petra Fialu nějaké jiné zákony než pro ostatní občany 

České republiky? 

Odpověď: Zákony musí dodržovat každý občan České republiky a jsou stejné pro všechny. 

 

K otázce č. 17) Je Vám známo, že Národní Odbojová Rada nedopustí tyto zvrácené nespravedlnosti 

a již opravdu veliký počet Čechů je připraven k boji a k dopadení zločinců VOZu a jejich dodání 

k výkonu zákonného rozsudku při zachování všech norem mezinárodního práva? Je Vám to známe? 

Máte k tomuto dokumenty na Vašich datových nosičích? 

Odpověď: Výše uvedené nám známo není a nemáme k tomu dokumenty na datových nosičích, 

kromě informací, které zasíláte s přílohami  žádosti o informace. 

 

K otázce č. 28) Máte na svých datových nosičích důkazy o tom, že Národní odbojová rada vyzvala 

představitele VOZu, aby vydala alespoň předstírané spravedlnosti jejich 100 největších zločinců 

z řad orgánů činných v trestním řízení a justice, kteří tu rozpoutali děsivý státní teror, kteří se 

dopustili vražd či nelidského a zákeřného jednání!  ............................................................................. 
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Máte o tomto návrhu, který dostali představitelé VOZu, na svých datových nosičích záznamy? 

Odpověď: Nemáme na svých datových nosičích důkazy o výzvě uvedené v tomto bodě a nemáme o 

uvedeném návrhu, který dostali představitelé VOZu, na svých datových nosičích záznamy. Máme 

pouze informace poskytnuté Vaší osobou. 

 

K otázce č. 29) Zůstáváte svých zaměstnáních, přestože dostáváte svědectví od vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, přímo očitých svědků vražd a dalších zákeřných nelidských zločinů, které orgány 

VOZu páchají za děsivého zneužívání státní ozbrojené moci proti vašim spoluobčanům.................... 

Máte o těchto poměrech záznamy na Vašich datových nosičích? 

Odpověď: Nemáme o těchto poměrech záznam na datových nosičích, mimo informací Vámi 

poskytnutých. 

 

K otázce č. 30) Pokud bych se Vás zeptala, kde se představitelé VOZu z Čech a banda Zelenského 

setkala tak mi napíšete, že je to mimo působnost Vašeho úřadu nebo instituce. Mohu se Vás však 

zeptat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zda-li se tito zločinci setkali v budově Vaší 

instituce? 

Odpověď: Výše uvedení představitelé se v budově naší instituce nesetkali. 

 

S pozdravem  

 

 

 

        

 

 

Zdeňka Táborská 

referent OÚ 
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