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OBECNÍ ÚŘAD HERŠPICE
Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00542458
tel: 544222721, é-mail: ouherspice@politavi.cz, OS k68bedv

Naše číslo jednací:

Vyřizuje:

Datum.'

HER- 208/2022 - Kne.

Karel Knesl

Heršpice dne 20. 4. 2022

Vážená pani,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon
č. 106/1999 Sb.), zaevidované podatelnou Obecního úřadu v Heršpicích dne 18. 4. 2022,
pod č.j. HER-208/2022 - Kne. o poskytnutí informaci:
l) Protestoval předseda VOZu Petr Fiala, ala jakoby představitel České republiky,při setkání
s válečným zločincem Volodymyrem Zelenským proti válečnému zločinu, kterého se dopustily
Ukrajinské sIly pod velením Zelenského dne 14.3.2022 v obytném centru města Doněck?
2) Nebylo to náhodou tak, že předseda VOZu Petr Fiala vyjadřoval tomuto válečnému zločinci
Volodymyru Zelenskému dokonce obdiv!!!??? Nemohloby to být tím, že se jako zbabělý válečník
z luxusních pohovek českých státních klimatizovanýCh kanceláří a zločinný dodavatel smrtIcIch
zbrani na Ukrajinu, který tam dokonce ilegálně a veřejným zločinem proti veškeré zákonnosti
a proti ústavnímu pořádku českého státu verbuje vojáky, se však při své cestě za svým
spolupachatelem zelenským skrývá sám v civilním vlaku za bezbranné Ukrajince, které využil jako

živé Štíty a tím se dopustil sám válečného zločinu!? Nemohlo by to býttedytim, že válečný zločinec
Fiala vyjadřuje svůj obdiv druhému válečnému zločinci Zelenskému?
3)

Považuji orgány VOZu civilisty, starce, ženy a děti,

kteří zemřeli dne 14.3.2020

z důvodu ne|egá|ního použiti zakázané kazetové munice a taktické rakety U-Točka ze strany
vražedného Zelenského režimu proti centru města Doněck, vůbec za lidské bytosti?
4) Pokud orgány VOZu považuji Doněck za Ukrajinské území, dokáži nějak vysvětlit, proč tedy
Ukrajinské vojenské sIly pod kontrolou žida Zelenského útočí zakázanou smrtonosnou nelidskou
zbrani na své vlastní civilisty? Takže ti lidé si tu zákeřnou zbraň, která byla použita
k jejich trvalému zmrzačení a usmrcení, museli sami zap|atit? Stejně jako v Čechách?
5) Za jakým účelem se představitel VOZu Fiala setkával s válečným zločincem a jedním
z aktérů organizovaného zločinu na Ukrajině?
6) Setkal se předseda VOZu Petr Fiala v posledních deseti letech také například s Igorem
Ko|omojským?jaký vztah má režim VOZu k Igoru Ko|omojskému?
7) Byla zveřejněna fotografie mužů, kteří sedi zřejmě v neviditelném vlaku a hledají něco
na mapě.již to místo na mapě našli nebo ho stále hledají?
8)

Jaké

místo

bylo

na

mapě

za

peníze

daňových

poplatnIků

h|edáno?

Nejednalo

se náhodou třeba o americké ve|vys|anectvive Varšav¥
9) Při údajném příjezdu vip delegace civilním vlakem do obleženého Kyjeva, byly nějak
informovány Ruské úřady či ozbrojené sIly Ruské federace? Byl tento příjezd a odjezd delegace
nějak předem s orgány Ruské federace či svelenim ozbrojených sil Ruska domluven?

10) Kolik stála Českého daňové poplatníka tato výletní cesta Petra Fialy a kolik lidi
se podňelo na jeho fyzické ochraně?
11) jak bylo vidět Volodymyr zelenský zatím není v žádném vězení a může přijímat delegace v
palácích. Proč nebylo možné uskutečnit mnohem levnější Šifrovanou telekonferenci, pokud si
museli něco tak důležité sdělit?
12) Byla zveřejněna fotografie, na které byly čtyři stewardky jakoby u krajinských drah. Byly tyto

stewardky a jejich rodiny, například jejich manželé, nějak zpravodajsky prověřovány? jak bylo
zajištěno, aby neinformovaly o zvláštní delegaci ve vlaku, která se velmi očividně právě
dopouštěla válečného zločinu tím, že se skrývala za civilisty, které tato delegace bezohledně
vystavila smrtelnému nebezpečí I!!???
13) Předseda VOZu Fiala má jakousi neprůstřelnou vestu a helmu na fotografii ve vlaku, kde je
zatažené okénko! ! ! Zatímco venku na nádraží před vlakem, kde žádné okénko zataženo
pochopitelně

nemůže

být

a

nejsou

chráněny

žádnými

stěnami

vagónu,

tak nikdo z účastníků VIP delegace nemá ani vestu ani helmu, proč?
14) VoIodymyr Zelenský zásobuje svět jeho pubertálními ,,selfičky", které mají dokazovat,
že se zdržuje v Kyjevě. Pořídil nějaký z účastníků VIP delegace také nějaká selfíčka, kterými by
zase mohl obšťastňovat České daňové pop|atnjky?
15) Předseda VOZu Petr Fiala se na tiskové konferenci dne 16.3.2022 po údajném návratu
z

Kyjeva,

která

byla

přenášena

masmédii,

netajil

obdivem

k

Ukrajincům

a to i přesto, že jen pár hodin před tím než se setkal přímo s jejich nejvyšším představitelem
a velitelem ozbrojených sil Zelenským, jehož ozbrojené sIly se dopustily nelidského válečného
zločinu v Doněcku a smrtelně zaútočily zakázanou kazetovou municí na civilisty, ještě k tomu na
civilisty údajně vlastního státu, kdy takto zbaběle povraždily starce, ženy i děti, asi dvacet osob
l!!

16) Platí pro předsedu VOZu Petra Fialu nějaké jiné zákony než pro ostatní občany České
republiky?
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 dodáni
k výkonu zákonného rozsudku při zachování všech norem mezinárodního práva? je Vám to
známo? Máte k tomuto dokumenty na Vašich datových nosičích?

18) jaké další osoby byly součástí delegace z Čech a kolik českých občanů se pohybovalo
s delegací po území Ukrajiny?
19)Dovezla tato delegace VOZu z Čech své spřátelené židovské guerille na Ukrajině nějaké dary?
Byl dopraven ,,neviditelným" vlakem také nějaký vojenský materiál?

20) Byl použit pro účely delegace neviditelný vlak či pouze neviditelnývagón s technologiIsuper
stealth, které byla určitě vyvinuta Českými vědci a vládními experty označovaná jako Pštros?
Tedy zatáhnou se rolety v kabině a tím pádem je vše neviditelné, což je zdůvodněno tím, že
cestujÍcÍ vagónu nevidí ven a čtenáři a diváci masmédii, kde jsou vyobrazeni údajní hrdinové ve
vagónu, pak pochopitelně také nic nevidí?

21) Bylo by možné podobný neviditelný vlak využít k dodávce zbrani na Ukrajinu či přímo
do Kyjeva?
22) Pokud neviditelný vlak mohl posloužit k odjezdu vip delegace z obklIčeného Kyjeva, mohl by
tedy podobný vlak, ať již to bylo cokoliv, posloužit i k evakuaci Volodymyra Zelenského a jeho
vražedné židovské party z Kyjeva?
23) Bylo by možné technologii neviditelného vlaku super stealth - Pštros poskytnout běžným
Ukrajincům, aby se dostali z obklíčených měst?
24) Orgány VOZu podporují na Ukrajině režim zločinné židovské guerilly reprezentovaný židem
Volodymyrem Zelenským, o tom nemůže být sporu. Dodávají jim zbraně a další podporu. Proč
vydávají orgány VOZu zjevnou podporu režimu Zelenského za údajnou podporu Ukrajincům?

25) Je známo orgánům VOZu, že miliony Ukrajinců svoji zemi opustilo, již dávno před zahájením
bojových operací Ruské federace, tedy zjevně utíkali před strašlivým režimem kolem židovské
gueriHy Volodymyra Zelenského!!!??? Proč s těmito fakty orgány VOZu neseznamu ji své ovečky?
26) Když předstevitelé VOZu mluví o tom, že režim židovské guerilly na Ukrajině bojuje
za ,,nás", tak tím za ,,nás" se snad mysli ,,za režim VOZu", tedy za zájmy židovské guerilly
v Čechách? UrČitě tím snad nemyslí zájmy českých lidí, kteří jsou nynějším režimem VOZu
pronásledováni, mučeni, vyvlastňováni, vyháněni či vyvražd'ováni? Nebo snad ano?
27) Režim VOZu záměrně nepublikoval Žádné věrohodné informace, natoždůkazy, že se Fiala
s Volodymyrem zelenským skutečně setkal na Ukrajině v obléhaném městě Kyjev. Přitom sám
Zelenský tu neustále obšťastňuje svět use|fÍČky" jako nějaká pubertální slečna a ta mají očividně
dokazovat pomocí pozadí, že na Ukrajině ještě pořád je. Cesta představitelů VOZu však mimo
jiného dokazuje, že sám zelenský tedy může Ukrajinu a dokonce i Kyjev kdykoliv bez problémů
běžným

vlakem

Ukrajinských

drah

opustit

a

během

několika

hodin

může

být

v Polsku ve Varšavě právě třeba na americkém ve|vys|anectvj, stejně jako to udělal předseda VOZu
Petr Fiala a celý jeho doprovod. Jeli nerušeně civilním vlakem do centra Kyjeva a pak se vlakem
zase vrátili do Polska. Zločinec VolodymyrZelenský může tedy stejně tak nerušeně pendlovat mezi
těmito dvěma místy, jak to dle jejich vlastních slov udělala výprava VOZu z Čech. Pořídila výprava
VOZu z Čech nějaká vlastní ,,selfička" či jiné důkazy, kterými by průběh událostI mohla dokázat?
28) Máte na svých datových nosičích důkazy o tom, že Národní odbojová Rada (NOR) vyzvala
představitele VOZu, aby vydala alespoň předstírané spravedlnosti jejich 100 největších zločinců
z řad orgánů činných v trestním řIzenI a justice, kteří tu rozpoutali děsivý státní teror, kteří
se_dopustili vražd či nelidského a zákeřného jednání!

29) Zůstáváte ve 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. Nezákonného
zneužÍváni moci, řízeného bezprávíi státního teroru se darebáci VOZu dopouští nyní pod tíhou
okolností i v přímém přenosu před milionovým obecenstvem. Pravda, cílené zvrácené vraždy
Cechů, se přeci jen ještě snaží utajit, avšak pod tíhou okoiností klidně již veřejně ukazuji, že
zneužÍváni orgánů činných v trestním řIzeni jim není cizí stejně jako plno jiných zločinů, které
páchajijak na běžícím páse. Nyní jsoutěch nezákonnostía zločinů svědky mi|iony|idÍ...OdsouzenÍ
zločinci

VOZu

Igor

Stříž,

Lenka

Bradáčová

nejsou

ve

vazbě,

ale

stále

ve vrcholných funkcích, kde páchajídalšÍa další křivdy, působí nezřízené zlo proti celému národu
stejně jako zástupci justiční mafie, kteří pořád nerušeně řádí na soudech ve prospěch
okupačního režimu židovské guerilly. Takto korumpují nejen justici, ale všechny rezorty státu,
nyní již před masovým obecenstvem.
30) Pokud bych se Vás zeptala, kde se představitelé VOZu z Čech a banda Zelenského setkala, tak
mi napíšete, že to je 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 Vaši
instituce?

Dle ustanovení § 2 odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, Že tato problematika nenáleží do působnosti obcí,
nevztahuji se Vámi požadované informace k působnosti obce Heršpice. Z tohoto důvodu
Obecní úřad Heršpice Vaši žádost o poskytnuti informaci dle §14 odst. 5 pÍsm, C) lnfZ odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřÍzenjžádosti nesouhlasíte, můžete na postup Obecního úřadu
Heršpice podat stížnost dle § 16a lnfZ, a to u Obecního úřadu Heršpice ve lhůtě do 30 dnů ode
dne doručenítohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

S pozdravem

