" ®

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

Naše Č/S/O jednací:

HER- 211/2022 - Kne.

Vyřizuje:

Karel Knesl

Datum:
Heršpice dne 20. 4. 2022

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu kinformacím ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon
č. 106/1999 Sb.), zaevidované podatelnou Obecního úřadu v Heršpicích dne 13. 4. 2022,
pod č.j. HER-211/2022 - Kne. q poskytnutí informaci:
1. Považují České orgány VOZu toto vedeni jakoby boje, byt' by se jednaloi třeba o obranu
odcházeiÍcÍho režimu, který se přinejmenším snaží držetu moci zuby nehty, totálně bez ohledu
na životy lidí a to i bez nej menšího ohledu na Životy Ukrajinců, za Iegálnř'
2. Jsou tito ruští vojáci, pohybujÍcÍ se v řádně označené vojenské koloně automobilů Ruské
arrňáďY, kteří byli nelidským způsobem popraveni odstřelovači ukrytými v bytových
jednotkách civilního paneláku, přičemž věk popravených vojáků lze odhadnout něco kolem
dvaceti let, považováni orgány jakoby České republiky, tedy orgány VOZu, vůbec za lidské
bytosti? Podle jakých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené mezinárodní
konvence?
3. Je moŽné v České republice po vyjádřeni vrcholných představitelů zrůdného a vraždÍcÍho
režimu VOZu, tedy Igora Střiže a Lenky Bradáčové tyto zjevné válečné zločiny kritizovat?
Nebo sprosté vraždění, pokud vraždí zejména oni sami Či jejich spojenci, se musí vychvalovat
do nebes?

4. DomnívajÍ se jakoby České orgány VOZu, že pro Ruskou armádu by bylo technicky nemožné
či složité tyto obytné civilní paneláky před průjezdem neobrněných vozidel srovnat se zemi,
pokud by nebrala ohled právě na civilisty?
5. je zjevné, že Česká televize záměrně manipulovala s veřejným mIněnIm českých občanů,
které vnÍmajÍ jenom jako bezbranné ovečky a oběti jejich manipulaci. V prvním případě byli
redaktoři svědky ,,ukrýváni" obrněných bojových vozidel Ukrajiny mezi paneláky a o tomto
válečném zločinu nebylo řádně informováno! Pouze pak nějaký slaboduchý redaktor v Praze
zapomněltyto důkazy o válečném zločinu ze záběru náležitě vystřihnout.

6. Budou České bezpečnostní orgány VOZu, konkrétně Policie ČR, respektive zrůdně
zneužívaná složka NCOZ, vyšetřovat, kdo tyto redaktory navedl, aby záměrně zkreslovali
průběh události a bojů na Ukrajině Českým občanům? Za nekřesťanské peníze, které
vybIrají, pak pouze Čechům záměrně lhali a uváděli je systematicky v omyl I!! Je to
v nějakém zájmu Čechů, být za takové nekřesťanské peníze systematicky obelháván?
7. Budou lidé, kteří schva|uii postup a válečné z|očinV doposud vládnoucí židovské guerilly
na Ukrajině, držIcI se u moci zuby nehty bez ohledu na životy Ukrajinců nebo Rusů,
případně i Čechů nebo jiných národů, které mají být zataženy do války, taktéž voláni k trestní
odpovědnosti?
8. Bude zahájeno trestní řízení proti lidem, kteří tyto odstřelovací puškV dodali na Ukrajinu
zjevně za účelem tohoto zbabělého záškodnického zneužiti ze zálohy z obytných čtvrtí proti
životům a zdraví lidských bytosti?
9. Proč ,,šiřitelé veškeré pravdy z České televize", vesměs opět všichni židovského původu,
neinformují o jakoby Ukrajinských jednotkách, které mimo jakékoliv napadeni či ohroženi
života prostě přejiždI bezdůvodně automobily svých vlastních občanů!!!??? Přičemž druhé
obrněné vozidl v koloně se mohlo za nezměněné situace na silnici bez problémů přejetému
a zdemolovanému vraku vyhnout ! I! ozbrojený Ukrajinec se divá do slisovaného vozu, nejspíše
zda-li nějaký smolař, třeba dítě zemřelo a ukazuje zvědavé osádce druhého obrněnce, která
taktéž, jako demo|ujÍcÍ osádka, nebyla uvnitř obrněnce, nýbrž stála v otevřených poklopech
a měla velmi dobrý výhled zvenku a ráda by věděla, jak to dopadlo, tak těm ukazuje, aby jeli

dále. Nelze také přehlédnout, že pokud by zákony gravitace pásové obrněné vozidlo poslaly
na druhou stranu, případně by se sešrotované vozidlo natlačilo na to bezprostředně vedlejší,
tak by zdemolovali v tomto voze muže a ženu, kteří nakonec nevěřícně, rozrušeně a ve strachu
spěšně své vozidlo opouští, přičemž opět v zadním prostoru mohli mít například dítě v dětské
sedačce. Zda-li řidič ve vozidle zemřel či nikoliv, není na videozáznamu zřejmé, stejně tak lze
spekulovat o dalších škodách. At' již tak nebo onak, majitelé vozidla, pro něž se mohlo jednat
o jediný prostředek záchrany svých rodin z oblasti bojů, se již tímto vozidlem do bezpečí
nedostanou, neboť po lisovacI úpravě Ukrajinským obrněným pásovým vozidlem bylo osobní
vozidlo zcela určitě nepojízdné.

Dle ustanoveni § 2 odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty poskytovat informace vztahujÍcÍ
se k jejich působnosti. Vzhledem ktomu, že tato problematika nenáleží do působnosti obci,
nevztahuji se Vámi požadované informace k působnosti obce Heršpice. Z tohoto důvodu
Obecní úřad Heršpice Vaši žádost o poskytnutiinformací dle §14 odst. 5 písm. C) lnfZ odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřÍzení žádosti 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 doručení tohoto sdělení.

jihomoravského kraje.
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