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PF®sÉm pmů k®ffl"ffiikfigi p®uĚívaĚ výhFRtimě můÉĚ dčB€Sv®m gefiFÉmkEB:
PQdkladavé a vť§větiujíSÍ d€}k#mgnty j§Su v Hů*-íděHé fSrmě dog{H#mé na
ti##a=Íff2Ea±a±±Éfig±L#JREstag-fi#g=±±!±a=a±g±±É±ggg#
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VĚG:ĚĚti®SŮP®ďE®ErikSEůffiŠ®ů®Sffl$9#SH„0SV®S®dffiéffiPřá#SůEP"kÉHFŮFfflHffiSÉffl

VážBrié tiámy a pá"vé*

ma F*ák8ffi#ě EĚk®Ha S Sv®bůďméffi přísůtipu k ÉffiÉbFmmcím bySh VáB Fáti požátifiE ® Ěděl®HÉ v
ffiá§Effd uégcÉ€h ®ůáHká€h* sůeémě jakffi ® ffiřep®SaáffiÉ přÉSČušHý€h pSďklččdoťý€fi maSeFBiáaů :

PřimadELLEŮNjsp&ŮFffBěH®jffi®FšÍ#říp@dpffmGejmÉh®má{5ůlÉazmei##ÉgísŮ3ůŮHÍ®zbF®jSnéBffi®Sův

děj§máeffič®S&SSE#ůFsmsHaSSgflýŮSHpřg#ěhjsúpSffiě&F##ffiišpSFveFE"'.NapF®sS®HFě#Éffiu
SakffvaE§}r'ShpF.íSBad&puSbdo&ÉŮaft&t'&méfiafflEffisÉÉEffiěFřÉEm,Úávaméh®kSm"ffiůsmm§ÉFčíůsmSSděsůÝý

přÉpa#8"#ÉSkgBp§}F»FS'apř6kE@dpřÉp@ÉFaB®ff®ffaP yjevp®F®vffiámÉffistpF®gSáE}mkačkfiS
kůsFá mggÉSjí ffimi ffa  řgč. ffřÉpad RHjLEN však sv®jů bFHSffilÉSou a b®gbř®fiýim ffHB®ěÉm®m §ÉáSffiíSffi
@ĚbFmjEffiýeffisů®žů=kpF.SděíšSůĚĚPFŮs#ČSuvštišĚfflE"EůřĚPEtiůz®btiůbLfnaůÉSSiSkéSkupaSS.

HprSčŮc""ů3ůkjs?Ě*`®gSĚ*®ŮsžsS%É©ďEůÉffFŘtiě ®v vagaHgEŘ,SůžjepaÉ'mě
m®`§ff.§očšS"ější u§kup®HB í g®fiýsh  ffssk®Sa®v®gE§ký®h #g#'Ěm ®ú v&"Íku FepffibE§By v FoSS fi9fiB.

P®kSůdb}'vmějakšďsSmSkS.aůiSHégfip&dmg&®mfi§d®šE®kpiřgpad#,S&kSS®&Fás"éffiěEáv@žgŘémSm

#E'g:;gffS;®ri%%Eggá`#gffik"€b:BÉ%gffiffěss%S®®EB;%g:smk#EággíF#::S®m=€ž::ir%ysgh®ž:#hkh:E::E"Á###Ůám"
k§iQ#měpFSh8ž§š"je,žSjshmuůígkÉSFéú##jměžá€EEBékffiů*#iffismág@!®Skau",kt®fféEffl'á#t@.Seb®EE
a  k$3ré S® ob.§gt'ují v "#tiůágmím  FffSssffiFm, "a#F.Ékflaď #Éář Fa ffiEší, ús®u ®Ůřssffié ffi mBffiĚ

ŮEÉÉsffiĚ&dskStá"iffiFSFmíBťáffi€S.NavgSj@vád#S,žSSeH®jSdHá®máffiSdu,vůbssŮmsjfiorširkauEy
gx®#€u#FS'sp®€`É`.'#jÉv"&SiSrgBůmgm#ffižgÝáHigSfiůffiíffhSEbmijamýů`HSE®žskaveE!®ěůmmém®vlád#ůuSS'
`§ÉáůEBÉfi®EasÉmpÉŮ®g&%'á,tiEBsta,TSTff®Eu.a#aEšÍSHůmsSiů"Sí,HŮSFěSSp&kti®p®"šSějÉSS

m®jEávffižmĚjšá ůFesůmě ĚĚmEů®gůá Éak® mffipF®SůS F®guEéFffií ŽE®išÉHĚgSká  maffie.

NassaEcůpšáŘkĚabs®ůHůffiíErůdHěi€ákeřměvEřFukr&€®várip3:Í&Ů'»Eů8SSáSHp®m®€ÉŽ!®ěům€ckém®Ů®ďy
BRÁESÁWGEm`íE®FHÍNHVES,#ÉSffiH®pfitiE®vmetišá!mÉmpF®Sů®F"ÍŠ"Ě.EE®v#"FďíB®ESRk
v®ř®jm®#FÉ`ťmí"édĚaÉšmÉSV®RŮMVZÁK®ÁWĚStiosftz€5Hý€hdůšpáč®ksůá*ůsřhcz@gůtip#ČE#ŮFE
ffid®da!ššSHúřa#ůSvTŮvňřÉffiapF®Stůfa!sLšmýffiedůáEmgobmF.."ĚtiĚgEl®ĚĚm®ÉSkS®FíbyveSp®E#Svá
FgpHbEě€SĚ©EĚňěmfiffFŮŠSŮjagméŮbža!oběsŮF€LEt"ĚmsffiEbůHŽúčíffiaÉřEfHěkdčtiůůživůůř*ÉgĎkég®m
vsřejm®pFávffigmimé#ůiSTSbFaEovámíjakaabs®auů}SfmáůffiiSHT,vz®ůTěůSŮSŮEd®k®H®®jffik®
kagttiidÉůšffikíB"EĚdáSk}pmafi5mk€®sSŘ€mášhpFČEiůgmůů.T®Eičmffiž€býůjĚžěŘmĚvgcčp€ďveffEHÉ„.
Týumuě:mé9HtýraffiéSS!éč`gskéB.odimyjs®Hveř®.§ffi®pFávBSámmédÉím,É##jevĚ##Ů,ÉPBffiš
#kmĎtiSŘŘ€ -..

H}®k®H®S v®ř®.i"®E}rávm!' médůst  m®vSpffi#@ŘĚE@ ffiffl!i  FE#€}rSéET a  EE®v§mářB, kSeřÉ b.v @EeLq#Sň  sbíFalÉ

§mF®Fm&GS. EBřaů®"  byE# ff#E"žeffiR Pn®ERůgmmí ®dh®j®vá Rgidffi ČBGh a M®Favy # ma ÉEsmF č®Sftě
FeuFubEůkFjeffi§`SHtBk®VaHý@hjiž"&S®h®bSj®vEBíků#ffiSS'®b®iEE"fpF#vd"aSpFavsůlm®SÚ,kSe#ÉÉg®u

HmpFavsmĚ k b®jš ffi js®H SFfiESaměffli Ě ,s ůímg ž§ v bůjr€H přĚŮ.d®" ® žĚvSt.

Mmoho mssmĚF"ě §mSSEíg®ĚiůmĚ#fi Eůďí pFfigův&H® pře§ dva F®kyp ptiEdflĚo víc€ jgik É§® tFeffůmí€m
oEmámi®mgfidomSjmemšíhotisťailtizm&#ŮvffiňoŮFE&33ĚŽw"Eý%ESě§mmasÉá*má"EffistHHĚŤČEsWŘ'a
sb€ffffiě v ®FgÉffie€H  ěÉHmý€m v ůFSsůmím  řÉzsmřg k*®Ěý é€ pFCEEÍ%3aůčEEBě g#aEŮžem ma gSmÉ€ň€ém zákůffiůěg

JB"Sžmý*S€émÉS,žSvhEÍzkéd®bšď®jdskvypHkfflmti'b®j&poď€_3bmýehtěmnaUkFÍĚjaměajeŮaké
můĚmé,ř.®v3]FirmÉmsEed#tíg'ESSÍtiůp®vŠĚříměŘSEÉkvůátimÉ€ffibtid®v.E&®RĚMEÉaképFů,iaEařaůu



Žókomů fl ustamowíEa Reťoluění Odbqj"ý Scud. DIČ HEšČ,ho přesÝ.ěděciií b#ii %loěim€ů rcžíffiu
mEtiěÉeffiÉ ůc tř€€Éi kstégsrií a to m Zrůd:ť, Kolabsmi3Ů a PFqffi±a&]t}r, j`Šou příprfl%m.y p#áv"í .
p®ffik]aďy pot#€bn,é pm ry€blé pTosflz€mF práv& a spri*d#Čd !.nústí a Hděáó*vÉní či iryk.oiiávání .tr€sh°i
S"Fůi., mcjmériě u dýo.u prvmícEů Žffiíftětiý€Hi katčgD#Ěí, b}rE* vFůám půůrobnĚjšÉ m€t®dika pm
bůjoTé jedmotky o Ea€háE€,ni.s.válá}čm!rrmi Eaěatci v hfíůHladu s m€z!ftá"dnfm pÉá"€m,

#soujfls.Hé.riůka`zy3.'žůdqSpiHnutí-jsfl*.zaíplÉt€ňtincjvyššípřcd§ůvÍ±€Ié.sffiffiáhůzffiLÉ±iipiÉz±k"Íť+
tedy  Í mnohs dalšĚÉ:h Ě±átriíEh Effiťup€ů,
mépEĚ napF®stzi wčtťš5ma, krie je !]otvFzcnb, žG FL,Č E!iE.uba Í 2CO s.±ámí€h g+fis±upflů jů #bs{tlumí ±otálmě
mcpmpoF#iDnáamí pomĚE' litiá.žiůo`7skéh.o riitit'odu, kú€rý se Eiš'=* od hĚĚmé pqůuE.?€€ o ffi'mphů riesítek
EBFogent! !! Jak jc mě€ufffikůvÉhc možnét jHk by se É®to můhlo Ea ]tormáltií€Ee půdmfnEk vůbe#
SůáÉ? Můř,®« v€ vasmíFu #F,iiilfflout 'výbtk€bčm digit`áEEtí !!odinEqr? Jak j€ mě€ft +akůiréhn moĚ»é?
TŮ Sů asi EÍ.flí a snnř,i#Ůsůí.vFsvětlít prů§ůě ncdárt.

Ůak -j€ mtižméT Ěů Ýeř--€j.msprfiymá médía mefinfůr"ujÉ o mafiáns.ký€h mi€todÉ€h oFgámů ěímmÉ€h.
v Ér€S±]aím říF.cní, t€dy §éátftffi® zastupiéel:sŤ#Í, pcli€i€ i GEBse kdF' ±Ítff mimů jimé!to 'p®rHĚují
masivně F+ákůny, ffiap]".€k!fld ti.cEtrií ffid,. %aivcEli si potimínk}', aby. iiebFĎŮ mo'Ěmq se ErotĚ jejÉcfi
#Ů]ůli `bi.ÉnÉt pFávm í=m i' pmgůřcd.kF viE BEtilDÁVICF„ Používaj ž EESĚímčL.ké a maffánské mctcdy
mcÉh=.ubšáfio #ťná v maprDEtém  E}ociůu beztF€stmoffti, jž±'ko je "Íňpřík!atL ffiHš.®vámĚ pfiIÉ€cjmÉ€EL

E}B.oůokolů, kdy pasážsg lfiůL'ré sc .iim ncňíbí] průsáě vymažctÉ a mahradí jiflLÉmi,, .sjctinffvají FalcšHů
Ěvědky, #t€i.É mÉ§!edně přimĚjĚ kc křiiúm7 it'ÉpovĚdim, vymýšEcjf si úkladHĚ ÉfikobF.svšde€éví
a tiůkaF#y a přĚťo+m €utq ÍrčstnoH čěnmost k#!iajf pffmo crgťíny čámflé v trilštnÉm řírieHí, kťeHáL b#
míňůpakpF8±Í.g=Qůimfl.b€zprivi6mšlibojflvat,Tojet!čsÉi7ásituáĎ€cvč€dháEEi=É€,ĚÉĚnák##
vďšjiHáéh.!i€b}']atak^špaÉ`há...DCFDuš±ějís€ůfiůsů,věziiěHívsoL3kminý.cžiE&ří#ftm=€htŘirFti
mcjzáiJařměj#á€h ťi-i'sťmýdh Ěimů jEéĚ€E,B Ěů€mů`, dt}pcuštějí se r*!ftčinů pmti lĚds!.íos€Ét mu`Ěemí a Éáméhfl
meE&č3skéH® za€ház€mí=. ií]rhrcžuÉ Í pÉ3Eáko.ftmý"i Popravami v Po!Ícejním #HajÉtí,, dopBrištĚjř^s€
gfficmý€h vražd .., Ni€ se nLiTŠBtřt€j€ .L. V€ř€ji]oprá"€ média iieinformuéí ... CBErfidaĚí.#Té-'opčti
ÝG ve3ké" „ r T' }?ods€a-tě je půEabíjí ff vÍ:Žm®tE si j.ŮĚi€h maj€fak . . * Hud€ ÉflEp7 nĚkdy mu*E€É
HavFfiGSt něco tfl±o z!ůěimSSká marSS, kSů].É mÉ pmkaF,atgtHě žiůQ*'ský p`ůŤ^oH? €o ,i.S HIEg..adem,
Epá bĚt Ý#ácepť},.+to .by.m přeci -ha§lfl .pŮSl#dmÉúH ůc§ctiletí, mají vi.aEeS .mL.isti, kťmůĚmisů^i fl ůL®
Vrido"ké maffg., Ů níc vt.ac€t ,Hemu.SÍ?"N€1bo tHtí BmEťĎ.á3dGu§ krriůli j€n €i kůmumůslit?  .to

VšeShn® PflcthJě V}fďč]lfi l sirtijí pracíŤ

Jak je m®žnÉe ž.e s€ můĚsu dftpouštět V].átžů a vyHrožovat daiší"i poFmvami a miL-sG iieděje`?
Mas.iSfrEřL HorumE]ují pFgámĎí Ěimmé, ií trůstním řÉzemí, když tf+šffik }ičkdo poíůmF*í H±uň`]iEnFm

g:ÍÍ:;Í.F::B::E:Se:i,:;EÍíi:EÍ-;ÍoIÉěi;p;:ÍÍ::syj;#Š:E;g:á:lllbc!ro3jFeí:ůágíeé::n:o;t:TŘ;Éttéí-t:mv;:i.:Íi:F:IÍÉig:íl&Ěgítůěsd®:d
®®

ochm.nk®",.amédů.aĚvBř.EjmcpHiumídávítjipď"EÉ.fl].kiry]ÍčsníĎBÉa.peiiípffimíB .'Za€ímE#
mapHŮsto ťěi.Ůhůůmé vyi&Tftžú#á.mE dašĚÍ va.'aždou Ea Žn€užit.Í stŘtní.o'ÉbmjeHÉ mS€Í v dob.ů k#Fž. sq
jůž.jčdmů vFaždy pHŮv€dcrió sÉcjmým způsobcm .d.opuŠÉili. FFý »caLÍ tFČsŤiiýt ěi3]? KdF`Ě!ověk `ie
svĚtik€m mapmsťů h€zbř*ché!io zH=^eLižíťáii E ŠSátmí ®F.bmjemá moL.i .. .  trJti'djně s€ j.€tiHá jem » siLm.á
EEova,, Á ě€h® Ě€ tčdy dopusti!Í ůdajmě ±i, €8 vyhrořmTali Ea -Fůsňal 
v Č-maitu Hc,..špa.mělka j`db-#Ěka. můbů Ťají#ka? HcbF!F. tB ti.ábstiom #ilná s=o+ta?

KŮFž Př.ij?dou auůůHiůbiEy H@ sflti!ki`®mŤ imffiEme'k a fiůiíe%ou #E aul.®.m®bĚl
a Ý'ě€i Ím Stio flů0.Kg, tak Ůo i}rý takÉ n€j±]{ Si.estnčrr.Ěiri`+}<ÁuůůHqůbii, kt€rý hF! Émk'aE*a±cEfiĚ'.
Hpgig*mváii v€ Spůlk"é mp»bai€e3 tam pii.* .±ťgĚŠ±"f.áH~ pŮsE€dmí€h dva#ct.lEt EE€bFl~ a to.jů ppg''
důkaz] že *€dF tiebyl ani od€izegt v Pm#ů ze soukrflmého pozemku, p.ř€S€Qž€ fiqtogffiFÍČ
au*cmobjiu včÉtně lfIN Kůůti p®řídíla mž[ mf§.tě přim M`ěsSská Poliei€* ÁE€ Etie pťEHzc €+Ě±Tiji
#apď,Ůst® Sogi€kF mesmFslmé tT:jadĚDiFání ůa.kžva.HÉch orgám ů, kScřf až"it Fdtivádí a flěňáijÉ lcgÉ€lůé
zÉvěď] .iakú. kdyby bmE§ peffHi±im v FE"ěg*nání. VĚc je vĚak řÉzcno z m€jťFŠšílth. mfs± gz.



Kď#žgeĚl®věkproůito"u,Í®ŮSzpFávÉ®hradí,tĚRkj.S"tijpfik#apF#uÉuaIÍsti"*é.ůfilffiÉýjflkoby
aÝůEiištmstámprůdokF#slsmíabsolutmíhobezpFávi.kůEi.éÍ®ffikoyýůraEm#rfipFůtivybHmým
sEoluobč&můmtžedůkfln€eamÉ#I€upRž+ffiíHa€ůBÉisE€ámo€mikdyE[SakůvéEHubczE)Fáví
nčE3EV.isůůupiER, m€boF j`€. fů ůpl€iĚ ČhůHé ,,.

Hgm&žBmpFmstÉSéEháHívgřejH®pFá"Í#h"ÉÉií,kSeréjiBs-E€ut€ěmě.g.igam€iclq};tghmzmšF#

g:EěÉ:F:a::žůn®éTžŠ3eidtáÝa®Í§moeuE:eS=igJŤš#ígžiťá:w?s§|:::Elrr®e#PÍ:::tts:gya;.::T og;i3d®atFaika?Fl

:EEá::růĚág;su#foá=sýkfés]ve®přÉg#pHíůkpaFffi::,Eá;::==:,#ÍSTgdv®fisSo:fácm:;,::áž3§:fl:É::ť:Ě®:ť,, p E#E3přá:#„
jv#ftfjeJ ocfi®pÍSgEměikaHdidáůHftřediSe]leca#teEévize5jehovlivvšalEbyFp®
@gI®ud®bujížohr"}Hý,i`-8Hi'mál"doumSžmé{Fmvdš&}odobEié8ÉpťimojiBŮÉSž@SituagevS
vsřej"E}rávmÉShmÉdiíshjg®bdůbmág-ituaGÍvoFgámgsh{žinr[ýchvtFS§tEEímffÉe"+?TŮEmamemág
žeŮklíěůvéimstitu€ej§®uob§aE#HyFrak#ckyE3ouzgzástHpeijedmohoj€dimáh®3nikoEivi'šflIg
přímo ČSsk-éÉm etnEka?

PQ` Ínn.Ý s`ubjekt: \.'ůť.ejnL`prá`"' Ěeská tslgví±S, 

1.    Prtisi'm zQdpovšzte `ť.šechn}t oťázk}J polQžená v úvodiiím ±gxtu.
2.    Prosím napiš[e ?..}.svĚ{}ení3 p}.#č neíiifo!.mujgt6 o zneiižívání sEátiií Dzbrojsiié maci?
3.    Pmě rS€iní`Si.niuj€te Li "fiánsk}''Gft metůdáGht k±eré použi.vaj.í po€hDpíů`ehĚ v# zločirmém

spolčĚníjakoby".gán}.činfiévŤrestnímřízení?To.issuotř.esnéz!očiny;jakoť®nimůže
+.eřej{iopráv!iímédimm[einfsrmť3`..at?

4.    Proč }iEinf'oi.mujg# o dĚsí`t.ém a iti.úŽSstrašním při.padu ELLENS cožje gigaiitický př.Íklad

gígantické{iozn.euži'T+-átiísEěi€r}i'SgbrsjenÉmůcjapSIÍcejm'hotiá3ílíiiejhrubšíhozi'iia!!!
5.    Pi.oč nginformuj€te o !"sit.ním pSi'ušc:jváiií3H pfávfli'}io j*..ádu če§ké rcpubtik}t i demoltratiGké}]Q

spclečenskéhů zři'Ž€ji3'` kt€Š.ái" sč dBpouštějĚ' oi.gátiy či{"é \' trestníni ří7.ení, zéjmÉna
o}.ganí2o\.'#ně. .5tátní ť.astupíťe{st` í?

6.   Proč. neinforniuj€t€ o j,ejích Sbl{'li€né S z:růdricí z!očjitecké m5todĚ BRÁDAVICE?
7,    Pťoč ]ie§nť`ormujctct o l`Eských ťtdbůjův}'.'Gh 5kupiíiáchS !(d}-ž tyjsou tvoí.en}j níkolí`i. ]ŮuLkovůu,

ale skuteč]iou Gpozicí?
8.    Pi.oĚ iieinftmiuje{e o Střesii}'Í'€h 5.kandálSch Gslé-exekutivy?
9.    Proč neinfQrmujg.te o Čgsk}'Jch !idsc{i v iiouzí, ltieříjsou touto mafH' Qvládajfcí stá€nf instituc€,

zejména orgán}' čii"é v ti'estii.ím řízeiií, nap@deni?
io.P{.ijč}ieiiiformL]jetgoc€Iýchi.odiiiách,!€[ei.éjsousystematiskyvylikvidováii%vyhnánydo

]|.E:.g:a|t|1::!í|riaoi|:|l:i:1t:t3ětá:|:,t:-gmáfii|,,čo|:;|.#:gíérepub|;ccjso|,úp|něod!išnéodpomě|.ův
EápadníEVFopĚ.Žgvzápad!3íEvi-QpčjsQuoi.gán}Jčinmév,trestnímiviÉe]iípodsoudní,8le
Í silmu veř`ejft®u kontrQloii?

12.Pi.oěnginfcH.mu.ietsŮtoni]že7~lQčiiieckáoi.ganiza$8tsroruazlaot-edystátnízaslupite!§M',tu
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Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

SMO/373013/21flpo
S-SMO/366921/21/LPO/2

13.  7.  2021

Sdělení  o  odložení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  c)  zákona
č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

statutámí  město  Ostrava  obdrželo  dne  8.  7.  2021  do  datové  schránky  Vaši  Žádost  o  poskytnutí
informací podanou podle zákona č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím,  ve znění
pozdějších předpisů  (dále jen  „Infz"),  která je  Magistrátem  města  Ostravy  evidována  pod  č. j.
SMO/366921/21flLPo  (dále jen „žádost"). V žádosti se doináháte o poskytnutí těchto infomací:

1.  Prosím  zodpovězte  všechny  otázky  položené  v  úvodním  textu.  @oz73.   vz.z  /ex/  yc}SYz' zYóc7osf7.  o

posbtmtíinf;ormaciD
2. Prosím napište vysvětlení, proč neinformujete o zneužívání státní ozbrojené moci?
3. Proč neinformujete o mafiánských metodách, které pouŽívají pochopitelně ve zločimém spolčení
jakoby  orgány  čimé  v  trestním  řízení?  To jsou  otřesné  zločiny, jak  o  tom  může  veřejnoprávní
médium neinformovat?
4.  Proč  neinformujete  o  děsivém  a  hrůzostrašném  případu  ELLEN,  což  je  gigantický  příklad
gigantického zneužívání státní ozbrojené moci a policejního násilí nejhrubšího zrna ! ! !
5.  Proč neinfomujete o masivním porušováním právního řádu České republiky i demokratického
společenského zřízení, kterého se dopouštějí orgány čimé v trestním řízení, zejména organizovaně
státní zastupitelství?
6. Proč neinfomujete o jejich oblíbené a zrůdné zločinecké metodě BRADAVICE?
7.  Proč neinformujete o Českých odbojových skupinách, když ty jsou tvořeny nikoliv loutkovou,
ale skutečnou opozicí?
8. Proč neinformujete o otřesných skandálech celé exekutivy?
9.  Proč neinformujete  o  Českých lidech v nouzi, kteří jsou touto mafií ovládající  státní instituce,
zejména orgány činné v trestním řízení, napadeni?
10.  Proč  neinfomujete  o  celých  rodinách,  které jsou  systematicky  vylikvidovány,  vyhnány  do
zahraničí a kompletně touto mafií okradeny?
11. Proč neinformujete o tom, Že poměry v České republice jsou úplně odlišné od poměrů v západní
Evropě. Že v západní Evropě jsou orgány činné v trestním řízení pod soudní, ale i silnou veřejnou
kontrolou?

1/2
Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

Ič 00845 451  Dlč CZ 00845 451
číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

•-=--=___ii-=--:l=ií-;_=-=ii:---i==i=:--::--_==-:::-::i:-_---
®®e



12.  Proč neinformujete o tom, Že zločinecká organizace teroru a zla, tedy státní zastupitelství, tu
vodí občany systematicky za nos, naprostým nerespektováním zákonů a ústavního pořádku si platné
zákony ještě svojí nezákonnou praxí poupravila k obrazu svému, dopouští se mafiánských zločinů,
vymanila se z veškeré kontroly právního státu a dokonce je fakticky vyňata i z účimosti trestního
práva a přitom tu zároveň hraje na obyvat,ele tu habaďuru s tou nezávislostí.
13.  Jak  je  možné,  Že  veřejnoprávní  média  tu  dělají  propagandu  zločineckým  a  teroristickým
organizacím, jejichž činnost je zcela odlišná od institucí nesoucí stejná označení na západě?

Povinné subjekty jsou podle  § 2 odst.  1  Infz povimy poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti.
Vaše dotazy uvedené v Žádosti o poskytiiutí informací jsou cíleny na službu veřejnosti poskytující
veřejnoprávní  média.  Z textu  Žádosti  navíc  vyplývá,  že  Vaše  dotazy  patmě  směřují  k  čimosti
konkrétního veřejnoprávního média, a to k činnosti České televize, kterou ostatně v Žádosti uvádíte
i jako povimý subjekt.
_S_tatutámí město  Ostrava Vám tímto  sdě±±±j±j±± vzhledem k výše uvedenému a rovněž vzhledem
ke skutečnosti, Že jakožto územně samosprávný celek není veřejnoprávním médiem vykonávajícím
veřejnou  službu  v oblasti  televizního,  případně  rozhlasového,  vysílání,  jehož jedním  z hlavních
úkolů je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací
pro  svobodné vytváření názorů, tj. vzhledem ke skutečnosti, Že Vaše dotazy nesměřují do oblasti
působnosti statutárního města Ostravy, Hflši Žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Infz odkládá.

Ve  smyslu  §  4  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Vám  dále
sdělujeme, Že v případě přetrvávajícího zájmu o poskytnutí výše uvedených informací je nezbytné,
abyste se se svou Žádostí obrátil na jiný povimý subjekt, když povinné subjekty nejsou oprávněny
žádosti postupovat.

Proti tomuto sdělení je možno ve lhůtě 30ti dní ode dne jeho doručení podat u Magistrátu města
Ostravy  stížnost  dle  §   16a  lnfz.  0  případně  podané  stížnosti  bude  rozhodováno  nadřízeným
orgánem, tj. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

S pozdravem
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