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Datová schránka:     q5rbp3k,  Obec vevčice, Vevčice 10, 67153 Vevčice,

CZ

Přijatá  Zpráva -Detaii zprávy
Předmět:      Otázky týkající se přiiatých dokumentů a v nich  prokázané trestné činnosti

orgánů  Činných v trestním  řízení -dopouštéjí se  machinací ve prospěch  mafie

lD zprávy:      944944005

Typ zpíávy:      Datová zpráva

Datum a čas dodání:      7.9.2021  v  l6:34:57

Datumačasdoručeni:      8.9.2021  v8.01:55

Odesílatel:      lvana TIMOVÁ,

lD schránky:      ysuim89

Typschránky:      FO

Zmocnění:
Odstavec:

Naše čislo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací:

Vaše spisová značka:

K rukám:

Do vlastnich rukou:

Doručení fjkci zakázáno:

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

starosta  František  Kuchařík

Ano

Ne

Přílohy:

01  0tazky tykajici se prijatych dokumentu a v nich prokazane trestne cinnosti organu cinnych v
trestnim rizeni -dopousteji se machinaci ve prospech mafie.pdf (171,99 kB)

02 Zfetovany prislusnik Stankova a Kucerova gangu tvrdi ze ki.adez automobilu za 800 000 Kc neni
trestny cin -asi kdyz se toho dopusti oni sami.pdf (690,09 kB)

03 Totalne lzive a podvodne usneseni MOP Brevnov -opakovanou trestnou cinnost ridi Roman
Balej.pdf (834,36  kB)

04 Uredni zaznam c. j.  MPPH 99196_2020 -POLICIE POD VEDENIM  BALEJE  LZE A PODVADl.pdf (123,02
kB)

05 Fotografii VIN kodu poridila mestska policie.jpg (269,78 kB)

06 Policje lze a podvadi na prikaz Baleje.jpg (72,73 kB)

07 Druhy dukaz usvedcujici prolhanou zkorumpovanou policii pod Balejem.jpg (350,63 kB)

08 DUP 01  Duvod zaslani podani na Vasi instituci.pdf (180,14 kB)

09 DUP 02 VOZ -SZ 01  -Soustava statniho zastupitelstvi je logicka prvni zastavka VOZu.jpg (143,46 kB)

10  DUP 03 VOZ -BRA 02 -Jak doslo k tragedii  BRADAVICE.jpg (138,81  kB)

11  DUP 04 SISTEM.png  (432,48  kB)

12 DUP 05 VOZ -SZ 03 -Statni zastupitelstvi je organizaci zla a teroru.jpg (124,28 kB)

113 DUP 06 Ruda smrt.pdf (286,08  kB)

14 DUP 07 Seznam trestnich oznameni -cca 170 kusu.pdf (116,3 kB)

15 DUP OS Podani na zrudneho psychopatickeho zlocince Martina Su§ku 44 kusu.pdf (75,98 kB)

16 VOZ -SIO 02 -Zide se zmocnuji  Ukrajiny.jpg (151,56 kB)



Žadatel

Dr.Ivana Timová

SP. ZN.  .:

Č. J.: 6/0/21

DATUM:  10. 9. 2021

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

předpisů

Obec Vevčice obdržela dne 8.9.2021  Vaši Žádost podle zákona č.  106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k inforinacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím"), v níž požadujete poskytnutí informací
vztahující se k otázkám dokumentů a v nich údajně prokázané trestné činnosti
orgánů činných v trestním řízení.

Podle § 2 odst.  1  zákona o svobodném přístupu k infomacím jsou povinné
subjekty povinny poskytovat infomace vztahující se kjejich působnosti. Vzhledem
k tomu, že Vámi požadované infomace se nevztahují k působnosti obce, Vaši výše
uvedenou žádost o poskytnutí informací podle §  14 odst. 5 písm. c) zákona o
svobodném přístupu k infomacím obec Vevčice odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení Žádosti nesouhlasíte, můžete podat na
postup obce stížnost podle §  16a zákona o svobodném přístupu k infomacím.
Stížnost můžete podat u obce Vevčice. 0 stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad
Jihomoravského kraje, pokud obec Vevčice stížnosti plně nevyhoví.

František  Kuchařík -starosta  obce Vevčice
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