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

CZ

Přijatá  Zpráva -Detaii zprávy
Předmět:

lD zprávy:

Typ zprávy:

Datum a čas dodání:
Datum a čas doručeni:

Stížnost pro soustavné porušování zákona za využívání protiústavní zločinné
metody BRADAVICE -nyní  mají na svědomí i  10 000 zbytečně vyhaslých
českých životů a tragédii  10 tislc Českých  rodin

916318916

Datová zpráva

8.6.2021  v  18:33.06

9.6.2021  v 8:07:09

Odesilatel:      lvana TIMOVÁ,

lD schránky:      ysuim89

Typschránky:     FO

Zmocněni:
Odstavec:

Naše číslo jednaci:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací:

Vaše spi§ová značka:

K rukám:

Do vlastních rukou:

Doručeni fikcí zakázáno:

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

Nezadáno

starosta  František  Kuchařík

Ano

Ne

Přílohy:

1  Stiznost pro soustavne porusovani zakona za vyuzivani protiustavni zlocinne metody BRADAVICE.pdf
(172,3  kB)

2 Protiustavni vyhybka BRADAVICE z nejzakladnejsich principu pravniho §tatu.jpg (117,43 kB)

3 P1  -Zado§t o informace ohledne uplatnovani zlocinne metody BRADAVICE na OSZ Praha 1.pdf (89,11
kB)

4 Nejvetsi ze vsech lidi.pdf (93,1  kB)

5 Nejvetsi ze vsech lidi.png (136,82 kB)

6 Nejvetsi ze vsech  lidi.jpg (37,41  kB)

7 Zlocinnost BRADAVICE vnima velmi mnoho vzdelanych lidi i odbomiku dokonce v mnoha ruznych
kauzach.pdf (102,77 kB)

Textová zpráva.PDF (16,07 kB)



Žadatel

Dr. Ivana Timová

SP. ZN.  .:

Č.  J.:  5/0/21

DATUM:  11.6.2021

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

předpisů

Obec Vevčice obdržela dne 31.5.2021  Vaši žádost podle zákona č.106/1999  Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím"), v níž požadujete poskytnutí informací
vztahující se k trestnímu oznámení na státního zástupce Martina Susku. Žádost je
navíc určena Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu  1.

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

Pokud s uvedenýin způsobem vyřízeni' žádosti nesouhlasíte, můžete podat na

postup obce stížnost podle §  16a zákona o svobodném přístupu k informacím.
Stížnost můžete podat u obce Vevčice. 0 stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad
Jihomoravského kraje, pokud obec Vevčice stížnosti plně nevyhoví.

František  Kuchaři'k -starosta  obce Vevčice
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