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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

V souvislosti s podivným a zjevně zločineckým vyjádřením vrcholného představitele 

nepochybně zrůdné zločinecké organizace VOZu, skrývající se jako vždy za znaky jakoby na 

oko Českého úřadu, tedy konkrétně státního zastupitelství, o svévolném zákazu svobodného 

vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce i Ruska a jeho představitelů, bych se 

ráda dotázala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na následující 

otázky: 

 

1. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený 

vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá 

konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízený 

židem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy zakázáno 

vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským 

představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými 

orgány VOZu činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu? 

 

2. Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině opět 

zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala moc 

a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a dalších zemích děsivých zločinů proti 

lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti 

etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České 

orgány, ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory 

této židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného činu? 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Žádost o poskytnutí informace byla odložena dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

Dle ustanovení § 14 odst. 2 je tímto zákonem stanoveno, že, cituji: „Ze žádosti musí být zřejmé, 

kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu 

tohoto zákona.“. Ve Vaší žádosti však označení povinného subjektu zcela absentuje. 

Pokud se týká obsahu Vámi formulovaných otázek, sdělujeme, že požadované informace se 

nevztahují k působnosti, která by byla svěřena obcím. 

Z výše uvedených důvodů Vaši žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb., odkládáme. 

 

 

Informaci zpracoval:  

10. 3. 2022 JUDr. Marie Mazánková, právník města Litovel  

 

 

 

 


