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5
Sdělení o odloženížádosti o poslrytnutí informace podle § 14 odst. PÍsm,
znění
ve
zákona č. 106/1999 Sb., o wobodném přístupu k informacím,
pozděiších předpisů
a é.t06ll999 Sb., o svobodném
obecní rirad ša;jovicen obdržel dne 7 .9.2021 Vaši žádost podle zíkon
následujících
;ň*; t"*;;í"r, ve znění pozdějšich předpisů, v nížse dorrrriháte poskYtnutí

informací:

Nyni vlastní oůf;zky:

t.

Obdrželi jste v pfiloze k těmto otÁzkfun dokument:
odbor Kladno ze
Vyrozumění od Kraiského ředitelství policie §ředočes_kého kraje._ Územni
pfi loze pod názvem, 02^
ilne 27 .4.2021_ č.j. Řpsolsz b7 rí č-2021-0 103 14 v
^.
za 800 000 Kc neni tresmý
t
nuňts'aaeiautomobilu
Zfetovaný frslušiik Staňkova a Kučerovagangu
cin - asi kďyž se toho dopustí oni sami,pdf
nosičich?
Máte ěi mÉti;.te tedy tento dokument ulož,ený na vxjg| datových
mimo dalšíchlžía
2. Je v tomto ooto-"oto, který jste ourzeri a je specifikoven v mac 1 uvedeno,
jednotlivé větě,
každé
v
podvodů a nesmyslných formulací, popírajícíchž41.uav logického myšlení
následující?
Druhý odstavec:
yaše omámení, ve berém mimo jiné sdělujete, ž yóm v
,, státního zastupitelství v kladně, doruěeno
"
rnotarové voňdlo společně s věcmi cca za 800,000,- Kě,
iiruarun měsicích bylo odcizeno
1á a
dalších
mimo
1
3. Je v tomto dokumentu" který jste obdželi a je specifikován v bodě uvedeno,
jednotlivé
větě,
v kaŽté
podvodů a nesmyslných formulací, popiraiióich ziklady logického myšlení
následujíci?
_

Čt.rrti, odstavec:
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Oznameni učintl2.1.2020 na MOP Břevnov Pavel Rus?
větou?
Je tam toto uvedeno nebo není? Můžeteprosím odpovědět celou
je speii{ikován v bodě 1 uvedeno, mimo dalŠÍchlŽÍ a
Je v tomto aom*""to, který jste obdrzeíi a
v každéjednotlivé větě,
podvodů u o".rv.Úýán rormotuc1 popirajióicn základy logického myšlení
následující?
První věta:

Kvalifilrovanýrn posouzením" - le toto uvederro v dokumentu?
Ve lŽÍch? MYslí si,ŽekdYŽ
No a v čem jsouáto fidé více kvalifikováni než ostatní? V podvodech?

,,

sami zneužívajístátní ozbrojenou moc a ovládli GIBS i VSZ v Ptaze, tak nemŮŽou být Pofrestáni?
Co je to za drzéa pohrdavé-vyjadřovrání §rto průpovídky? Viděli jste toto někdy v nějakém záPadnim
stiitě, řeba v SRN, my tedy za 20 1et ještě neviděli. Vy ano?
Takto se chová ÁÚaokupační moJžidovské mafie v Protektonítu Čech a MoravY Pod sPnivou
_

Mády Organizovaného Zločinu NOZ).

mimo dalŠÍchlá a
Je v tomto dokumentq který jste obdrželi a je specifikovián v bodě 1 uvedeno,

5

jednotlivé větě,
podvodů a nesmyslných forrriulací, poplrajíóícháHady logického myšlení v každé

nisleďujíci?
Drubý odstavec:

,, ve icterém mimo jiné sdělujete Je toto uvedeno v dolrumentu?
Vidíte někde v toá dokumátrr, že by se Policie ťeba i znoyu pomocí lžía podvodŮ zabývalaněČÍm
jiným než automobilem? Co seiedy .t lo , tím jinýn? TalšžEkdyby tam byla lorádeŽ automobilu a

6.

vtažda,tak policie obojí takto odloá?
mimo dalŠÍcbří a
Je v tomto dokumentu,-který jste obdrželi a je specifikovrán vbodě 1 uvedeno,
jednotlivé větě,
podvodů a nesmyshýóh fofrubcí, popírajicích záMady logického myšlenív kaŽdé
následující?

Čwrri, odstavec:
M:
Ž" ,Ji"a"a . noaoro... u Herého b:llo zjištěno. že se jedná o motorové vozidlo l/o}lager Chvsler.
"
s
věcmi.
i
R pRŠ1 4. mpz: D, barva černó, lteré mělo být v ul. Thurnova v Praze 6 odcizeno
dalŠÍchří a
7. Je v tomto aom.ořt r"-kt"-ď j.t obdrželi a je speciíikovrán v bodě 1 uvedeno, mimojednotlivé
větě,
podvodů a nesmyslnýón ror*uta"í, popírajíóíchz^kJady logickébo myšlení v každé
následující?
Pátý odstavec:
shttečnosti dŮyodně nas'ědČující
,,řzhledem ke shora wedefi,rn shttečnostem, kdy nebvb úištěny
íomu. ž.e byl spáchán tresný čin. rozhodl orgón 9innýv trestním řízení
břde VŇe podání uloženo bez. dalšíhoopatření poduýŠe
"t"ostí,
uvedenýrn číslemjednacím. "
dalŠÍchlá a
8. Je v tomto dokrráentrn, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimojednotlivé
větě,
každé
v
myšlení
logického
základy
podvodů a nesmyslnýóh formulací, popírajíóich
nrásledující?
prvni odstavec:

o Policii České
žebyl spóchántrestný ěin a
;
úkonůtnního rir"rí podl" §I5S odst 3 trestního řódu- "
oáůrodirjí"íiiiiÍ^í
N.eřijd" v'á- dok"-""t specifikován v bodě 1 úplně b,gi"tv šílený?
zastuPitelswí
Státnizastupitelství v rradnc jlm přeposlato oorám"ní,které měli na pokyn sátního
psal o krádeá
jiného
plno),
jiného
bylo
(toho
prověřit. poiicejní orgrin zji§til, že'amamovatel mimo
,,

q.

rued,!fušMdle

automobilu v Praze 6.

§158 odst.

t trestního řádu a

dle zákona č. 273/2008 Sb.,

policejní orgiin napsal, že bylo zjištěno, že se údajně jedná o vozidlo Vovageí Chvsler. RZ: B PR314,
mpz: D barva černá.
neboť to
Jak to ti šikulové zjistiti, odkud znají to vozidlo a tu SPZ? To by zaslouálo vyŠeffoviinÍ,
terorizujÍ.
a
sledují
rodinu
tuto
Kdy
přímo prokazuje jejich závažnou trestnou činnost!!!
bae napsati ,Ž"iěulrž.áLdiásoučinnos! přestože twdí, žeŤavel Rus drával oznámení osobně na
Mop Břevn ov, cožpravaa ne,ni. Zapomněii ale napsat o těch desítloích dokumerrťŮ a výsledkŮ PáťaÚ,
donrČenY
kdy pachatel být naá všechnu pocbýbnost zjišĚn abyl to organ VOZU. Stejně tak bYlY
jména svědků a dalšínesporné dukazl,,
Čin?
No a nrisledně došli k závěru, žekdyžtedy bylo odcizeno vozidlo s SPZ, tak se nejedná o testný
TakŽe
hodnoty.
utry!."é
věšinu
přitom
tvořily
a
Nerozumíme té logice? Co tý věci, iy nemafsrz
tedY je?
ukradení vécizeJ*romenó pozemku 7.ac§a800 tisíc Kč není trestný čin? Tak co to
10.0bdřeli jste v příloze k těmto otázf,<ittt dokument:
dne 12.05202l'
Usnesení od obvodního ředitelství po§cie Praha I - místníoddělenÍ Břevnov ze
ě.i. KRPA-L24GUIíC-2021,001115 v příloze pod názvem:
řídíRoman
03 Totálně lžive a podvodné usneseni MÓP Břevnov - opakovanou tresfuou Činnost
Balej.pdf
Mát;ti měli jste tedy tento dokumEnt uložený na Vašich datových nosičích?
1ŽÍ a
1l.Je v tomto dokumentr,r, který jste obdrželi a je specifikovan v bodě 10 uvedeno, mimo dalŠÍch

podvodů a nesmyslných formulací, popírajícíchzáklady logického myšlení v každéjednotlivé větě,
nrásledující?
Sedmý či osmý odstavec dole na straně 2:
,,Policie Spolkové republiky Německo kvěci sdělila, že uvedené vazidlo nebylo

v §RNregzstrováno.

v

posledních 20 letech

,,

Je tam toto uvede,lro nebo není? Můžeteprosím odpovědět celou větou?
l2.Vnimáte tedy,že v dokumentu od policie Kladno a v dokumenfu od policie Praha Břevnov isou
rozDorná tvrzení?
Je pravda, že policie Kladno twdí o stejné udrálosti, že bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo s regisfrační

anačkou&BJB3&:

,, Vovager Chvsler. RZ: R PR314. mn:: D. barva ěerná"
Zatlmco Poticie z Břevnova vychrázející tedy ze stejného spizu a ze stejného šeťenítwdÍ, coŽ je
zdůrazněno v ouázee 1 1ře automobil nebyl vůbec posledních dvacet let registrován?
Jsou v dokumentech, které jste obdrželi zísadúrozpory?
pikantú na tom všem je, želžouobědvě policie a nikotiv pouze v tomto, co je krásně zobrazitelné,
ale úplně ve všemn to je lež zalžl v každévětě. Formulace porušujíci zát<lady formální logiky, jako

kdyby byli podvlivem pervitinu.
13.MátJnějakóu představu, proě by věc bez regisřačnímaéky, tedy v korrlaétnímpřípadě automobil bez
nebyl rráš majetek? A jak bychom jako měli prokazovat naše vlastnictvÍ? Není to
registrační
"naery
tat> žekatastr nemovitostí se vede pouze u nemovitostí a nikoliv u movitých věcÍ?
14, Mátenějakou představu, jak bychom mohli mít lístečkyod našich velmi hodnotrých věcí ze
stěhoviiní, ktere vlastníme řeba desítky let? Proč bychom vůbec museli prokazovat naŠevlasfirictví
věcí lístďky. Proč by nemělo stačit udání přibližné hodnoty věcí a jejich popis, což jsme pochopitelně
opakovaně udělali.
15. Byl v dokumentu uveden ptk. MUDr. Jaroslav Rus, neboť tohoto jsme udávali jak jako majitele vozu,
tak i majitele části věcí? tJkradli i starému těžce nemocrránu člověku s kompletní invaliditor1 kúerý
trpí selhráním srdce zdravotní pomůcky, berle, voák a další. Byl tam uveden nebo nebYl? TakŽe
okradení starého nemocného člověka o nezbytné náležitosti k životu, neiú knídeá, pokud to provede

YOZu?
jakpolicie jednouuvádí nemámý pachatel a pak uvádí, že jsme někoho oaraČili jako
pachatele. To je pieci tory,or,buď měli někoho označenéhojako pachatele anebo neměli. Je vidět, Že
tuctem důkazůa svědectví se vůbec nezabývaly. Pfitom tito pachatelé byli oznaČeni na základě
jasných důkazu a svědků z řád sousedů. Tato svědectví byla zanamenánana nahrávce a byly
státní orgán

16.

všimli jite

si,

pořízeny fotografie a dalšídtůazy.

17. vníínáte, jukjlcelýdokumentpsrin, jakokdybyhopsali vobabý? Ležapodvodjetamvkaždévětě,
to však némužetevědět s jistotou. V textuje ale plno ro4porů, nemá smysl je uvridět všecbny, jejich
plno. Celkově je jisté, že policie místo, aby hledala pachatele fuádeže,tak se podvodným 4pŮsobem
snažila,prokázai', že se nejedná o tresúrý čin. Jalcý smysl by mělo hledat dřívějšíregistraci před

mnoha lety, když ukradení věci z našeho pozemku nemá
s regisfiací vozidla nic společrrého?To je, jako kdyby nám ulaadli chatičku s věcmi18. Jedna|o se o velkou dodávlru věcí ze stěhování ze zabtaniči. Jak bychom mohli mit k věcem lÍstďky a
copak když nebudete mit k věcem lísteěek, tak nejste vlastúkem? No a když nejste vlas§Úkem, tak bY
se nejednalo o trestný čin?
Jak bychom měli policii prokazovat u našich věcí, že jsme vlastrfty? Přeci na základě svědecWÍ
.rroú osob, automobil byl v našem drženína soukromém pozemku vedle našínemovitosti, hned
vedle dalšíhoautomobilu stejného typu.
19, Proč policie zjišťujepřesně majitele pozemku? Jaký to mívztahke laádeá vonlz daného pozemku.
Jednalo se o soukrómý pozernek a jednalo se o naše věci. Ani majitet naše věci neodstraňoval. Policie
to však má jako veliký argumen! že pozemek v době k:ádežn nebyl ve vlastnictví vlastníkŮ
ulaadených věcí. Na tom přeci nezáleži2 To je, jak kdyby brali pervitin. Takže kdyŽ vám ukradnou
kabelku v tramvaji, tak se nejedná o knádež kabelky, neboť řamvaj vám nepaří?
20. Neni náhodou velmi nápadné, jak naše věci ánrba za 800 tisíc Kě označili zcelanezákonně za
hodnotu nulovou? Stejně tak automobil i zařlzeni, které je vidět na obrrázku silně podhodnotili i pod
cenu sběmých surovin, aby se dostali pod minim.ílníceuu nutnou ke krralifikaci trestného činu

2L

krádeže,není ten áměrpřímo vidět?
Jev tomto dokumenttr" který jste obdrželi a je specifikovrán v bodě 10, uvedeno mimo dalŠÍchlŽÍ a

jednotlivé věĚ,
podvodů a nesmyslných formulací, popírajícich aáírilady logického myšlení v kaŽdé
následující?

první odstavec nahoře na straně 3:
že voňdlo, Heré se na místě nacházela, je
,,p.oticejní org,in daspět k zavěru.
cywz c sxu t 2 7 82 6 wedeným poškozenou Timoýotl. "
tffi
závěru, Že
Je tam toto vožrďé šflenství napsáno nebo není? Třebapolicejní orgán dosPěl i k
vesmír \rznikl z kávové sedliny?
prokazuje tu nezřízenou
22. Prosím Vás uznáváte, že toto v'otázce 2l jejůabsolutri totání ŠÍlenstvÍ,které
automobilu Přímo z místa,
a účelovouzločinnosi orgránů VoZu? M|dodáme desitky fotografií
jeautomobil zanesen v
diále
fotografie),
(Streetvi9w
Automobil je zachycen ná Google mapaón
základě zjiŠtěnÍ,Že je na
na
pražských
a
následně
s'Íuzeb, které ho obchazely
několika r"gi*t oh
jejich
příďlšnost.
že je to z tohoto důvodu mimo
soutromém pozemku.
_. _
""piali,
pxáo
*e.t*a policie, kteni pořídila i detailní fotografii \rIN CODE
Automobil rotogrm;du
1C4GyN2C 5XíJ1,27826.'Tyto fotografie má Policie ČŘ přímo odnás i s dalŠÍmik disPozici!!!
Dráte je k dispozici i uřední zámamradrrice !!!
nám Pařil
A oni v podstatě prohlásí, že nemůžemeprolcizat kým a kdy byl automotil,od9izen arriŽe
ani
jejich
a
dokonce
hodnotu
prokázat
ani nernůžemeprokázat, ie nirmpatřily vtci ani nemůžeme
1C4GYN2C5W07826,
nelze prokiizat, že automobil, kteď tý rrtrraaen, měl VIN CODE
pokud tedy toto oe"i proteru"e, tak prk nevím jř, co bl bylo na tóto planetě Prokázané, Pak tedY
existuje svět a
nemůžeme ani prolcázat, že jsme ,. Úib." narodili. Nemůžemeani proliTt!!9
Břevnov?
nemůžemeaniprokánaÍ,ze-vůbec existuje MísfiúOddáen! PachatelŮ, MOP
pravost
jak
prokáŽete
jak?
A
lísteček?
Máte
Nebo to mužete prokáaat? A
li§teČku?
jenom lhala a Podváděla, snŽila se
23. Není z toho všeho ňejmé,že policie pod vedením Řo*uo" Baleje
tak hledala, jestli
ze všecb sil jenom prót**"i že to my jsme se dopustili nějaké ťestréčinnosti,
nic jiného se
a
auto někde necbybí, není nahliášeno v soirvislosti s něiatclm ťestným činem Podobně,
nehledalo?

Je naprosto jiste, kdo automobil a věci ukradl, jednalo se o stiábí orgrin

mafie.

VOZu Pod sPnívou ádovské

policie pak jako ve všech případech machinací v trestním íizenl,hledala porrze výmluvY, abY trestný
podedelÍ nebo Pachatelé
čin vůbec nebyl jako n"rŇ 8in označen. Takto podvádí všechna íizeni,kde
jsou ělenové VOZu.
řízení a snaáli se nám udělit
24. Toto ještě není ani z daleka konec ... ještě proti nám rotli_několik
jatistiove
pokuty Tióa že jsme měli věci na soukromém
poovóaným a zločinným způsobem
nám chĚlivyčítat že jsme zabrali.soukromý
Oni
obsadili.
pozemtu. tak ttmismá ho vlastně
i svůj vlasfirí pozemek, šílensffí?Nikoliv, v orgánech
co bY Pak
VoZu běžná prui", p"*rtyto prá.tity zr&dné -"he taiittiJe to jako kdyŽ berou Pervitin,
jsou
Ti
ďáblové
vlastnictvÍ?
znamenalo slovo sóukromy poz-emek a co by vlas&ě -Cto tYt obsahem
jste
se
že
jako
kdyby vrás cht9li_o!1oudit,
úplně šílení,jako vožralý Ůi spise pod pervitin9m. 19 j9,
horŠÍ
V Čembyli
zmocnil svého vlasfiúho automobilu? Ťo je pokročilélílěnswÍ,\mímáte to také?
rŮzné PokutY a
metodami
zloČinnými
a
nezákonnými
dávat
snaží
talš^Iafrikomunisti? Dále se nám
sankce zato,že si snad ještě dovolíme říci ,,ať' ?
koruPci naPsal,
Ale to je vždy úplně jaĚ vožraté,napfiHaďieditel stavebního ťlzsniokde dochrázelo ke
dostat, neboť
jsme
nerrohli
za}rraniČÍ
ze
se
že jsme se omt rrniti ncl"teno priuňÉno terrrúnu, na který
je y qo{,9tě
který
"
byl pnávě nouzový stav-všude io Ewopě a my nlvíc.l těžc.e nemocným človětem,
jednáním,
před
den
jr*"
se řádně omluvili
ve stejném staw3'am eiovct<. iczri- p*těhám Covidu, $
jsme
se neomluvili ani Před
odstavci konstatoval a pak v aaiSim tvídil, že
Tento šílenectotá
je Šílenství,co si tady ta ádovsl&í
"l"aoom
a udělil nám nějakou vožralou polrutu. Toto
jednáním ani pojednáú
povolení a bez Úzernního
stavebního
be"
stunbu
mafie dovoluj e ato žetam dělali ěernou nebezpečnou
je
Úfudu a pochoPitelně se
stavebního
ředitel
roáodnutí, to tomuto ďáblovi asi nevadilo, píestožeto
tam ve velkém dopouští trestné činnosti.
a to zdaleka
vnímáte prosírrr, že se kolem jedné osoby nebo rodiny děje nějak až mnoho nepravostí
nevíte všechno, vypnávímVámzďe sotva jedno procento,
ŽiJo"*a *un" Ó"reae pho uřadu a orgánů vózua ty jsou všechny koordinovány a dokonce rY:
a irřadY. NaPříklad
šikana i z okolí nežádouóí osoby. le to dňivé peklo ! !! Oni koordinuj ittlméinstituce
mifune
tom
o
Často
...
PÍsernný dokrrment,
stavební úřad, nemocnici, katastr nemovitostí, prostě všechno
říká, Že tím sleduje
tomu
KuČera
Těmto lidem je nařízeno, aby nás v pod§tatě z pověření sátu šikanovali.

účeltrestního ť:p1ffii. No v tom jeho světě ano, on chápe tresffú řízení jako nějaký domněle povolený
neďtr,ený sůátrúTERORproti jemu nepohodlným osobám !!!
25. Totoje děsivé peklo, prosím Vás v čem to oběti nacismu měly horŠÍneŽ oběti YOZu?
Trto mafte waZm nelidslrým způsobem, dopouštíse zločinůmučenía ne§dského zacbánenÍ,
zločinůproti mejetku, zdrwía ávotům §dí. Proti svým obětem organizujÍ zákeřné smeČky,
neuffva;í stftníaparát a státní ozbroJenou moc, Eou, podvádí a kradou jako ádný jiný refim
na světě !!!
V čem to měli oběti nacismu horšínež oběti VOZu? Nechápu? DokáŽcte to nějak vywětlit?
V novinách pak vyšlo, jak Lukašenko má být strašný ničema, protože nějaká studentka byla
odsouzena k jidnomu ďdoo, opakuji k jednomu tYdnu, vězení. A tady ta maíie dě!ákonrploty na !di,
aby je olradlá o majeŘ azavíeta je řeba na deset lď, povraždili mnohonásobek lidí než Lukašenko,
tak v eem je pak ten Lukašenko tak špatný? Že se této mafii bnínía před touto zrŮdnou mafií braní i
Běloruslcýliá, v tom je špafuý? Možná je v něčem špatný, ďeba je špatný ve vŠem,ale co muŽe být
ještě horšíbonež znidná mafie? Proč neodejdeme, no určitě odejdeme, to ta mlfi9 nás pronásleduje,
ji"at po tomto peklu by tam asi nikdo jř žítnemohl, to je ďejmé, opět vyhání lidi do zahraniěÍ,
pro vi,itranir ostatním Čechům,kteří by
omaou je o rn"stoy áajetek, nekteré obojí a některe
"árnroo
se jim nechtěli podvolit.
Je to děsivé peklo znldné maíie...
Měli jste o těchto poměrech nějaká povědomí?
26. Obdrželi jste v příloze k těmto otil7ká,rn dokument:
úřednízázrram -Hlavní město Praha - Městská policie hl.m. Prahy ze dne 28.8.2020 - Čj.
MPPH ggtg6t2a2DrcŘ6 v příloze pod názvem:
ol Úi.ooi zámamc. j. upbn wils;zozo _ poLIcIE poD vEDENh{ BALEJE LzE

APODVADI.pdf

Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosiČÍch?
27. Je v tomto dokumentq který jste obdrželi a je specifikovrán v bodě 26 uvedeno následujícÍ?
Totř: ,,Za předním sklem zjštěn WN 1C4GYN2C5XU127826"
Není toto vtotálním rozporu s tvrzením policie z bodu 22 téchto otázek?
28. Obdřeli jste v příloze k těmto otipkátmdokument:
Fotograíii VIN Čopn pořízenou Městskou Policfi Hl. m. Prahy v příloze pod nózvem: 05
Fotograíii VIN kódu pořídila městslcí po§cie.ipg
MáŇi měli jste tedy tento dokument uloženy na Vašich datových nosičích? ,
29. Jena této roiograní městské policie, která ie specifikována v bodě 28 uvedeno následuJÍcÍ?
Je tam dobře rozlronatelný VN coDE: 1C4GW2C5XU127826?
30. Obdželi jste v příloze k těmto ot"ázlcím dolrument:
Dokument §tanice technické kontroly flIV) ze dne 10.05.2012 v příloze pod názvem: 06
Po§cie lze a podvadí na přikaž Balejejpg
tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosiČÍch?
Máte či měli jste
-rlokumentu
ze stanice STK (TťrU, kteď Je speciíikován v bodě 30 uvedeno
3l. Je na tomto

následující?

Je na něm uvedeno udělení T(IV registrovanému automobilu aŽ do roku 2014? Je na tomto
dokumentu uveden WN CODE: 1C4GW2C5XUI27826?
Je tedy tímto prokázíno, že lutomobil byl registrován v roce 2O!2 atedy darebáci z MÍstní
organizace Pachatelů (MOP) Břevnov pod kuratelou zrŮdného darebáckého fida Romana
Baleje ze státniho zastupitelství pro prahu 6 sprostě Eou a podvídí?
32. Obdrželi jste v pfiloze k těrrrto otiykám dokument:
Fotograíie osvěičenío registraci vozidla v Bundesrepublik Deutschland (§RN) v příloze Pod
názvem;
07 Druhy důkaz usvěděující prolhanou zkorumpovanou policii pod Balejem.jPg
Máte či měli jste tedy terrto dokument uložený na Vašich dato\rých nosiČÍch?
je specifikován v bodě
33. Je na éto foiografiídokumentu z osvědčenío registraci vozidla, který
32 uvedeno následující?
Je tam jasně uvedenon že automobil s YIN COI}E: 1C4GYN2C5XI}127U6 bYl tedY

registrován a uveden do provozu v §RN?
tírňio prokázino,že automóbil byl registrovrin v §RN a tedy darebáci z MístníOrganizace PachatelŮ
Mop Břevnov pod kuratelou zrůdnéhodarebáckého áda Romana Baleje ze státúho zastuPitelsM Pro
Je tedy

Prahu 6 sprostě lžou a podvridí?
Jiní lidé by byli za setinku takových úmyslných podvodů jř desetlaát obviněni a odsouzeni a tito darebáci
se pomocí BRADAVICE vyhýbají vůbec tres&ímu fizenibeztresbrě, lžou, podvádí a kradou, masivně
metůlvají stáfiú prosfiedky a stámí ozbrojenou moc proti svým oponentům a někteří z nich jeŠtěk tomu
beztrestně wažÁi a vzájemrĚ se u těch zločinůkryjí. Je to děsivá situace a absolutní kolaps veškerÉ
spravedínosti i finkčnosti samotného státtr jako takového, proto se taťn dějí ty šílenosti i například kolem
epidemie Covidl9 !!!
Rornan Balej je zločinec, který stojí za děsivými machinacemi v trestrdch řízeních, za kr5rtím nelidslcých
zločinů,za krltím krrideá v desítkách milionů korun a to dokonce v nemocnici, zločinec, který se neŠtítís
dalšívjtečnicíLáznovou falšovat protokoly, aby kryl ádovského zločince, jenž se obohacuje trestnou
činnosti azbohat|za jeho působení ve známé korupčnífirmě METROSTAV a.s. o desitlry milionŮ korun.
Korumpují orgiány v tresfiúm řízení tak, aby dosáhly nelidských Kivd proti druhýrn" aby je okradli o majetek
a dokoncé u ioho korumpují i samotné soudy, kde má tato maťre také své zastoupení, je to děsivé peklo
sátního terorismu a zločinců,kteří ukořistili státú zbraně a vykořisťují celý nároď
Dále přikládám bez položení dalšíchotár"eknásledující očíslovanépřílohy:
08 DIJP 0l Důvod zaslaní podáni na Vaši instituci.pdf
09 DUp ozvoz- §z 01 _ Soustava státního zastupitelství je logickrá první i zastÁvkaVOZujpg
10 DUP 03 VOZ - BRA 02 - Jak došlo k tragédii gRADAMCEjps
11 DUP 04 SI§TEM.png
12 DUP 05 VOZ - SZ 03 - §tafiri zastupitelsM jeoryanizaciz|aaterorujpg
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DUP06Rudasmrt.pdf
DUP 07 Seznarrr trestnich oznámeni , cc,a 170 kusu.pdf
Dt P 08 Podrini na zrůdnéhopsychopatického zločince Martina §uŠku 44 kusu.pdf
voz- SIO 02 -Žiaese ":nrocňuji Ljtrajinyjpg

voz_ slo

02 01 - Jews také control of Ukraine -Žiae se z:mocňuji Ukrajiny.pdf
- POMOOOCjpg
VOZ - ADL 02 - Osobni
"ýkřik
YOZ - Seznam tresfuích oznamenijpg
Martin Suška terorista VOZu maskující se stejné jako Roman Balej jako statni zastupcejpg

Dodatečná otázka:
Vyrozuměli jste o trestné činnosti, o které jste se dozvěděli z tohoto podánÍ, orgány_ Činnf Y
tróstním řtzění? Prosím, židejte podle zókona také o to, aby vás tito informovďi o uěiněných
opatřeních. Jedno, co podáte, opaťenítotiž budou nulová ... vzáJemně se kryjí a terorizují
celý národ...

l

zilrcnao svobodnóm pfistupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poďrytovat
informace vztatrující se k jejich působnosti, Váledem k tomu, že Vámi poŽadované informace se nevztahují
k působnosti Obecního úřadu Šetějovice Vaši výše uvedenou ádost o poslryfirutí informací podle § 14 odst.
podle § 2 odst.

5 písm. c) zákona o svobodnémpřístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto roáodnutí Obecního uřadu Šetě3ovice lze podat odvolráni podle § t6azál<ona o wobodném
přístupu k informacím. Stížnostmůžetepodat u Obecního úřadu Šetěiovice. O stížnostibude roáodovat
lkajď.ý úřad Sfiedočeskéhokraje.

Milan Jelínek
starosta obce
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DolníKrolo,ice

