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Vážent spoll,.lobčarré, !idé,

Die zákona Ó. iC6/1-999 5b. Vás žádám o vytvoření přehleCné tabulky a zodpovězenítěchto bodů:

j, Zda bylo v rámci Vaší obce v rnínulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozenrské rasy, tj. létající talíř
či ji ný,,leicienrif i kova ný obje kt nr imozemské civi lizace.

o Pckuci ano, jakým zpusobenr bylo s tímto oojekiem {přístrojem, předmětem) na]oženo a kde
je uschováno.

^ ž:;:^^u .doarn Vás o stanovení termínu moŽné rrohiídky tohoto zařizení a o možnost pořídit
foiodckurilentaci za účeiem tvorby stuciie.

Zda rrá Váš správní or,gán specializovanou ,,UFO" jecinotku.

ZCa má VáŠ správrrí o;,gán řešení při jecinání, kdyby ,,přiieiěli ufoni", otázka komunikace s nimi a
př ípadné tiul,.,očen í oo jazyka Českého.
ZCa ná VáŠ správní orgén informace o existenci or"gánu (úřadu) veřejné rnoci ČR, který se touto
prcblernaiikou zabývá.
Po<uo oy se v příšrírri týCnu iakováto nepředvíianá udáiost stala, na koho bii se Véš orgán obrátil -
zda na Minist€rsivo obrany, Či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.
Žaa;m Vés o sdělení pcčtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které nra,jí v rárnci Vašeho území
Ir,vaiý pocyi.
Žágár, Vás c sděiení, zoa někoo z obyvatel oznamol,ai Vašemu správnírnu orgánu vtermínu od 1,.7.
1990 do i. }.2017 přestr.,;pe< spočívající v nádce či urážce od tvora mimozemské civilizace d|e § 49
zákona č.2aa/!99a Sb. o přestupcícn.
Žádam Vás c sdělení, zcia je v rámci Vaší obce insialován jakýsi ,,radar" , tj. zařizení, které kontroluje
_.^^l^_-
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C PokuC ano, ŽáOanr Vás o sdělení, zda rychrost rněřípouze na siInici, nebo ive vzduchu.
Žaaém Vás o sc,jěiení poČiu pr,,avornocně ukončených spr,ávních řízeních v roce 2C16 na úseku všech
cclorŮ, tj. rnatrika, dcprava, občanské soužití atp.
Žaaem Vás o sděiení, zda se na Vašem území vozid]Ůi"n udě|ují tecnnické pi.ostředky kzabránění
cC.;ezdu vozidia.

o Pokud arro, Žádám Vás o sdělení, zda rnáte iakovou,,botičku" ioi,o dooravní prostředky
icc_e<,:y - .él;_;cí:aiíře), <tere r,emají kola a ievitu,í.

Žá**s,t zasíiárr: 1,1a zákiadě následného vypracování studle pro subjekt, který sijej objednal v rámci
provozcvé aí v,rtvw, M ! mozen,ls§<aSťud]e.cz

ŽádárP, Vás o zasiání cdocvědi do |SDS a uvedení čísla jednacího 4957tg42|2a§.
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