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V Hostovlicích 21. 4. 2022

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 Hostovlice obdržela dne 20. 4. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Infozákon), v
níž požadujete odpovědi na celkem 30 otázek.
K působnosti naší obce se vztahuje pouze otázka č. 30:
Pokud bych se Vás zeptala, kde se představitelé VOZu z Čech a banda Zelenského setkala, tak
mi napíšete, že to je mimo působnost Vašeho úřadu nebo instituce. Mohu se Vás však zeptat
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zda-li se tito zločinci setkali v budově Vaší
instituce? Nedostanu-li řádnou odpověď podle zákona, tak budu zvažovat odvolání k nějakému
dalšímu úřadu VOZu. Setkali se tedy tito pachatelé, předseda VOZu Petr Fiala a válečný zločinec
Volodymyr Zelenský v budově Vašeho úřadu nebo Vaší instituce? Za tyto otázky je zodpovědná
Vaše vláda a vaši jakoby chlebodárci, kteří se však dopouštějí strašlivého bezpráví a děsivé
korupce a dokonce cílených vražd.
Odpověď: Ne, v budově našeho úřadu se výše uvedené osoby nikdy nesetkaly.
Podle § 2 odst. 1 Infozákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti. Vámi požadované informace pod otázkami č. 1 – 29 se nevztahují
k působnosti obce Hostovlice, a proto obec Hostovlice v těchto bodech Vaši žádost dle § 14
odst. 5 písm. c) Infozákona odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup obce
Hostovlice podat stížnost dle § 16a Infozákona, a to u obce Hostovlice ve lhůtě do 30 dnů ode
dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
Bc. Musilová Zuzana, v.r.
starostka obce

