
Vážení spoluobčané, lidé,

Dle zákona c', 106/1999 Sb. Vás Žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodu:

i. Zda bylo v rámu Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakesi zařízení mimozemske rasy, tj létající talíř

Čl jiny neidentífíkovany objekt mimozemske ciVilízace.

0 Pokud ano, jakym zpusobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde

je uschováno.

o Žádám Vás o stanoveni termínu možne prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit

fotodokumentaci za u'Celem tvorby studie.

íi, Zda má Váš správní orgár specializovanou „UFO“ jednotku.

iii. Zda ma VáŠ správní orgán řešení při jednán., kdyby „přiletěli ufoni", otázka komunikace snimi a

připadne tlumočení do jazyka Ceskeho.

iv. Zda ma Vás správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejne moci ČR, který se touto

problematikou zabyva.

v Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvrdaná udalost stala, na koho by se Váš orgán obrátil —

zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí Čl jiny orgán.

vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvoru), které mají v rámci Vašeho uzemí

trvalý pobyt.

Vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo 2 obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v terminu od 1.7.

1990 do 1, 7. 2017 přestupek spočívající v hádce Či uráŽce od tvora mimozemské civilizace dle Š 49

zákona Č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v ramc Vaši obce instalovan jakysi „radár“, tj. zařízení, ktere kontroluje

rychíost.

0 Pokud ano, Žada'n Vás o sdělení, zda rychlost měří pauze na silnici, nebo i ve vzduchu.

lX. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukonCenych správních řízeních v roce 2016 na Useku všech

odboru, tj. matrika, doprava, občanske soužití atp.

><. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem uzemí vozidlum udělují technicke prostředky kzabránění

odjezdu vozidla.

0 Pokud ano, Žádám Vas o sdělení, zda máte takovou „botíčku“ l pro dopravni prostředky

(objekty — létající talíře), tere nemají kola a Iewtují.

Žádost zasílám na základě následného vypracování studie pro subjekt, který si jej objednal v rámci

provozování www.MimozemskaStudie.cz

Žádám Vás o zaslání odpovědi do lSDS a uvedení čísla jednacího 49571342/2017.

Děkujeme,

Na p/anetěZem/ dne 5. 9, 201 7,

 

Česká Republika, Planeta Země

 


