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Odůvodněné sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací
Vážená paní doktorko,
dne 20. dubna 2022 byla do datové schránky obce Klokočná doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, datovaná 1. března 2022. Sděluji Vám, že obec Klokočná podle
§ 14 odst. 5 písm. c) téhož zákona Vaši žádost odložila, neboť požadované informace se
nevztahují k její působnosti.
Otázky, které jsou obsahem Vaší žádosti, jsou zasazeny do rámce údajného vyjádření státního zastupitelství „o svévolném zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny
nebo snad dokonce i Ruska“ a znějí:
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 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 v dalších zemích děsivých zločinů proti
lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým
slovanských Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány,
ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také vyjádření obdivu a podpory této židovské
guerille pro podezření ze spáchání trestného činu?
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Je zřejmé, že obě otázky směřují k posouzení, zda v nich popsané jednání budou české
orgány činné v trestním řízení stíhat jako trestný čin. První otázka pak částečně též směřuje
k tomu, zda má blíže neurčené státní zastupitelství povědomí o historických událostech na
Ukrajině.
Působnost obce Klokočná je vymezena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon (a ani žádný jiný) nesvěřuje obci působnost v oblasti stíhání
trestných činů ani v oblasti sledování povědomí kteréhokoliv orgánu veřejné moci o historických událostech. Je proto zřejmé, že požadované informace se nevztahují k působnosti
obce Klokočná jako povinného subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pro úplnost lze dodat, že žádost neobsahuje údaj o tom, kterému povinnému subjektu je
určena. Z kontextu lze usuzovat, že snad byla směřována blíže neurčenému státnímu zastupitelství, s jistotou to však potvrdit nelze. Obec Klokočná nicméně dospěla k závěru, že
není na místě Vás vyzývat k doplnění žádosti o údaj, kterému povinnému subjektu je určena, neboť by se jednalo o zcela formální úkon, který by na způsob vyřízení Vaší žádosti
nemohl mít žádný věcný vliv. Ať by totiž jako povinný subjekt byl označen kdokoliv, obec
Klokočná jako adresát žádosti by vždy musela žádost odložit, neboť požadované informace
se nevztahují k její působnosti.
S pozdravem

Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce Klokočná
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