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Datová schránl<a: ysuinr89
narození: l l .08. l 993; Adresa tri,alého pobytu: ]-ovárrrí l60. 41l 54 Cvil<clv
r pro komunikaci použír,atvýhradně nto,jí tlattrvtlu sclrránlru:
1,suinr89

0l .03,2022

Věc Žádost podle zákona č.10611999 Sb., o svobodném přístuptr k iníbrlnacilrl
é dámy a pánové,

Vso vislosti s podivným
p

zál<o

zjevně zločinecl<ýnr vyjáclřenírn vrcholného
tavitele nepochybně zrŮdné zločineckéorganizace VOZu. skrýva.jící se^jako
za znaky.iakoby na oko Českéhoúř,aclu, tedy konkrétně státního
pite|stvÍ, o svévolnérnzákazu svobodného vyjaclřování názotů ohledně
iny nebo snad dokonce iRusl<a a.jeho představitelů, byclr se ráda d,oíázalapocllc
Č. 106i 1999 Sb. o svobodném př,ístupu k iníbl,nlacím rra rrásleduj ícíoíázl<v,.
a

zastupitelství známo. že v roce 1932-1933 byl rra tll<rajině uměle
zpŮsobený vylrlazovací hladomor, při kterém zemřely rniliony Ukrajinců?
Ye zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných lristoricl<ých prarnenťt. že
tento hladomor byl řízený židem
a jeho zrůdnou
Židovskou bandou. Je tedy zakázáno vy,|adř,ovat i podporu a uznání žiclůrnči
Židovskému státu lzrael Či žiclovským ;rřeclstavitelůrn? Bude ted,v wjáclř,ení
této podpory židŮrn taktéžzl<outrráno tal<zvanými orgárry YOZlt činnýrni v
trestním řízenípro podezř,ení ze spáchání trestného čirrtl?
1, Je státnímu

2. Je povoleno lyjadřovat uznání židovskégtterille, l<terá si v roce 2014 na

Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonnÝnr zptisolrenl ste_jrlě.jal<o v
Cecl,áclr uzurpovala nroc a dopouštěla se tal<téžpoclobně.jako v Č'echách a v
dalŠÍchzetnícIl clěsivých zločinůproti litlskosti tta slovirtrslti,ch oht,r,atelictt,
tedY konl<rétně na Ukrajině zločinúproti etrricl<\,Ill slol,ittlsl<i,tll t]l<r,triittcutlt
nebo etnic§rn Rusťrnr? Brrclou jakob1, na ol<c,l ť]eskéolgárry. ve sl<litcčrrosti
orgárrY YOZu, zkourtrat také tato vyjirdření obdivu a poclpory této žiclovské

guerille pro podezíenízespáchání trestného činu?

i mnohokrát za pečllv_é.zodpovězení mýclr otáze\< podle zákona.
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oBEc oNsiov
Onšov 1, 67102 Šumná, okrt:s Znojnlo

Váš dopis
Ze dne:
čislo 1ed
Spisová

OUan-090l2022

Tovární l60
47l 51Cvikoy

Vyřizuje,

Jana pinterová-šavrdová

Datum:

16.05.2022

Sdělení k

d|e z.č. Lo6l99 Sb., obdrženéobcí onšov dne 9.5.2022

Dobrý de

požadované informace dle Vašížádosť dle z.č. 106/t999 Sb., v aktuálním znění, který jsme
9.5.2022, se nevztahují k působnosťObce Onšov jal<o povinného subjektu k odpovědi dle
uvedenéh zákona č. 106/1999 Sb.

sděluji,

obdrželi d

Z tohoto

Ůvodu VaŠiŽádost v souladu s ust. § 14 odst.

od kládá m

-

TeIefon:51 529

5 písm. c) z,č. to6/1ggg Sb,, v aktuálním znění,

starosta obce

www.obecotlsov.cz
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