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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne 29. 9.
2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení spoluobčané, lidé,
Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů:
i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř
či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.
 Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je
uschováno.
 Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit
fotodokumentaci za účelem tvorby studie.
ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.
iii. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a
případné tlumočení do jazyka Českého.
iv. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto
problematikou zabývá.
v. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil –
zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.
vi. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území
trvalý pobyt.
vii. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1.7.
1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
viii. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje
rychlost.
 Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.
ix. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech
odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.
x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění
odjezdu vozidla.

 Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky
(objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.
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 ISDS a uvedení čísla jednacího 49571342/2017.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě textu tohoto přípisu a přílohy zasláním do Vaší datové schránky. Odpověď je
koncipována v pořadí dle jednotlivých bodů Vaší žádosti o informace.
Bod I.:
Ze strany městské části Praha 10 nebylo dle dostupných zjištění zaznamenáno zařízení mimozemské
rasy, tedy ani létající talíř či jiný neidentifikovatelný objekt mimozemské civilizace. Vzhledem k této
okolnosti nemohlo být ze strany povinného subjektu s tímto objektem, přístrojem či předmětem
nikterak naloženo, ani nemohlo být nikde uschováno. Z tohoto důvodu nelze ani stanovit termín možné
prohlídky zařízení nebo umožnit pořízení fotodokumentace za účelem tvorby Vaší studie. Nad rámec
výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že nelze vyloučit, že s objektem tohoto druhu se mohl v
minulosti setkat občan městské části Prahy 10, který tuto skutečnost povinnému subjektu nesdělil.
Bod II.:
Povinný subjekt nemá specializovanou „UFO“ jednotku.
Bod III.:
Povinný subjekt v tuto chvíli nemá žádné řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, ani ohledně
případné komunikace s nimi či tlumočení do jazyka českého, které by bylo informací ve smyslu
§ 3 odst. 3 InfZ.
Bod IV.:
Povinný subjekt v tuto chvíli nemá informace o existenci orgánu (úřadu), veřejné moci ČR, který by se
problematikou mimozemských civilizací zabýval. Povinný subjekt disponuje pouze informací
dohledatelnou na internetu, že tato problematika je pravděpodobně řešena na širší úrovni v rámci
Úřadu pro vesmírné záležitosti OSN (United Nations Office for Outer Space Affairs, „UNOOSA“).
Bod V.:
Vzhledem k tomu, že v tomto bodě se jedná v okamžik podání žádosti, resp. ke dni vypravení této
odpovědi, o neexistující informaci ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, vydal povinný subjekt rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti, které je Vám souběžně zasíláno do Vaší datové schránky.
Bod VI.:
Dle využívaného Informačního systému evidence obyvatel je ve správním obvodu povinného subjektu,
tj. městské části Prahy 10, hlášeno k trvalému pobytu celkem 97 012 občanů. Vzhledem k tomu, že
ÚMČ Praha 10 nevykonává agendu spojenou s evidencí pobytu cizinců, nelze poskytnout zcela přesný
údaj o počtu zde žijících cizinců. Údaje o všech obyvatelích Prahy 10 však lze dohledat za použití veřejně
dostupných statistických přehledů. Dle Českého statistického úřadu má městská část Praha 10 109 000
obyvatel. Nad rámec Vaší žádosti sdělujeme, že v žádném z těchto statistických přehledů není
zaznamenáno, že by na území Prahy 10 žili zástupci nějaké mimozemské civilizace.
Bod VII.:
Povinný subjekt nemá zaznamenán žádný případ, kdy by někdo z obyvatel oznamoval zdejšímu
přestupkovému orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce

od tvora mimozemské civilizace dle § 49 dnes již zrušeného zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích.
Pro doplnění uvádíme, že skartační lhůta u přestupkových spisů činí 5 let.
Bod VIII.:
S jistotou lze konstatovat pouze to, že na území MČ Praha 10 je nainstalováno několik zřízení, která
zjišťují a zobrazují rychlost motorových vozidel, projíždějících po vozovce. Lze však předpokládat, že
zařízení by zobrazilo rychlost i u předmětu, který by s vozovkou nebyl v kontaktu.
Bod IX.:
Odpověď na bod IX. Vaší žádosti, tedy počet pravomocně ukončených správních řízení v roce 2016 na
úseku všech odborů, tvoří přílohu k tomuto přípisu.
Bod X.:
Dle dostupných informací se na území hlavního města Prahy, tedy i městské části Praha 10, udělují
technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Povinný subjekt však není v postavení subjektu
oprávněného udělovat technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), zmíněnými
prostředky tudíž ani nedisponuje (ani pro předměty, které nemají kola a levitují).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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