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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. 

o Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde            
je uschováno. 

o 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. 

o 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. 
o 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. 

 

Děkujeme, 

Na planetě Zemi dne 5. 9. 2017, 

 

  

  

Česká Republika, Planeta Země 

 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 
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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 13, Úřad městské části Praha 13, odbor tisku a informací obdržel dne 
29. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte 
poskytnutí těchto informací: 

 
i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. 
létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace. 
o Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a 
kde je uschováno. 
o 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. 
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o 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. 
o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky 
(objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují. 

 

 
 
V souladu s ustanovením §14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme elektronicky. 

Zasíláme Vám odpovědi na Vaše otázky: 

ad i) NE 
ad ii) NE 
ad iii) NE 
ad iv) NE 

 
ad v) ÚMČ Praha 13 nemá upravené postupy pro tento druh nepředvídatelných událostí. 
Povinnost poskytovat informace podle InfZ se netýká dotazů na názory a budoucí 
rozhodnutí. 

 
ad vi) 
Počet  osob  s  platným  trvalým  pobytem  na  ÚMČ  P  13,  dle  Agendového  informačního 
systému evidence obyvatel MV k dnešnímu dni, je celkem 52 866 osob. 

 
ad vii) 
V termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 neoznamoval žádný obyvatel Prahy 13 přestupek 
spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších zákonů. 

 
ad viii) 
Na území MČ Praha 13 jsou instalovány informační panely pro měření rychlosti a radary pro 
úsekové měření rychlosti. 
Předmětné zařízení slouží ke zklidnění provozu na pozemních komunikacích v obci, kterým 
se vynutí dodržování povolené rychlosti od účastníků provozu na pozemních komunikacích, 
jejich výčet je specifikován v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů v platném znění. Vzhledem k okruhu Vašeho zájmu 
podotýkáme, že specifikace účastníků dle zákona neuvádí řidiče létajícího objektu (talíře). 
Jelikož radary pro úsekové měření nevlastníme ani neprovozujeme, nemůžeme Vám sdělit 
technické parametry předmětného zařízení, proto se obraťte na jeho vlastníka - 
provozovatele, kterým je TSK hl. m. Prahy, a.s. 

 
ad ix) 
Všechny  dotčené  odbory  MČ  Praha  13  mají  za  rok  2016  celkem  2 303  pravomocně 
ukončených správních řízení. 

 
ad x) 
Městská  část  Praha  13  ani  Úřad  MČ  Praha  13  nejsou  oprávněny  používat  technické 
prostředky k zabránění odjezdu vozidla, neboť tato pravomoc na území hl. m. Prahy dle ust. 
§ 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo jiných 
zákonů, je svěřena Městské policii hlavního města Prahy, která byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou č. 5/1992 Sbírky hlavního města Prahy o zřízení Městské policie 
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hlavního města Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26. 
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března 1992. S předmětným dotazem se proto obraťte na příslušné Obvodní ředitelství 
Městské policie. 

 
 
Podle  ustanovení  §5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnuta  informace  zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem, 

 
Mgr. Eva Libigerová 
odd. tisku a informací 
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