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Odpov ěď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 07.09.2017 – Mimozemská 
studie pro rok 2017 
 
 
Vážený pane žadateli, 

dne 07.09.2017 byla na náš úřad doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/20199 Sb. Žádost 
byla zaregistrována po č. j. 4071/7484/2017 a tímto Vám sdělujeme k Vámi položeným 
dotazům následující: 

1. 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. 

Ne, v našem městě nebylo v minulosti zaznamenáno žádné zařízení mimozemské rasy.  

2. Zdá má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku. 

Ne, naše město nemá specializovanou „UFO“ jednotku. 

3. Zda má Váš správní orgán řešení pro jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace 
s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého. 

Ne, nemáme řešení pro jednání, komunikaci a případné tlumočení kdyby „přiletěli ufoni“. 

4. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který 
se touto problematikou zabývá. 

Ne, není nám známo, zda ČR disponuje orgánem veřejné moci zabývající se touto 
problematikou. 

5. 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.   

Naše město  bude danou situaci řešit operativně v daný okamžik.  

6. Žádám Vám o přesné sdělení, jak velký je Váš územní samosprávný celek. 

Rozloha  našeho územně samosprávného celku činí 47,48 km.  



 
     
     
     
 

 

7. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci 
Vašeho území trvalý pobyt.  

K dnešnímu dni je aktuální počet osob s trvalým pobytem v našem městě 5.418.  

8. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu 
v termínu od 01.07.1990 do 01.07.2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora 
mimozemské civilizace dle § 49 zákona c. 200/1990 Sb. o přestupcích.  

Ne, našemu úřadu ve Vámi uvedeném časovém rozmezí nebylo doručeno oznámení dle 
§ 49 zákona č. 200/19990Sb. 

9. 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. 

Ne, v našem městě není instalováno zařízení kontrolující rychlost.  

10. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují tzv. botičky 
(tj. 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. 

Ano , město disponuje tzv. „botičkami“.  

Ne, nemáme „botičku“ pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají 
kola a levitují.  

Rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že i přesto, že Vaše žádost neobsahovala 
povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., § 14 odst. 2, jsme Vaši žádost bez výzvy 
o doplnění vyřídili v celém jejím rozsahu.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


