
Úřad městského obvodu Pardubice I 
tajemnice úřadu 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Ev. Č.: 6182/2022      V Pardubicích dne 7. června 2022 
Č.j.: UMOI/3121/2022/KÚ/Kř 
Spis č.: 1081/2022 

 
 

 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 27. 3. 2022 obdržel městský obvod Pardubice I (dále jen „MO I“),  Vaše podání nazvané 
„Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) mají povinné subjekty zákona povinnost poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti. Předmět Vašeho podání nespadá do naší působnosti, 
MO I ani nedisponuje žádnými informacemi v této věci. Nadto uvádíme, že velká část Vašich 
dotazů směřuje k získání názoru, navíc názoru na záležitosti, k nimž nemáme a ani nemůžeme 
mít relevantní informace a které nejsou v naší působnosti. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt – MO I – Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
§ 14, odst. 5, písm. c) InfZ odkládá.  

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup při vyřizování 
žádosti o informace podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u povinného subjektu 
– statutárního města Pardubice – městský obvod Pardubice I do 30 dnů ode dne doručení tohoto 
sdělení. O stížnosti rozhoduje Magistrát města Pardubic. 

 
 
 
 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  
 
 
 
 
 



 
Vážené dámy a pánové, 
Žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
S pozdravem, 
 
Trvám na tom, aby mé otázky byly řádně podle zákona otázku po otázce zpracovány a 
odpovězeny !!! Otázky nelze jednou větou svévolně odmítnout a takto ignorovat zákon !!! To 
Vám možná předvádí ta arogantní moc nahoře, že zákony pro ně neplatí. Avšak právě od toho 
se zákon nazývá zákonem, že platí pro všechny tedy i pro Vás. V zákoně je přesně popsáno, 
jak se otázky mají zpracovat. Za situace, kdy tu vláda, ke které jste zjevně loajální, bestiálně 
vraždí Vaše spoluobčany v ilegální spolupráci s tajnou službou Izraelského státu, tedy s 
MOSSADem, kdy zde působí zločinci v orgánech činných v trestním řízení, kteří násilně 
zneužívají státní ozbrojenou moc a vše je kryto zločinnými a zrůdnými agenty na soudech v 
řadách soudců, tak v takové situaci je požadavek na řádné odpovědi právě od Vás, od Vaší 
instituce velmi přiměřený závažnosti situace, která již brzy povede nepochybně k  
sebeobranným operacím velmi inteligentních, vzdělaných a statečných Čechů sdružených pod 
vlajkou Národní Odbojové Rady (NOR). 
Jeden by mohl takvý vývoj událostí zaměnit za válku, nebude to však pravá občanská válka 
Čechů proti Čechům, ale válka Čechů proti zločinecké mafii řízené okupační mocí židovské 
guerilly, která tu kompletně zkorumpovala stát a hlavně justici a maskuje se za jakoby českými 
státními úřady. Čechům kradou ve velkém plody jejich práce a životní prostředky, za těch třicet 
let to dosáhlo něco kolem tři bilionů Českých korun !!! 
V mnoha otázkách se ptám přímo na činnost Vaší instituce, není to žádný omyl. I vy jste povinni 
navíc v takto vážné situaci podle zákona odpovědět. 


