
Obec Sirá   337 01   Rokycany 
       

     

                                _________      

 Vyřizuje: Ing. Hana Nováková                                                                                                              

 

                                                                                                                      V Siré 07. 06. 2022 

 

 

  

Vážená  Dr. Timová, 

 

 

Dne 10.5. 2022 jsme obdrželi do datové schránky Vaši žádost podle zákona č.106/1999Sb.,  

datovanou 14.03.2022.  

 

 

Požadované informace se nevztahují k působnosti Obecní úřadu Sirá a Obce Sirá a na uvedené  

činnosti se žádným způsobem nepodílí.  

 

 

Z tohoto důvodu Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odkládáme 

   

 

 S  pozdravem           

                                                                                                                                                             

                                                                                                              

      Ing.     Hana Nováková 

            starostka obce 
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|Otázky pro povinný subjekt Obecní úřad Sirá :  

 

 

1.Považují České orgány VOZu toto vedení jakoby boje, byť by se jednalo třeba i o obranu odcházejícího  

režimu, který se přinejmenším snaží držet u moci zuby nehty, totálně bez ohledu na životy lidí a to i bez  

nejmenšího ohledu  na životy Ukrajinců, za legální?  

 

2. Jsou tito  ruští vojáci, pohybující se v řádné označené vojenské koloně automobilů Ruské armády, kteří byli 

nelidským způsobem popraveni odstřelovači ukrytými v bytových jednotkách civilního paneláku, přičemž věk 

popravených vojáků lze odhadnout kolem dvaceti let, považováni orgány jakoby České republiky, tedy orgány  

VOZu, vůbec za lidské bytosti?  

Podle jakých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené mezinárodní konvence?  

 

3. Je možné v České republice po vyjádření vrcholných představitelů zrůdného a vraždícího režimu VOZu, tedy  

Igora Stříže a Lenky Bradáčové tyto zjevné válečné zločiny kritizovat? Nebo sprosté vraždění, pokud vraždí  

zejména oni sami či jejich spojenci se musí vychvalovat do nebes?  

 

4. Domnívají se jakoby České orgány VOZu, že pro Ruskou armádu by bylo technicky nemožné či složité tyto  

obytné civilní paneláky před průjezdem neobrněných vozidel srovnat se zemí, pokud vraždí zejména oni sami či  

ejich spojenci, se musí vychvalovat do nebes?  

 

5. Pokud by se Ruské jednotky bránily, tak by to bylo údajné napadení civilistů, ale když tito „ civilisté“ popraví 

zločinným a nelidským způsobem Ruské vojáky, tak je to snad hrdinství hodné bezbřehého obdivu?  

   

Budou proti těmto redaktorům České televize za tyto dva konkrétní hrubé a úmyslné činy zákeřného prokazatelného 

lhaní Českému obyvatelstvu, ještě k tomu za peníze  

 

6. Budou České bezpečnostní orgány VOZu, konkrétně Policie ČR, respektive zrůdně zneužívaná složka NCOZ, 

vyšetřovat, kdo tyto redaktory navedl, aby záměrně zakreslovali průběh událostí a bojů na Ukrajině Českým 

občanům? Za nekřesťanské peníze, které vybírají, pak pouze Čechům záměrně lhali a uváděli je systematicky 

v omyl!!! Je to v nějakém zájmu Čechů, být za takové nekřesťanské peníze systematicky obelháván?  

 

7. Budou lidé, kteří schvalují postup a válečné zločiny doposud vládnoucí židovské guerilly na Ukrajině, držící se  

u moci zuby nehty bez ohledu na životy Ukrajinců nebo Rusů, případně i Čechů nebo jiných národů, které mají být 

zataženy do války, taktéž voláni k trestní odpovědnosti?  

 

8. Bude zahájeno trestní řízení proti lidem, kteří tyto odstřelovací pušky dodali na Ukrajinu zjevně za účelem tohoto 

zbabělého záškodnického zneužití ze zálohy z obytných čtvrtí proti životům a zdraví lidských bytostí?  

 

9. Proč „ šiřitelé veškeré pravdy z České televize“, vesměs opět všichni židovského původu, neinformují o jakoby 

Ukrajinských jednotkách, které mimo jakékoliv napadení či ohrožení života prostě přejíždí bezdůvodně automobily 

svých vlastních občanů!!!???    

 

 
 
 
 

Všechny přílohy nejsou z důvodů GDPR a náplně dokumentu doloženy,  

ale jsou k nahlédnutí v budově obecního úřadu Sirá v úředních hodinách. 
 
 


