v'ážené dámy a pánové,
Zádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
nformacÍm.

3 pozdravem,
.

jále přeposílám odkaz na veliké umění oblIbence Vašich představitelů z Ukrajiny, kterým jste poslušni, kteří
sou v Čechách přes děsivé zločiny ještě u moci, ale již dlouho tomu tak nebude. Tento umělecký, vzdělávací a
jo|itický odkaz prezidenta židovského původu Volodymyra Zelenského se snaží doposud vládnoucí židovská
dika za všech okolností vnutit i Čechům, třeba i silou a násilím, což bude stejně jako na Ukrajině spojeno s
istými obtížemi a věříme, že to pro ně bude mít i jisté důsledky. Stejně jako sprosté vraždy, jichž se za
zneužÍvání státní ozbrojené moci dopustili například v mé rodině, avšak své ovečky o těchto děsivých zločinech
jřoti lidskosti neinformuji.
řakže nejprve to veliké umění:
1ttps://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc&t=125s

4 pak si můžete přečíst o metodách, pomoci kterých vraždi. V naší rodině jsou již tři lidské bytosti
jo smrti: https://bradavice.unas.cz
jokonce se neštÍtÍ ani únosů za spolupráce s Izraelskou tajnou službou MOSAD, nezákonného věznění, mučení
zneužiti mikrovlnné zbraně za účelem trvalého poškození zdraví svých obětí l!!
Htps://nor-info.netlify.app/
]ttps://tinyur|.com/mupdwnfb
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MĚSTYS SVATAVA - starosta městyse
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VYPRAVENO dne
-9 -05- 2022
Úřad městyse Svatava

Váš dopis značkyl ze dne

naše mačka

MESA/388/2022

vyřizuje l linka

Ve Svatavě dne
09.05.2022

Odpověď na žádost dle zák. Č. 106/1999 Sb.
Vážená paní

,

dne 05.05.2022 jsme obdrželi do datové schránky Vaši žádost podie zákona č.
106/1999 Sb., datovanou dne 01.03.2022.
Sdělujeme, že požadované informace se nevztahují k působnosti městyse Svatava a
městys Svatava se na uvedené Činnosti žádným způsobem nepodílí. Z tohoto důvodu
Vaši žádost dle § 14 odst. 5 písm. C) zákona č. 106/1999 Sb. v úplném a platném znění
odkládáme.

S pozdravem

Vladimír Adamec
starosta městyse
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