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Obec Běleč Vám tímto poskytuje vámi požadované informace podle zákona 106/1999 Sb.:

i. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný
neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.

Žádné takové zařízení nebylo ve správním území obce Běleč zaznamenáno.

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

Všechny vámi specifikované nalezené předměty byly uloženy do trezoru.

o Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za
účelem tvorby studie.

Stanovuji tímto termín možné prohlídky tohoto zařízení na 20. října 2017 ve 14:00 hodin.

ii. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.

Obec Běleč nemá podobnou jednotku, tyto činnosti zajišťuje starosta obce.

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

Podle zákona je úředním jazykem v České republice jazyk český, prozatím nám dostačuje.

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

Obec Běleč nemá takové informace.

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.

Máme zpracovánu dokumentaci obce pro řešení mimořádných situací a krizových situací z 31. 12. 2015.

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

Počet osob s trvalým pobytem je podle našich informací 196.

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.



Za  období  od  1.  července  1990  do  2.  března  2003  neevidujeme  žádný  přestupek  dle  §  49  zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích.  Od 3.  března 2003 dosud zajišťuje  na základě veřejnoprávní  smlouvy
projednávání přestupků ve správním území Obce Běleč Město Mladá Vožice.

viii.  Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje
rychlost.

Obec Běleč nemá informace o žádném zařízení, které kontroluje rychlost. Doporučujeme Vám obrátit se
na místně příslušné obvodní oddělení Policie České republiky.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.

Všechna námi spravovaná zařízení měří rychlost jak na silnici, tak 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.

V roce 2016 bylo pravomocně ukončeno 35 správních řízení.

x. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu
vozidla.

Obec  Běleč  nemá  informace  o  žádném  udělování  jakýchkoliv  technických  prostředků  k  zabránění
odjezdu vozidla ve správním území Obce Běleč.

o Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající
talíře), které nemají kola a levitují.

Všechna námi spravovaná zařízení tohoto typu lze namontovat i na levitující dopravní prostředky.

S pozdravem a přáním hezkého dne

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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