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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi
dne 06.03.2022, Vám poskytujeme informace následujícího znění:
1. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle
způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce
se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor
byl řízený židem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy
zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či
židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž
zkoumáno takzvanými orgány VOZu činnými v trestním řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu?
Není nám známo, zda je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na
Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony
Ukrajinců. Není nám známo, zda je zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům
či židovskému státu Izrael či židovským představitelům. Není nám známo, zda
vyjádření této podpory židům bude taktéž zkoumáno takzvanými orgány VOZu
činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu.
2. Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině
opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala
moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých
zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině
zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou
jakoby na oko České orgány, ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také tato
vyjádření obdivu a podpory židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného
činu?

Není nám známo, zda je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si
v roce 2014 na Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako
v Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách
a v dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy
konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo
etnickým Rusům. Není známo, zda České orgány, ve skutečnosti orgány VOZu,
budou zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory židovské guerille pro
podezření ze spáchání trestného činu.
Po posouzení žádosti jsme požadavku na informace ve formě zodpovězení dotazů
vyhověli, nicméně máme za to, že nejsme v této věci povinným subjektem.

JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková v. r.
tajemnice MěÚ
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