
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
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e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz  
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Na základě Vaší žádosti doručené nám dne 2.10.2017 prostřednictvím datové schránky 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

v platném znění, Vám sdělujeme následující: 

 

ad i)  Ne, Městská část Praha-Kunratice informací, zda bylo v rámci naší městské části 

 v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný 

 neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace, nedisponuje. 

 

ad ii)  Nemá zřízenu specializovanou „UFO“ jednotku, neboť jí to žádný právní předpis 

 neukládá. 

 

ad iii)  Nemá řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a 

 případné tlumočení do jazyka Českého, neboť jí to žádný právní předpis neukládá. 

 

ad iv) Nemáme žádné informace o existenci orgánu veřejné moci ČR, který se touto 

 problematikou zabývá. 

 

ad v) Obrátili bychom se na přímo nadřízený orgán městské části a sice na Hlavní město 

 Prahu a . 

 

ad vi) V Městské části Praha-Kunratice je k trvalému pobytu přihlášeno 9.732 osob. 

 

ad vii) Od 1.1.2011 do 30.6.2017 nemáme hlášen přestupek spočívající v hádce či urážce od 

 tvora mimozemské civilizace dle § 49 zák.č. 200/1990 Sb. Pokud by takový 

 přestupek byl hlášen před prvním lednem 2011 jsou takové spisy s ohledem na 

 5 letou skartační lhůtu již skartovány.  

 

ad viii) Informace se nevztahuje k působnosti městské části– odloženo dle § 2 odst 1 viz 

 Sdělení o odložení. 

 

ad ix) Přehled o počtu pravomocně ukončených správních řízení v roce 2016. 

Zákon č. Druh Počet 

200/1990 Sb., o přestupcích § 47 7 

§ 49 odst 1 písm. a) 1 

§ 49 odst. 1 písm. c) 21 

§ 50 odst. 1 písm. a)  5 

 

 

Naše čj.: 

 

 

MC P-KU 2709/2017 

Datum: V Praze dne 9.10.2017 

Vyřizuje: 

 

Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 



246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 27 písm. f) 10 

§ 27 odst. 1 písm q)  8 

133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů 

§ 10 413 

§ 12 odst. 1 2 

§ 12 odst. 2 19 

99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského 

práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství) 

§ 13 odst. 8 39 

21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 

a o změně některých zákonů (zákon o 

ověřování) 

§ 6 a 10 1.679 

365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy, 269/1994 Sb., o Rejstříku 

trestů, 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, 455/1991 Sb., 

živnostenských zákon, 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované 

koverzi dokumentů, 111/2009 Sb., o 

základních registrech  

Výstupy Czech point 807 

114/2006 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 8 odst. 1 28 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

§ 4 4 

 

ad x. Informace se nevztahuje k působnosti městské části– odloženo § 2 odst. 1 viz Sdělení 

o odložení. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 


