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Yécz Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb.

K vašemu dotazu ze dne 5 .L 2021, kdy se opakovaně domáháte odpovědi, kterou j ste j iž
dostal sděluji, tentokrát i pro případně méně bystré čtenáře, že na inkriminované schůzi
zastupitelstva předsedající schůze odmítl pořizování z důvodu zachování veřejného pořádku,
což je plně v jeho kompetenci, nebot'k tomuto opatření došlo as hoc. Koneckonců, jak se lze
domnívat a logicky (mj i svědecky doložit) dovozovat, i přes napomenutí jste i navzďory
tomuto zákazu pravděpodobně pořizoval záznam dále prostřednictvím mobilu atzv. smart
hodinek. Vaše manipulace s nimi byla řadě zastupitelů a veřejnosti zíejmá.
Zákonné právo pořizovat nahrávky ze zasedání jako takové, nikdo nezpochybnil, jak opětovně
zcela nesprávně a manipulativně dovozujete (resp. osoba, která Vám tato podání sepisuje) a
jaké činíte zcela nesprávné právni závéry. Dále právo na pořízení nahrávky nebylo porušeno i
tím, že se pořizuje nahrávka veřejná, která je veřejnosti volně přístupná. . 

l.

Jak jsem mnohokrát sdělil, máte-li pochybnosti o zákonnosti, či poručení práva ze strany
vedení obce, úřadu, či zastupitelů obrat'te se na orgány činné v trestním Ťízení a nesnažte se
nás tady ,,děsit" naší případnou odpovědností. Na rozdíl od mnoha lidí včetně vaší osoby, jsou
si jí zastupitelé plně vědomi. Penzum vašich podáni už se dostalo k počtu, jež indikuj e zcela
beze všech pochybností určité osobní problémy podatele, ať užv rovině osobnostní, či
zdravotní anarozdíl od mnoha lidí, které se Vaší činností (psaní tzv. stošestek) vesele bavi, já
zaóinám o vás mít vážné obavy, A proto jsem se Vás chtěl zeptat, či spíše navrhnout nebylo
by lepší vyhledat nějakou pomoc odborného charakteru? 
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P.S.: Ale jestli Vás to těší, klidně pokračujte, já měl slohy vždycky rád.
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