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V Řitce dne I9.3.2O2I

V návaznosti na dotazpana Grigorije Vdovič enka ze dne 22,12. 2020 av návaznosti na

stanovisko Krajského úřadu ze dne 5.3. 202I Vám sděluji k vašemu dotazu následující
odpověď;

- není známo.

v této souvislosti má povinný zato, (azde zcela nesdílí stanovisko odvolacího úřadu),

že původní sdělení bylo dostatečně informačně sdělné , atzy, "běžný" (myšleno statisticky
pŤevažujici) tazatel, jehož by věc skutečně zajímala, by se s ním spokojil, neb situace je zcela
zíejmá a nabíledni. Bohužel v případě výše jmenovaného žadatele jde již zcela zjevně a

opakovaně o tzv. " vědomou nedovtípnost", což je sice tristní a trestuhodné, nikoliv však
trestné z hlediska zákona, ale jak Ťikávářada historických citátů a rčení - nejedná se o řídkavý
problém, ježprovází lidstvo po celou dobu je existence, a na kteý obvykle bylo reagováno s

humorem a třeba i literární nadsázkou. Jen pro příklad, vzpomeňme např. na zvoláni Jana
Husa v Kostnici "Sancta simplicitas|", (kdy údajně nějaká "dobrá" vdova přiložila na Husovu
hořící hranici ještě polínko), či na latinské rčení "Quod licet lovi, non licet bovi", (fráze

pochází z románu Aus dem Leben eines Taugenichts (]826, česlE Ze života darmošlapa),

který napsal Joseph Freiherr von Eichendoríí- zdaje však autorem tohoto citátu prý ale

literární vědci nejsou,jednotni, nebo zlidovělé "Komu není shůry dáno v apatyce nekoupÍ,.,.",

dokonce i český velikán Jára Cimrman si tohoto zajímavého fenoménu všiml a zvěčnil ho v
Liptákovské kronice slovy, cituji,., "méně krav a více volů - i sviní je letos dost...", někteří
cimrmanologové se však domnívají, že se jedná o popis stavu hospodářslrych zvířat v obci
Liptákov v konlcrétním roce, bohužel zákon ó.106 lI999 Sb.o povinném poskytování
informací v popisované době ještě neexistoval, a proto se nemůžeme na tuto nesmímě
důležitou azávažnou skutečnost s předstihem informovat, Tuto doušku připisujeme jenz
pilnosti, aby tazatel, pokud bude mít pro futuro o tuto infromaci zájem, nebyl následně
zklamán a nebral si to osobně, jako naší neochotu či ústrk vůči jeho osobě, cožmj. jižv
některém ze svých cca 50 podáních (už se v tom jeden opravdu nevyzná)jaksi naznačoval.
Ne, naopak my nráme tazatele velmi rádi, protože nám ukazuje nové obzory a nevídané
hranice lidských schopností a možností, o nichž jsme doposud nevěděli, a dokonce ani
netušili.
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