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Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): Podle definice zákona a statistik reálné trestné/přestupkové činnosti v
Ostravě neexistují tzv. množírny/množitelé především psů! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované informace
o desítkách tisíc týraných psů/koček v ČR v tzv. množírnách nemají oporu v policejních analýzách. – MŘP: Z
hlediska absolutních čísel se totiž např. v Ostravě v „problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně“
šetřených z jiných než tzv. množitelských důvodů. „Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném
období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo
zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným orgánem.“ – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně
pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem na smyšlenou
krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 12. dubna
2017 z Magistrátu Statutárního města Ostravy materiál Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky,
který vznikl na základě dotazu šéfeditora SwN, Mgr. Radka Přepiory, z 5. dubna 2017. Vážený pan Mgr. Přepiora během
dubnového jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové.
Úvodem bych rád poděkoval celému týmu, který vede Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského
ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, za svolení ke zveřejnění velice informativně přínosné zprávy o činnosti
státní policie v Ostravě v roce 2016 na oficiálním městském webu „Ostrava.cz“ v rámci právě projednávaného
programového bodu. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si tak díky tomu může zjistit
konkrétní/faktické údaje o úspěšné činnosti podřízených Váženého pana ředitele Dočekala a o celkovém zlepšování
bezpečnostní situace v Ostravě. – Rád bych se nyní zeptal Váženého pana plukovníka Dočekala a nebo jeho zástupce na
několik otázek, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně jsme k nim většinou až na drobné náznaky ve
Vaší zprávě nic podrobného nenašli. Na prvním místě jde o otázky kybernetické bezpečnosti. Jaká byla v roce 2016 situace
z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě prosím? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a
na jaké cíle se zde hackeři zaměřovali nebo také aktuálně cílí? Jakých výsledků dosáhli? Sám bych v této věci připomněl
úspěch Policie České republiky z května 2016, kdy došlo k mediálně masívně sledovanému zásahu vůči ve Svinově
zabarikádovanému a přibližně 8 let celostátně hledanému hackerovi. Dramatická videa z této akce obletěla takřka celý
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svět. Dále jaký předpokládáte dopad na otázku kybernetické bezpečnosti obyvatelstva po letošním odhalení a podrobném
popisu hackerských nástrojů k takřka jakékoliv chytré elektronice prostřednictvím dokumentace zveřejněně žurnalisty z
webu „WikiLeaks“, když se vskutku děsivě ukazuje, že nic připojeného k Internetu není bezpečné a posléze již vůbec nelze
zajistit něco takového jako je soukromí a ochranu citlivých osobních dat. Jsem v této souvislosti rád, že se Vaši kolegové
rozhodli realizovat populární a přínosný projekt nazvaný takovým hezkým lidovým názvem „Poldík webík“, jehož cílem je,
cituji z Vaší zprávy, „upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí používání Internetu“. „Vysvětlit jim, že
Internet nenabízí pouze nepřeberné množství zábavy, užitečných informací a možnosti komunikace s přáteli, ale může být
také velice nebezpečný.“ Konec citace. – Můj druhý dotaz se týká trestné činnosti související s tzv. mediálně
hyperbolizovaným tématem množíren zvířat, jejich čipováním a obecně týráním především psů. Vaši kolegové z policejního
prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana Ing. Karla Zváry, jemuž za jeho aktivitu alespoň takto
veřejně děkuji včetně Vašich kolegů z již zmiňovaného policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli, že ze statistického
hlediska taková trestná činnost není buď vůbec evidována, fakticky tak neexistuje včetně tzv. termínu „množitel“ a
„množírna“. Čistě z hlediska týrání zvířat jde o maximálně několik desítek případů ročně v celé České republice. Jaká je
tedy prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě? Velice Vám děkuji za Vaše férové odpovědi a přeji Vám i Vašim
kolegyním a kolegům vše dobré ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“ – Vážený pan ředitel státní policie v Ostravě ihned
na mikrofon mj. velice seriózně odpověděl k otázce kybernetické bezpečnosti, že s elektronizací celé společnosti
samozřejmě vstupují do života obyvatel rizika. Policie ČR má zřízeno k úzce souvisejícím různým typům kriminality
speciální pracoviště. Problém však představuje velká míra latence, když navíc nynější právní úprava nedokáže postihnout
všechny problematické jevy spojené s elektronizací lidské společnosti. Policie zatím není schopna v takovém ohromném
rozsahu, který moderní technologie přinášejí, celou tuto oblast vyhodnocovat. – Z hlediska tzv. množíren zvířat a čipování
pak Vážený pan ředitel rovnou vysvětlil: „Nemám povědomí, že bychom něco takového evidovali na území města
Ostravy.“ Přislíbil však provedení prověrky ostravské statistiky, kterou posléze vskutku férově/písemně Mgr. Přepiorovi
přeposlal. „V absolutních číslech se totiž v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně.“ „Asi deset
oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť
byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným
orgánem,“ napsal později mj. ve své dubnové zprávě pro SwN Vážený pan ostravský policejní ředitel. Jeho materiál, který
koresponduje s oficiálním vyjádřením Policejního presidia ČR z března 2017, navíc neobsahuje v hodnoceném období let
2012 až 2016 ani jednu zmínku o nějaké existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelích“ zvířat. Popisovaná trestná a
přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel
neustále hodlá právě na základě často neexistující trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou
radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele za to, když dovolí
mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu
ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen na občany České republiky. Přitom podle oficiálních
policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod. – SwN by rádo poděkovalo Váženému panu plk. Mgr. René Dočekalovi,
řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovníkům včetně
Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy za jejich obětavou spolupráci při získání výše
citovaných velice důležitých informací. – Celá zpráva Váženého pana plukovníka Dočekala je k dispozici široké veřejnosti
níže ve formátu pdf.
Zdroj: Materiál nazvaný „Informace k problematice přečinů týrání zvířat a korespondujících přestupků šetřených,
prověřovaných či vyšetřovaných v letech 2012 - 2016 u Městského ředitelství policie Ostrava“ ze dne 12. dubna 2017,
zaslaný jako oficiální odpověď Váženého pana ředitele Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, na
dotazy šéfeditora Necipujtenas.CZ Mgr. Radka Přepiory, které byly vzneseny během jednání Zastupitelstva Statutárního
města Ostravy 5. dubna 2017 (materiál obdržel Mgr. Přepiora elektronicky z Magistrátu Statutárního města Ostravy dne
12. 4. 2017); audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 5.
dubna 2017; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-falseproblem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2015.pdf
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava

plk. Mgr. Bc. René Dočekal
ředitel

Ostrava 12. dubna 2017
Informace k problematice přečinů týrání zvířat a korespondujících přestupků
šetřených, prověřovaných či vyšetřovaných v letech 2012 - 2016 u Městského
ředitelství policie Ostrava.
V širokém spektru různorodých protiprávních činností, jež vykazují znaky
trestných činů dle zvláštní části trestního zákoníku a jsou proto šetřeny, prověřovány
či vyšetřovány policejními orgány Městského ředitelství policie v Ostravě, jsou
samozřejmě obsaženy i ty podle hlavy osmé citované normy, které jsou směřovány
proti životnímu prostředí a kam zákonodárce zařadil i ustanovení na ochranu zvířat
proti týrání, přesněji k trestnímu postihu osoby, která zvíře týrá. Konkrétně tedy dle
§ 302 trestního zákoníku pokud surově nebo trýznivě v soukromí či veřejně zvíře
týrá, může být odsouzen na dva roky odnětí svobody, k zákazu činnosti či propadnutí
věcí. Jestliže byl za obdobné jednání v posledních třech letech potrestán či odsouzen
nebo zvířeti způsobil trvalé následky či smrt, zvyšuje se trestní sazba na šest měsíců
až tři roky, propadnutí věci zůstává. Pokud se objektem nekalé praktiky stane více
zvířat, může být takový pachatel odsouzen na jeden rok až pět let odnětí svobody.
V případech, kdy následek jednání nedosahuje společenské škodlivosti v míře
postižitelné dle trestního práva, nastupuje posouzení odpovědnosti za protiprávní
jednání správním orgánem v přestupkové rovině. Zde je nutno upozornit na speciální
normu, a to zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde ustanovení
§ 27 taxativně uvádí přestupková jednání fyzických osob i rozsah postihů. Za tyto
přestupky lze jednotlivci udělit pokutu od 50.000,- Kč do 500.000,-Kč, u některých lze
souběžně uložit zákaz činnosti, zákaz chovu zvířat až na 5 let či propadnutí zvířete.
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob jsou precizovány
v následujícím § 27a citovaného zákona.
Po exkurzu do obecného právního rámce a na úvod analytické části považuji
za nutné uvést, že v rámci Statutárního města Ostravy i obcí přidružených, tedy
v teritoriální působnosti policejních orgánů Městského ředitelství policie Ostrava
došlo v posledních letech ke snížení evidovaného nápadu trestné činnosti převyšující
deset procent. V případech výše naznačených skutků pak ale došlo k nárůstu
v řádech desítek procent. Je to ovšem z mé strany jen cílený výklad statistických
ukazatelů, proto není důvod ke znepokojení. I přes konstatovaný pokles náběru
přečinů a zločinů, stále měsíčně evidujeme počet převyšující číslovku jednoho tisíce
a obdobná situace je i v agendě přestupkové. V absolutních číslech se totiž
v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně.
30. dubna 24
729 21 Ostrava

Tel.: +420 974 725 220
Fax: +420 974 725 900
Email: mrova@mvcr.cz
Email: ov.srmr@pcr.cz
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Týrání zvířat MŘP Ostrava 2012 - 2017

1.
2012 2013 2014 2015 2016 čtv.
2017
TČ (§ 302)
3
2
4
3
9
4
PŘ (§ 27 zák. 246/1992)
1
0
4
15
11
3
ČJ (oznámení o týrání)
2
0
3
4
1
0
Pokud budu v kazuistikách konkrétní, pak jako „oběti“ i „pachatelé“
postižitelných jednání v řadě trestní i přestupkové jednoznačně vedou zástupci psích
plemen.
Zubožený, podvyživený, dehydrovaný, s provazem zařezaným do svaloviny
krku a odřeninami na hýždích svědčících o vlečení byl nalezen psí kříženec
přivázaný ke stromu u Odry. Pachatele se nám bohužel zjistit nepodařilo, ale
křížence se podařilo zdárně vyléčit v třebovickém útulku a pod jménem Plaváček se
dočkal adopce.
V několika případech byli psi ras stafordteriér a pitbulteriér na veřejnosti
„cvičeni“ kopáním, škrcením, našlapáváním na hlavu, bitím kabelem, tedy úkony
způsobujícími nadměrnou bolest. Pachatelé byli řešeni ve zkráceném přípravném
řízení, psi jim byli odebráni.
Ve zkráceném řízení byl řešen i pachatel, jenž nastražil u zahradního domku
železnou čelisťovou past, ve které uvízla kočka, jež díky způsobeným zraněním
musela být utracena, nebo žena, jež v afektu kopem zlomila feně jorkširského teriéra
nohu, následně nevyhledala veterinární ošetření a zvíře nechala vyhubnout.
Vyšetřováno bylo rovněž několik otrav psů piškoty napuštěnými fridexem,
masem kontaminovaným jedem proti hlodavcům či přímé zastřelení zvířete. Přes
intenzivní prověřování se taktéž dosud nepodařilo zjistit pachatele otrávení a úhynu
služební feny Myrta přímo v areálu policejního psince.
Obžalobou bylo ukončeno trestní stíhání pachatele, který řetězovou pilou
dekapitoval křížence kolie, jenž mu usmrtil 30 ks slepic z chovu u domu.
V rovině správních deliktů byly v různých variantách majoritně řešeny případy
pokousání psem, a to mezi různými psy navzájem, dále ovcí, koz, koček, ale i
člověka s krátkou dobou léčení způsobeného zranění.
Raritní bylo řešení opakovaného úniku vzrostlé krajty chovateli, která následně
„stoupačkou“ mezi patry vyšplhala vždy do jiného bytu, čímž pokaždé vyděsila jinou
osobu. Tyto události se odehrály bez způsobeného zranění.
Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo
ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného
základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným
orgánem.
Závěrem bych chtěl vyjádřit spokojenost se vzrůstající tendencí oznamování
výše naznačený případů v roce předchozím i v prvním čtvrtletí roku letošního. Podle
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našeho názoru to lze přičítat zejména snížení lhostejnosti občanů k utrpení týraných
zvířat a pochopení tohoto pojmu obecně, obavám z možných následků na poškození
zdraví lidí při nezabezpečení zvířat, zejména psů, a rovněž preventivní činnosti
sdružení, spolků i chovatelů samotných.
Zpracoval: kpt. Ing. Bc. Pavel Kilnar
vrchní komisař ÚO SKPV

plk. Mgr. Bc. René Dočekal
ředitel
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Zdroj obrázku: Ukázka z oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky
ze dne 6. března 2017, č. j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140.
Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých
domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje
(nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním
zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v
těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých
domácích zvířat se v ČR pohybovaly v letech 2016/2015 pouze v rozmezí mírně přes
3 desítky případů ročně a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 až
3 případy! Policie ČR nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o
plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v
soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ
(SwN) získalo výše uvedené informace na počátku března 2017 díky obdivuhodné
aktivitě Váženého občana, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal
během února 2017 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN
tímto velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu
Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o
aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů,
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koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky.
– Policejní prezidium České republiky podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv.
problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v prosinci 2015,
jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv.
„množitele“. V posledních letech se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v
ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob).
– Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je
velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na
světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na
vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc
nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody
označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní
foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové
aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky,
adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů
soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete:
jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní
dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve
formátu PDF.
Zdroj: Oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky ze dne 6. března
2017 s č.j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140 získaná díky občanské aktivitě Váženého pana
IT odborníka, podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal na Policejní prezidium ČR
žádost o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím 19. února 2017
(zaevidováno na podatelně 20. 2. 2017); Vážený pan Ing. Zvára zaslal výše uvedené
materiály zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ 6. 3. 2017;
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-donot-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2015.pdf

Týrání zvířat (kód předmětu zájmu 200 - malé domácí zvířectvo jako psi, kočky aj.)
paragraf
stíhané fyzické / právnické osoby
2015
§ 302 Týrání zvířat
zahájeno trestní stíhání fyzické osoby
31
§ 302 Týrání zvířat
zahájeno trestní stíhání právnické osoby
0
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z
zahájeno trestní stíhání fyzické osoby
2
nedbalosti
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z
zahájeno trestní stíhání právnické osoby
0
nedbalosti

Příloha k: Č. j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140

2016
35
0
3

2017 leden
2
0
0

0

0
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Zdroj obrázku: Policejní prezidium České republiky
Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém
území České republiky, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv.
„množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do
dvaceti čtyř obviněných osob. Policie ČR ani nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném
čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Policejní
prezidium České republiky (PP ČR) vede Vážený pan policejní prezident: brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, jenž řídí
Policii ČR (podřízena ministerstvu vnitra, které je v gesci ČSSD). – PP ČR odpovědělo svým oficiálním dopisem ze dne
11. prosince 2015 na dotazy občanů ve věci čipování psů. Jednoznačně sdělilo následující fakta: 1/ Na území celé České
republiky ještě nikdy nedošlo k ani jednomu trestnímu stíhání konkrétních osob ve věci tzv. „množíren“ a „množitelů“
zvířat. To i přes to, že byly v této věci prověřovány nejrůznější podněty občanů a policie přistoupila také k vlastnímu
operativnímu šetření. 2/ Od roku 2000 došlo k vůbec prvnímu případu obvinění občanů ČR z trestného činu týrání psů a
koček až v roce 2011. Od té doby nikdy nepřekročil počet takových obviněných osob číslo dvacet čtyři. 3/ PP ČR dále
zřetelně uvedlo: nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých
přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem
musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že
ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně nebo o existenci jakéhokoliv masového
problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by
díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska
zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom
onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech nejlepších
čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo
pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z Policejního prezídia České republiky byla zjištěna díky
obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců Kanceláře policejního
presidenta, Oddělení tisku PP ČR. (Ministerstvo vnitra ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD.) Všem
výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní
pejskaři v Ostravě své velké poděkování.
Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 18. listopadu 2015 Policejním prezídiem České
republiky (PP ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět pod jednacím číslem PPR-31890-3/ČJ-2015-990140 v prodloužené
zákonné lhůtě dne 11. prosince 2015; 13. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z PP ČR od „mimoostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista,
šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).
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