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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace obdrželo dne 
17. března 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), v níž se mimo jiné domáháte poskytnutí následujících informací: 

1. Považují České orgány VOZu toto vedení jakoby boje, byť by se jednalo  i třeba o obranu 
odcházejícího režimu, který se přinejmenším snaží držet  u moci zuby nehty, totálně 
bez ohledu na životy lidí a to i bez nejmenšího  ohledu na životy Ukrajinců, za legální? 

2. Jsou tito ruští vojáci, pohybující se v řádně označené vojenské koloně  automobilů 

Ruské armády, kteří byli nelidským způsobem popraveni odstřelovači ukrytými 

v bytových jednotkách civilního paneláku, přičemž  věk popravených vojáků lze 

odhadnout něco kolem dvaceti let, považováni  orgány jakoby České republiky, tedy 

orgány VOZu, vůbec za lidské bytosti? 

Podle jakých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené  mezinárodní 

konvence? 

3. Je možné v České republice po vyjádření vrcholných představitelů zrůdného  a 

vraždícího režimu VOZu, tedy Igora Stříže a Lenky Bradáčové tyto zjevné  válečné 

zločiny kritizovat? Nebo sprosté vraždění, pokud vraždí zejména oni  sami či jejich 

spojenci, se musí vychvalovat do nebes?  

A proti oponentům tohoto režimu bude pod rouškou trestního práva znovu  a znovu 

perverzně zneužívána ozbrojená státní moc? 

4. Domnívají se jakoby České orgány VOZu, že pro Ruskou armádu by bylo  technicky 

nemožné či složité tyto obytné civilní paneláky před průjezdem  neobrněných vozidel 

srovnat se zemí, pokud by nebrala ohled právě na  civilisty? 

5. Takže pokud by se Ruské jednotky bránily, tak by to bylo údajné napadení  civilistů, 

ale když tito „civilisté“ popraví zločinným a nelidským způsobem  Ruské vojáky, tak 

je to snad hrdinství hodné bezbřehého obdivu?   



 

Adresa: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh Tel.: +420 597 582 610 
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. E-mail: info@gvoz.cz 
Číslo účtu: 17039761/0100 Web: www.gvoz.cz 
IČ: 00842737 ID DS: 9swj2ba 

6. Budou proti těmto redaktorům České televize za tyto dva konkrétní hrubé  a úmyslné 

činy zákeřného prokazatelného lhaní Českému obyvatelstvu,  ještě k tomu za peníze 

Českých občanů, vyvozeny důsledky? 

7. Kdy budou o zločinech těchto okupantů informovat údajně Česká média?  Proč 

neinformují? Těch zločinů, pachatelů a podvodů je takové množství,  média úplně 

mlčí a naopak rozšiřují zakrývací propagandu VOZu, jak je  to možné? Kdy budou 

řádně informovat obyvatelstvo? 

8. Budou České bezpečnostní orgány VOZu, konkrétně Policie ČR, respektive  zrůdně 

zneužívaná složka NCOZ, vyšetřovat, kdo tyto redaktory navedl, aby  záměrně 

zkreslovali průběh událostí a bojů na Ukrajině Českým  občanům? 

Je to v nějakém zájmu  Čechů, být za takové nekřesťanské peníze systematicky 

obelháván? 

9. Budou lidé, kteří schvalují postup a válečné zločiny doposud vládnoucí  židovské 

guerilly na Ukrajině, držící se u moci zuby nehty bez ohledu na  životy Ukrajinců 

nebo Rusů, případně i Čechů nebo jiných národů, které  mají být zataženy do války, 

taktéž voláni k trestní odpovědnosti? 

10. Kdo na tom má asi tak  zájem? Češi to rozhodně nebudou, nemohla by to být náhodou 

stejně tak  zrůdná židovská guerilla v Čechách, která za vedení MOSSADu  a 

židovských rezidentur v CIA potají vraždí, unáší a mučí skutečnou  Českou opozici??? 

11. Podle jakého zákona se tito darebáci masivním způsobem vyhýbají jakémukoliv 

trestnímu řízení a to do takové míry, že se dokonce proti nim samotným téměř nikdy 

ani trestní řízení nezahájí? 

a.t.d. 

 
Odůvodnění: 
Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované 
informace se nevztahují k působnosti školy, ředitel gymnázia výše uvedenou žádost 
o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím 
odkládá. 

 
Poučení: 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podat na postup školy 
stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím k nadřízenému orgánu, 
kterým je kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím Gymnázia 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace. 

 
 

 

 

 
Mgr. Vít Schindler v.r. 
ředitel školy 


