DOTAZ:
Žádáme tímto o poskytnutí informací (v souladu s výše uvedeným zákonem) souvisejících s bádáním
kolem nacistické minulosti osob, působících na území Československa v létech 1938 – 1945 a dále.
1) Zda osoba Otto Kolář, nar. 17. 5. 1908 byla evidována jako zaměstnanec gestapa v České
republice?
2) Zda mohla tato osoba vystupovat i pod jiným jménem (jako zaměstnanec gestapa) a pod jakým
jménem?
3) V kterých létech a na kterém gestapu tato osoba pracovala?
4) Kde po roce 1945 tato osoba žila?
5) Zda byl s touto osobou veden nějaký soudní proces za zločiny spojené s činnosti gestapa na
území České republiky?
ODPOVĚĎ:
ÚSTR nedisponuje informacemi, které požadujete. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat
informace netýká … vytváření nových informací. K alespoň částečnému získání požadovaných
informací by muselo být získány a prostudovány nejrůznější prameny, z nichž téměř všechny jsou ve
správě třetích subjektů, tedy zcela mimo působnost ÚSTR.
K Vaší žádosti nicméně dodáváme, že na webu ÚSTR lze nalézt poválečný seznam příslušníků
Gestapa v Čechách a na Moravě, kde je na str. 140 zmínka o muži jménem Otto Kolař (nar. 17. 5.
1908), který měl sloužit u Gestapa v Českých Budějovicích v letech 1940 až 1943 a později v Praze,
viz https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/doba-nesvobody/gestapo-seznam.pdf. Pro získání bližších
informací Vám doporučujeme se obrátit na Archiv bezpečnostních složek s badatelským dotazem.
Pokud jde o poválečné soudní procesy v Československu, můžeme Vám sdělit ještě následující.
Nedávno vyšla v nakladatelství Academia monografie o Mimořádném lidovém soudu v Praze, která
obsahuje i seznam všech osob, které tento soud vyšetřoval. Pro získání informace, zda byl Otto Kolář
vyšetřován Mimořádným lidovým soudem v Českých Budějovicích, Vám doporučujeme obrátit se na
Státní oblastní archiv v Třeboni, kde jsou uloženy spisy tohoto soudu.
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