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Kdo:
Občanská Rada Občanský odpor podle čl.23, Ústavy, ústavního zákona č.2, Listiny práv a svobod.
Občanská police–Národní bezpečnost

OSLOVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE
Komu:
-

všem příslušníkům Policie ČR
všem příslušníkům Městských policií
všem členům bezpečnostních složek i osobám ve správním řízení

V souvislosti s dlouhodobou problematikou Covid19 Vám oznamujeme tyto informace, podstatné a
související s tím, k čemu dochází a co se děje dnes a denně v praxi a nebudete li chápat souvislosti a situaci
tak, jak ve skutečnosti je, skončí právě příslušníci Policie v situaci, že to budete právě vy, na které celkový
společenský efekt dopadne s plnou odpovědnosti.
1)

Jste to právě Vy, policisté v přímém výkonu služby, kdo jste zneužiti ke zneužívání pravomoci veřejného
činitele. Vaše pravomoc vyplývá z ústavních zákonů, poté ze zákonů, které musí být v souladu s Ústavou,
teprve poté z nižších právních norem (vyhlášek), které musí být ale v souladu s Ústavou a zákony a
teprve poté z rozkazů a metodických pokynů, které smí pouze v mezích zákona. Vyplývá to přímo z dikce
českého právního řádu na který je návazný zejména § 329 trestního zákona.

2)

Dne 19.8.2020 byla odeslána výzva Policejnímu prezidiu, aby seznámil všechny policisty s naší výzvou, že
dochází k řízeným sabotážím a trestným činům s cílem systematicky poškodit Českou republiku v zájmu
a prospěch cizí moci (cizí tajné služby, bankovní a fnanční kartely, Světové zdravotnické organizace a
nadnárodních farmaceutických a chemických společností a dalších) v souvislosti s podvodnou pandemií
Covid19. Policejní prezidium a policejní prezident nijak nereagovali, tedy selhali, čímž poskytli jasný
důkaz v řadě orgánů státní moci pro odůvodněné naplnění čl. 23, práva na odpor.

3)

Z dikce Ústavy a zákonů českého právního řádu vyplývá, že Ministr zdravotnictví nemá právo plošně
nařizovat opatření, které vyhlašuje a vydává je za zákonná, ačkoliv jsou nezákonná a to i přes to, že
soudní rozhodnutí praví opak. Taková opatření může přijímat jen a pouze Vláda ČR a to jen na
omezenou dobu. Jakékoliv prodloužení nebo pokračování musí schválit Parlament.

4)

Ministr zdravotnictví, ani Vláda, ani předseda Vlády a dokonce ani parlament nemají přímou pravomoc
nařizovat cokoliv výkonným a bezpečnostním složkách. Musí je vykonat prostřednictvím rozkazů
Ministra Vnitra nebo rozkazu policejního prezidenta.

5)

Takový zásadní rozkaz v zásadních věcech, zejména zasahující do ústavních práv, či rozkazy musí být
vydány s jasným dnem vydání, s určením od kdy platí, defnování nadřízené právní opory, jasný,
srozumitelný a nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony.

6)

Slovní, polovičaté, neúplné, nejasné „jako“ ústní rozkazy nebo právně nesmyslné denní, týdenní nebo
průběžné metodické pokyny posloupnosti uvnitř Policie ČR nejsou ve smyslu zákona skutečnými
rozkazy,ale alibistickou vnitřní manipulací rozmělnění přímé odpovědnosti.

7)

V takovém případě správný postup policisty je si vyžádat rozkaz, který zasahuje do práv občanů a není
uveden přímo v právním řádu, ale vyplývá z polovičatých metodických manipulací, písemně, v jasné a
srozumitelné podobě, aby byla jasná konkrétní podoba takového nezákonného rozkazu a také přímá
odpovědnost.
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8)

Pokud tak Vaši nadřízení neučinili a navádějí vás „jako že „metodicky“, ale bez jejich osobní
odpovědnosti, přenesli odpovědnost za překročení pravomoci na vás, v přímém výkonu služby, je
potom jen na Vás a vaší osobní odpovědnosti a statečnosti, zda budete takovéto polovičaté, alibistické
polo-rozkazy plnit nebo ignorovat, zda si vyžádáte jasný písemný rozkaz s instrukcemi, či se dopustíte
řetězového zneužívání zákonů a Ústavy uplatňováním těchto polo-rozkazů.

9)

Pokud neumí vaši nadřízení velet s plnou odpovědností, zůstáváte potom v problematice odpovědnosti
sami a vy se musíte rozhodovat na místě zákroku proti rouškám a v problematice Covid19. Vězte, že je
to přípravná záminka na provokované společenské bouře, kdy Vaši nadřízení Vás v tom nechají, tak jako
nás v roce1989 (neboť k vám píše Váš bývalý kolega) a provokatéři z řad organizátorů demonstrací
nejsou nic jiného než nasazení konfdenti mající zase své úkoly.

10) Plán je využít záměrně šířené paniky kolem Covidu19, provokacemi, nesmyslnými a nezákonnými
opatřeními Vlády a ministra zdravotnictví, i Vašeho ministra Vnitra a vyvolat bouře, kdy dojde k
oprávněné nespokojenosti občanů a tito budou zneužiti organizátory demonstrací ve prospěch skrytých
politických cílů. Naprosto stejný vzorec podvodu a shody s falešnou revolucí 1989.
11) Nenechte se vtáhnou do mlýnského kamene uměle pěstované vzájemné nenávisti ani vládou, ani svými
nadřízenými, ani provokacemi organizátorů demonstrací. Postupujte podle svého vědomí a svědomí,
podle zákona a zdravého rozumu a vnímejte stav celkově, pandemie je podvod zneužívaný na všech
stranách politickými zájmy. Covid19 je nemoc, která je vzata jako mediální strašák a manipulace jako s
obyvatelstvem, kde se to dotýká i vás, vašich rodin i dětí, není nebezpečnější než každé jiné nemoci. Je
to zneužití monstrozním podvodem se zákulisím zavádění světového fašismu a každý váš nezákonný
zákrok proti občanům tomu napomáhá. Když nebudete moci se rozhodnout přímo a čelem k věci a
opravdu statečně odmítat nezákonné polo-rozkazy, konejte alespoň tak, aby vaše vědomí a svědomí
zůstalo co nejvíce čisté. Jste i občané, jste tu pro občany, nikoliv pro mafánské politické struktury.
12) Děkuji, že jste tomu věnovali pozornost, zamysleli se nad celou rozsáhlou problematikou. Naše hnutí
Referendum ČSR nepodporuje ani provokatéry na straně demonstrací, ani mafánské struktury ve
Vládě, politických mafích ani v policejní mafi přisluhovačů toho vašeho alibistického velitelského kádru,
který manipuluje i vámi.
13) Babišova Vláda, opozice i nastrčení konfdenti mezi bouřícími občany patří před regulérní soud za
zločiny proti republice, pomozte občanům této České republiky, aby jejich intriky neuspěly jako při
podvodu v roce 1989.

Zveřejnil za Občanskou radu
Jindřich Tichý
Pavel Janský
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