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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

INFORMACE JAK SE CHOVAT PŘI KONTROLE POLICIE (ROUŠKY)
Komu:
-

všem občanům rozhodnutým nepodřídit a nepodvolit se nezákonným nařízením Vlády, ministerstev,
hygieniků i dalším státním institucím, všem příslušníkům Policie ČR a Městských policií, správních složek

Ústavní zákony jsou nejvyšší právní normou v této zemi, České republice. Zákony jsou potom vycházející
z Ústavních zákonů, musí být v souladu a nesmí být v rozporu s Ústavními zákony. Pokud se v praxi stane, že
Parlament schválí zákon, který by byl v rozporu zjevně s Ústavními zákony, potom platí zásada nadřazenosti
a posloupnost právních norem. Ústava, potom zákony, potom až vyhlášky, poté až nařízení od vlády až po
posledního hygienika nebo polovičaté alibistické rozkazy velitelů Policie.
Celoplošně může nařizovat toliko Ústava a zákon. Vyhláškou, vyhlášením, opatřením nebo dokonce
metodickými pokyny nelze celoplošně omezovat práva zakotvená v Ústavě. Zákonem lze omezovat jen
v nezbytně nutné míře, na nezbytně nutnou dobu a už vůbec ne preventivně,nepodloženě, nebo podloženě
pochybnými údaji, natož pak vylhanými a mediálně manipulovanými.
Dále, obecně a trvale, žádná právní norma, ani Ústava, ani zákon a tím méně vyhlášky, vyhlášení kde čeho
ještě nižšími institucemi Vám nemá právo nařídit, že si musíte nasadit roušku. Nemá k tomu ani
kompetence, ani mandát ani jakékoliv právo. K takovému opatření jste jediní a kompetentní Vy samotní.
Ústavou či zákonem nelze říci, musíš si nasadit roušku, ale toliko, pokud stanoví takovou povinnost, může
říci, je povinnost nosit roušku, kdo odmítne, bude řešen ve správním řízení, řešen soudem a stejně tak
nemůže předem stanovit, jak budete potrestáni, protože to přísluší toliko zákonu a soudům, a to pouze při
posouzení každého případu individuálně. Tedy u soudu nebo ve správním řízení.
Pokutu lze odmítnout nesouhlasem s přestupkem, při čemž zakročující orgán, policista je oprávněn zjistit
vaši a oznámit Vás do správního řízení. Nemá žádnou pravomoc vydat vám jakýkoliv pokyn a nutit Vás
nasadit si roušku nebo vás předvádět na oddělení Policie, pokud mu nedáte jiné důvod nebo záminku pro
jiný přestupek. (např, neslušným chováním). V žádném případě není oprávněn použít výzvy „jménem
zákona, nasaďte si roušku“ a účelově zástupně si vynucovat občanskou poslušnost. Pokud tak učiní, dopustí
se zneužití pravomoci podle § 329 trestního zákona.
Stejně tak, pokud jste astmatik nebo máte chronickou bronchytidu nebo jiný vážný zdravotní důvod,
ohrožující Vaše zdraví, a chtít po vás opět nasazení roušky nebo se prokazovat nějakým potvrzením od
lékaře. Není oprávněn bez důvodu vás podezřívat ze lži, protože neřeší (ne)přestupek, prověřování vašeho
tvrzení, že jste např.astmatik, ale Váš pohyb bez roušky. Pokud se nespokojí s Vaším tvrzením,může toliko
opět věc oznámit do správního řízení a podložit paragrafy (nikoliv anonymními pokyny metodických velitelů
alibistickými neznámými pokyny. Nikoliv rozkazy, protože ty musí být jasně a dokladatelné písemné, jinak se
o rozkazy ve smyslu zákona nejedná. A nedoložitelné metodické pokyny kdekoho jsou ruka v nočníku a
nikoliv zákonná povinnost.) Stejně jako nařízení nějakých hlavních hygieniků, kteří nejsou kompetentní
vydávat občanům nějaké příkazy a už vůbec ne přímým způsobem.
Jako občanská osoba, a velitel občanské aktivity, kde se dovolíme nazývat Občanskou Policií je toto celkové
shrnutí pro ty osoby, které jsou rozhodnuty k občanskému odporu až do důsledků, protože praxe může
přinést mnohé nad rámec popsaných situací a vztahů.
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Nepřítel musí být vidět, abychom sním mohli bojovat.
Občanská rada
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V každém případě jednejte slušně a vyvarujte se dát záminku policistům ve službě připojit k pseudopřestupku nenošením roušky nějaký jiný přestupek, na jehož základě by jste dali záminku k nějakému
jinému přestupku.
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.
Pokud bude nutné v nějakém závažném případu konsultovat a poradit se, využijte kontaktního telefonu

Jindřich Tichý
koordinátor Občanského referenda
místopředseda Referenda ČSR.

2

Nepřítel musí být vidět, abychom sním mohli bojovat.
Občanská rada

