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ZPRÁVA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
Občanská policie .. ze dne 26.6.2020

Dnešního dne jsme zaznamenali na sociálních sítích neúplnou informaci, že
dochází k předvolání občanů Policií České republiky v souvislosti s jejich názory a
postoji k podezření z podvodu a sabotáži, který spáchala Vláda a státní orgány
v souvislosti s falešnou pandemií koronaviru, označovaného jako Covid 19.
Policie ČR předvolala občana podle §158 trestního řádu k podání vysvětlení pro
podezření ze spáchání trestného činu vydírání v souběhu se zločinem šíření
nakažlivé nemoci ve stavu pokusu.
Policie České republiky má právo (ale i povinnost) podle tohoto § 158 trestního
řádu prošetřit okolnosti oznámeného nebo vyhledaného podezření věci, a to i
tehdy, když někdo napíše třeba naprosto nesmyslné udání v podstatě na cokoliv.
Je to běžný a standardní postup. Ale jak se říká, vše jde zneužít. Je otázkou, zda
toho zneužil oznamovatel, případně udavač, nebo zda toho může zneužít i sama
policie, státní zastupitelství nebo nějaké politická mafe, protože Vláda i státní
orgány jsou prokazatelně podezřelé z podvodu na svých vlastních občanech
v souvislosti s podezřením na sabotáž páchanou právě vládními orgány a Vládou.
Z tohoto důvodu jsme přistoupili k rozhodnutí poskytnout občanům možnost
v takovýchto případech
m o ž n o st

p o r a d e n st v í

Pokud se na nás tedy v souvislosti s obdobnými případy nějaký občan v nouzi
obrátí s potřebou porady, může se obrátit na číslo
728 279 284 nebo na email info@obcanske-referendum.cz
Činnost poradny vyhlašuji od dnešního dne do odvolání. Aby bylo možné
poradenství v dané věci poskytnout,je nezbytné, aby si osoba, která o poradu
žádá, připravila celkový popis a souvislosti případu.
Za iniciativu občanské policie Národní bezpečnost
Jindřich Tichý – 26.6.2020
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Když státní orgány nekonají a selhaly, musí svou zemi chránit občané

