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ZPRÁVA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
Občanská policie .. ze dne 30.6.2020

Zaměření:
Souhrnná zpráva k vyhlášení Občanského odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 k
30.6.2020
Dne 18.4.2020 se sešla Občanská rada Občanského referenda a vyhodnotila situaci
v souvislosti s koronavirem a bezpečnostním opatřením Vlády a vydala k tomu usnesení
občanského odporu a odpor Vládě vyhlásila a zahájila. Před souvisejících dokumentů najdete
zde: https://www.obcanske-referendum.cz/obcanska_rada/index.php
Cílem a plánem občanského odporu bylo zejména zajistit právní podklady a důkazy pro
právo k vyhlášení občasného odporu podle čl. 23, a to právní důkazy pro stav, kdy všechny
orgány státní moci selhaly. Bylo nutné oslovit všechny orgány státní moci a to Vládu,
ministerstvo zdravotnictví, vnitra, Vládu, Parlament, Ústavní soud, BIS, Policii ČR a Nejvyšší
státní zastupitelství.
Protože podezřelými pachatelem trestného činu sabotáže byli členové Vlády a
bezpečnostního opatření, a to dle § 313 a 315 trestního zákona, bylo naprosto nezbytné je
oslovit, seznámit s fakty o situací a teprve poté, kdy by nereagovali, odmítli věc řešit nebo
pokračovali v sabotáži, ačkoliv už o tom věděli,by byl zajištěna průkaznost, že jednají vědomě
a tím by průhledně poskytli důkaz o svém konání sabotáže České republiky, její ekonomiky a
ústavních povinností.
Byly odeslány dokumenty 22.4.2020 ministru zdravotnictví A.Vojtěchovi, předsedovi Vlády
A.Babišovi 23.4.2020 a Parlamentu ČR dne 27.4.2020. Tím, že ani jeden subjekt nereagoval,
ani neodpověděl, přesto, že průkazně byly výzvy zaslány, začal platit status, že každé další
jednání páchají již s plným vědomím. (V Parlamentu bylo dokonce ověřeno, že poslanecké
kluby SPD a KSČM výslovně zakázali se k našemu občasného odporu jakkoliv vyjadřovat,
odpovídat na něj v případě dotazů a absolutně nereagovat. Totiž předseda KSČ Filip měl
projednat i na opozičních klubem poslanecké sněmovny výměnu na jisté ústupky. V den
schvalování prodloužení vládního opatření do 17.5.2020.
Následně byly ze strany Babišova PR STB týmu, KSČM a SPO iniciovány kroky v posloupnosti
styčných rezidentů v návaznosti Skála, Kratochvíl, Hais, Kratochvíl, Řezníčková a konfdentů
Černohorského, konfdenta PČR Krejčího, aby urychleně započali s naplánovanými
demonstracemi proti Covidu a Vládě za účasti Jany Peterkové, pro změnu řízené ze strany
ODS (ve skutečnosti ale jedné centrály novodobé STB) a kteří defacto úspěšně sabotovali a
negovali v zájmu tajných služeb vyhlášení skutečných demonstrací Občanským odporem,
takže je již nešlo úspěšně uskutečnit.
(JT/C)
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Když státní orgány nekonají a selhaly, musí svou zemi chránit občané

