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Kdo:

Jindřich Tichý, Ostrov 13, okr. Benešov
za Občanské referendum „A dost, republiku zpátky občanům“
Občanský bezpečnostní výbor Občanského odporu podle čl.23, Ústavy, ústavního zákona č.2,
Listiny práv a svobod,
Komu:

Ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr.
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Adam

Vojtěch,

Ministerstvo

zdravotnictví

mzcr@mzcr.cz
Věc:
Dotaz je na jistou zásadní nesrovnalost v ne-legitimitě vyhlášení mimořádného stavu a opatření.
Jste si vědom pane ministře skutečnosti, že pokud Vláda vyhlásí mimořádné opatření a jmenuje
krizový štáb, je vrcholným orgánem Vláda, řídí tuto skutečnost Vláda a Vláda nese za svá
rozhodnutí plnou odpovědnost….
Jste si vědom toho, že pokud jste ale vyhlašovatelem mimořádného stavu a opatření, jako ministr
zdravotnictví, jste nejvyšší hlavou opatření pouze a toliko Vy a jen v rámci resortu ministerstva
zdravotnictví. A to s plnou odpovědností. A Vy jste tedy jediný, kdo muže přijímat a vydávat
rozhodnutí jako jeho nejvyšší orgán? Protože logicky vzato, vyhlásí-li to ministr zdravotnictví,
nemůžou opatření překročit resort zdravotnictví, protože na vyšší rozsah nemá kompetenci.
Současný stav je ale takový, že mimořádné opatření jste vyhlásil Vy a v dikci ministerstva
zdravotnictví, ale mimořádné opatření přesto řídí a rozhoduje ministr Vnitra Hamáček a Vláda,
ale za všechno jste v kompetenci před zákonem ale odpovědnou hlavou Vy?
Jste si tedy pane ministře vědom toho, že tady něco nesedí? Takže, paradox, pracuje snad Vláda
a Krizový štáb v čele s Hamáčkem z pověření ministra zdravotnictví, odpovědní jsou Vám,
ministrovi zdravotnictví????
Nebo si Vláda dělá de facto co chce, ale není de iure odpovědná za vůbec nic, protože jste jako
vyhlašovatel opatření de iure Vy a Váš resort?
Otázka je tedy: Uvědomujete si tato fakta nebo ne? Děkuji jménem občanského odporu za
odpověď. Nejme přeci kompetencí na schůzi klubu kuželek v obci Horní Dolní, že?
Odpovíte-li, že si to „uvědomujete“, bude to sloužit k našemu dalšímu posouzení diverzní
sabotáže ekonomiky ČR, odpovíte li, „neuvědomujete“ si to, bude to sice politování hodný
nedostatek, ale věřte, že odpovědnosti za podvod a sabotáž ekonomiky ČR vás to bohužel
nezbaví, a neodpovíte-li vůbec, jako by jste se přiznal k obojímu.

Přeji hezký den
Za Občanský bezpečnostní výbor občanského odporu
Jindřich Tichý, Pavel Janský

1

