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Oznámení některým státním orgánům České republiky
o konání lidových Občanských voleb, nezávislých na manipulacích s volbami státními, volbě lidového
Občanského  parlamentu,  Občanské  vlády  a  následném  převzetí  výkonu  statní  správy  zvolenými
lidovými orgány.

Dáváme Vám na  vědomí,  že  dne  22.5.2021 byla  volbou  Přípravného výboru zahájena  příprava  lidových
Občanských voleb proti covid-fašismu, protože veškeré státní orgány selhaly, a to s odvoláním na článek 23
Ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod, a čl. 2 Ústavního zákona č. 1, Ústavy. 

Odůvodnění:

Osloveny byly Vláda ČR, Parlament  ČR, Policie ČR, Soudy České republiky,  Státní zastupitelství,  Ministr
zdravotnictví, písemným způsobem, kde jim bylo oznámeno, že se dopouští §129, organizovaná zločinecká
skupina,  spiknutí v souběhu s §309, vlastizrady, §314, sabotáže, zneužívání pravomoci úřední osoby, § 145,
146, ublížení na zdraví a ublížení na zdraví s následkem smrti podle trestního zák. 40/2009 Sb.

Prokazatelně tyto orgány nereagovaly nebo potvrdily přijetí vyrozumění, ale nijak na oznámení nereagovaly a
nekonaly.  Jednáním  výše  zmíněných  orgánů  došlo  k  četným  důsledkům  makro-ekonomických  škod,
nesplatitelnému zadlužení ČR vůči cizí moci, porušení mnoha lidských práv, k újmám na zdraví, včetně tisíců
případů trestných činů proti veřejnému zájmu, (vydírání, omezování osobní svobody a dalších), vědomě.

Tato činnost některých orgánů státní moci byla pojmenována jako covid-fašismus: 1) sabotáž proti  vlastní
zemi, 2) vlastizrada, protože tak činily v zájmu cizí moci pod propagandou falešné pandemie s virem Covid19,
kdy vědomě a cíleně použily tuto propagandu jako zbraň fašistickou diktaturou proti  vlastním občanům a
cíleně narušily pilíře státu: (ekonomiku, zdravotnictví, školství, zaměstnanost) a znehodnotily měnu ČR makro-
ekonomickým dluhem u cizí moci, a tím i suverenitu naší země závislostí na tomto dluhu.

Do Občanských voleb se přijímají přihlášky kandidátů občanských poslanců od 7.6.2021, uzávěrka přihlášek
kandidátů  je  30.7.2021,  od  9.8.  do  31.8.2021  probíhá  korespondenční  hlasování  s  ověřeným podpisem,
6.9.2021  vyhlásí  Volební  komise  výsledky  voleb  a  13.9.2021  je  plánováno  1.  zasedání  prozatímního
Občanského parlamentu, kde bude schválen Prozatímní zákon proti covid-fašismu, Jednací řád Občanského
parlamentu a voleny Občanské orgány státní moci, v návaznosti na odvolání některých orgánů staré Vlády a
státní moci, které prokazatelně selhaly a dopustily se zločinného spiknutí proti  občanům a zájmům České
republiky.
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