
VOLEBNÍ HLASOVACÍ LIST 
DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

Účinný odpor je opodstatněn dle čl. 23, Práva na odpor, Ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod, pokud
orgány státní moci prokazatelně selhaly. Právo občanů vykonávat moc přímo, dle Ústavy ČR, je opodstatněno dle čl.2,
odst.2 a právo na ustanovení nejvyššího orgánu České republiky, prozatímního Občanského parlamentu je opodstatněno dle
čl. 2, odst. 4, „Co není zakázáno, je dovoleno“.

I. ČÁST PRVNÍ – IDENTIFIKACE VOLIČE
1. Prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s celou dokumentací  „Občanské volby“ do prozatímního Občanského

parlamentu, souhlasím s ní a plně jsem jí porozuměl, dobrovolně hlasuji, vyjadřuji svou vůli a volím tyto kandidáty
na Listu kandidátů..

2. Prohlašuji, že jsem uvedl všechny údaje správně, uděluji souhlas s použitím mých osobních údajů ke zpracování
a k případnému ověření správnosti.

Jméno

Příjmení (tit.)

Datum narození

Číslo OP:
(vyplní volič čitelně hůlkovým písmem)

II. ČÁST DRUHÁ – SOUHLAS S VOLBAMI
1. Vyjadřuji se k volbám do prozatímního Občanského parlamentu na základě lidských práv, zakotvených v Chartě

OSN a Všeobecné deklaraci  lidských práv,  ke kterým se Česká republika jako stát  přihlásila,  zaručila  se je
dodržovat a jsou součástí Ústavy České republiky, jako projev mé svobodné vůle.

III. ČÁST TŘETÍ - VOLBA KANDIDÁTŮ NA LISTU KANDIDÁTŮ

1. Popis způsobu volby:

 Volíte lidový orgán hromadně jako celek křížkem pod ANO, nebo odmítáte jako celek křížkem pod NE.
 Kandidáti budou řazeni na Listu kandidátů v pořadí tak, jak se přihlašovali ke kandidátůře.

VOLBA

Volíte  nejvyšší  kolektivní  orgán  České  republiky  a  zmocňujete  jej  k  povinnostem  odstranit  fašistické,  protiústavní  a
vlastizrádné sabotážní prvky, které cizí moc a osobní zájmy zavedly do právního prostředí České republiky nelegitimně a
přidělujete Občanskému parlamentu statut nejvyššího orgánu České republiky.

Volíte hromadně jedním křížkem ANO všechny kandidáty prozatímního Občanského parlamentu nebo odmítáte zaškrtnutím
NE, uvedené na Listu kandidátů www.referendum-csr.cz/  volby

ANO NE

( zaškrtněte křížkem volbu pro kterou hlasujete )

IV. ČÁST ČTVRTÁ - DATUM - OVĚŘENÝ PODPIS VOLIČE

…….……….…..….…..……..….…….
datum, jméno a příjmení (podpis)

Volební komise: tel. 737 676 023 |  email: volebni.komise.2021@seznam.cz
Adresa: Alena Nela Schwarzová, Volební komise, Nový Křenov 40, 382 21 Kájov 
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