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Předmět:
Informace na vědomí policistům ČR v přímém výkonu služby, kontrolujícím vládní nařízení,
nařizující uzávěru okresů podle nařízení usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021
Věc: Informace o právním vztahu v souvislosti s nařízením - usnesení vlády č. 216 ze dne 26.
února 2021
Vážení policisté v přímém výkonu služby, tímto oslovením vás chceme pouze informovat o několika
závažných skutečnostech, které nejsou v žádném případě na základě shromážděných informací
konspiračními teoriemi, ale faktickým stavem.
1) Vláda ani žádné usnesení Vlády nemá pravomoc nařídit mimořádná opatření, pokud nesplnila
Ústavou dané podmínky a tou je dodržování povinnosti schválení Parlamentem ČR, což nesplnila.
2) Žádné přerušení vládních opatření a znovu-vyhlášení není formálně přístupné, ani platné,
Obcházení rozhodnutí soudů formálními postupy Vlády je navíc kvalifikovatelné jako maření
soudního rozhodnutí.
3) Dále dle Ústavy je jednoznačně nejvyšší mocí ve státě moc zákonodárná, poté moc soudní a poté
moc výkonná, kdy moc zákonodárná musí tvořit zákony dle Ústavy, ne být v rozporu, moc soudní
má dle moci ústavní a zákonné soudit a moc výkonná musí vykonávat jen to, co ústava, zákon či
soud nařizuje, nebo rozhodne. Kolize zákonů je nepřípustná.
4) Vláda je pouze výkonná složka a usnesení Vlády nemá Ústavní, ani zákonnou moc, pokud
nepostupuje dle Ústavy a zákonů. Pakliže Ústava či zákon něco praví nebo soud vyslovil, je to
závazné a pokud Vláda povýší svými kroky svou výkonnou moc nad Ústavu, zákon i moc soudní,
jedná se flagrantně o fašistický krok a zmocnila se státu, kdy se povýšila nad moc zákonodárnou a
soudní.
5) Vy jste zneužíváni výslovně k nezákonným opatřením Vládou, která tak činí vědomě ve službě
cizí moci, která je korupčně ovládla a jedná proti zájmům České republiky a jejích občanů,
kolaboračně a páchá cílené sabotáže, vlastizradu a rozkládá pilíře státu, na kterých stojí Česká
republika.
6) Tyto sabotáže ve službě cizí moci, amerických a německých tajných služeb páchá zkorumpovaná
Vláda ČR tím, že ničí zejména cílenými sabotážemi pod záminkou falešné covid-pandemie pilíře
ekonomiku, školství, zdravotnictví, vyvolává kolize právních norem a legislativní i soudní krizi.
7) Jedním z hlavních cílů sabotáží je rozpad České republiky, aby vytvořil místo pro přeorganizování
světa, u nás záměrem vzniku státu Trojmoří, případně nového Rakousko-Uherska v mocenském
zájmu USA. Ano čtete správně, cílem je zánik České republiky.
8) Vaše nasazení na uzávěrky okresů není nic jiného, než tajné pokyny z NATO, vaše příprava a
výcvik pro výjimečný stav v budoucnu a návyk obyvatelstva si na to zvykat. Souvisí i
s plánovaným vojenským cvičením v dubnu na Ukrajině, kde má být motivem provokace a
vojenský střet s Ruskem za účasti NATO, tedy i naší AČR.
Toto se skutečně děje. Vlastizrada a sabotáž ČR z nejvyšších míst, včetně současného Parlamentu. I
tak přeji vám hezký den.
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