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Předmět:
Trestní odpovědnost za nařízení a použití PCR a Antigenních testů na Covid19,
které nemají klinické testy a certifkkt způsobilosti pro Českou republiku (EU).
„ Když policejní prezident neumí vydat rozkaz pro metodiku vyšetřování, ani pro koordinaci
součinnosti vyšetřovatelů se státními zástupci, je to smutně dramatický příběh i u 1 případu
úmrtí v souvislosti a následkem vynucovaných testování. Natož u stovek předčasných úmrtí.“
Věc: Zajištění důkazů pro podezření z trestního činu § 145, 146 tr.z. a vydírkní § 175
tr.z. proti odpovědným osobkm podezřelým z trestných činů
Podezřelé osoby, které nařídily, provkděly nebo se podílely
(1) Vláda České republiky, ministr zdravotnictví, ředitelé hygienických stanic,
odpovědné osoby frem, organizací, spolků, neziskových organizací a dalších.
(2) Osoby, které testování prováděly nebo poskytly součinnost s trestným činem
ublížení na zdraví a vydírání jako spolupachatelé.
Zaměření:
(a) Zdravotní újma provedením PCR / Antigenního testu
(b) Zdravotní újma provedením PCR / Antigenního testu s následkem smrti
(c) Zdravotní újma následkem odmítnutí lékařského zákroku pro odmítnutí PCR /
Antigenního testu.
Žkdost o poskytnutí údajů:
Pokud jste měli v souvislosti s testováním PCR nebo antigenními testy …
- zdravotní potíže
- pokud se u vás v rodině vyskytl případ zdravotních potíží s následkem smrti
- nebo pokud jste utrpěli riziko újmy nebo újmu na zdraví následkem odmítnutí
lékařského zákroku pro odmítnutí PCR nebo antigenních testů
prosíme o sdělení na email: info@obcanské-referendum.cz se souhlasem k využití dat
(GDPR) př. konzultace na Občansklé policie – 728 279 284
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