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TISKOVÉ OSLOVENÍ
„dokument o nařízení Občanského parlamentu Vládě ČR Petra Fialy“

zaslaný  na  vědomí,  písemně  i  elektronicky,  Občanským  parlamentem  nelegitimní  Vládě  České
republiky,  Parlamentu a Senátu ČR, Ministerstvu vnitra, Prezidiu PČR, Ministerstvu spravedlnosti,
Ústavnímu soudu a České tiskové kanceláři.

(1) Občanský parlament jako nejvyšší orgán lidové moci ve státě dle Ústavy, zákona č. 1/1993, článku
2, byl řádně zvolen občany České republiky. 

(2) Občanský parlament vydal  Prozatímní zákon č. 2/2021 OP, v platném znění novelizace ze dne
18.4.2022  a  která  nabyla  účinnosti  dne  21.4.2022,  kde  v Hlavě  II,  §1  až  §13,  se  mimo  jiná
ustanovení praví:

a) v §1, §1a dnem 2.12.2021 vyhlašuje Občanský parlament mimořádný stav ohrožení státu dle
Hlavy II, § 1 podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. , pro  útoky proti státu.

b) v §1b, §1c definuje fašismus a covid-fašismus, 
c) v § 2 definuje Občanské orgány, 
d) v §7 odvolává Vládu ČR Petra Fialy pro její nelegitimitu, 

e) Občanský parlament zde určuje trestní odpovědnost za prosazování fašismu, covid-fašismu a
souvislosti s podezřením z  dalším trestné činnosti proti státu.

(3) Lid  je  nejvyšším  orgánem státní  moci  a  je  nezbytné  zadokumentovat  důkaz  o  tom,  že  byly
transparentně  vyzvány  a  vyrozuměny  orgány státní  moci  a  Vláda  České  republiky o  příkazu
Občanského parlamentu Vládě okamžitě zanechat svého nelegitimního podněcování války a další
činnosti, opodstatňující důvodné podezření z trestné činnosti, kterou páchají proti státu a občanům
ČR, zejména:

a) § 406 Příprava útočné války 
b) § 407 Podněcování útočné války 
c) § 410 Porušení mezinárodních sankcí 
d) § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

(4) Dnešním dnem jste oficiálně už po několikáté vyrozuměni, že nejste legitimní Vládou, byli jste
odvoláni a zneužíváte pravomoc úřední osoby, jste v podezření páchání trestné činnosti  sabotáží a
vlastizrady podporou cizí moci, fašismu, podporujete genocidium a podněcujete k útočné válce,
kterou NATO dnes již průkazně provokuje.

(5) Tuto  zprávu  považujte  za  doručení  ve  smyslu  právního  řádu  ČR  a  neuposlechnutí  bude
považováno v budoucnu za důkaz vašeho vědomého úmyslu, že ji pácháte s plnou odpovědností.
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