a
Já, jeden z lidu Československého.
Srozumění-poučení:od této chvíle vás poučuji, že vše co činíte je a může
být použito proti vám.
Já,
namítám aktivní NIlegitimitu justiční moci, neboť je paralyzována zločinem
podvodu svého vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Hlášení o
vlastizradě, podvodu, organizovaném zločinu, podvodné jednání, spiknutí za
účelem odepření práv pod barvou zá-kona, konstruktivní trestní čin, nucení
uzavírání smluv proti mé vůli. Politický režim, jeho tvůrci, páchají na lidech
československých zradu, vlastizradu, která je NIpromlčitelná. Je páchana
vlastizrada na mě, jednoho z lidu Československého. Vlastizrada ve formě
politického režimu, vlády, pirátství na souši, teroristické vyhrožování a
používání jiných než zlatých a stříbrných mincí k placení dluhů.
Na základě vlastizrady projevuji svabodnou vůli jednoho z lidu
Československého, že se účastním lidového hlasování, které bylo vyhlášeno
pátého června dvatisíce dvacet dva a občanský průkaz, číslo vám odevzdávám jako důkaz, že se NIúčastním této vlastizrady, na kterou
jsem přišel v tyto dny krize a nouzového stavu. Považuji tento čin jako
projev svabodné vůle a vyvázání se z režimu politických stran a hnutí a jako
jeden z lidu Československého vám vracím občanský průkaz.
Důkazy:
1. Ústavní zákon č.327/1991 Sb.z. o celostátním referendu, články 1-7; 2.
NIexistující písemný protokol o vyhlášení a výsledku Celostátního referenda
včetně Ústavního zákona zveřejněného ve Sbírce zákonů dle článku 6
tohoto Ústavního zákona č. 327/1991 Sb.z. o celostátním referendu;
3. Ústavní zákon č.424/1991 Sb.z. o sdružování v politických stranách a
hnutích, paragraf 3 a 5;

4. CHARTA OSN - právo národa na sebeurčení, nikoli právo politických stran
a hnutí
5. Dle zákona o evidenci obyvatel Československa-Československé
federativní republiky cca 9 miliónů stvrzujících-státních občanů oprávněných
pravomocně rozhodnout;
6. Zločinem podvodu ve zločinném spolčení politických stran a hnutí
Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé federativní
republiky nelze nabývat kýmkoliv jakákoliv práva či ukládat povinnosti,
neboť jsou absolutně neplatným procesem v rozporu s dobrými mravy v
občansko-právním i trestně právním řízení.
7. Základní listina práv a svobod čl. 23, stanovuje právo odporovat, právo
na spravedlivý a nestranný proces včetně zásady "Fair Trial", tj. rovnost
zbraní všech účastníků řízení a svobodné, vážné, určité a srozumitelné
naplnění skutkové podstaty hmotných práv vyhrazených v Ústavě jako
normě nejvyšší právní síly;
Ze shora mnou uvedených důvodů odporuji jakémukoliv úkonu Vaší
zločinem podvodu paralyzované justiční moci včetně zákonodárné a
výkonné moci protiústavního systému politických stran a hnutí.
A vracíme vám občanský průkaz-vámi zvanou a vydanou identifikační kartu.
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dáno na vědomí policii v obci

