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Vážení páni redaktoři, předkládám Vám tímto ke zveřejní výše připojený dopis. Zvažte, zda jste
ochotni tento zveřejnit či jinak použít ve Vámi řízených zpravodajských médiích.
Mlčení je v podstatě souhlas
Mlčí-li ten kdo nemá co říci je to v pořádku, ale v případě, že mlčí premiér ČR tomu již
takto není. Dne 20/12/2007 jsem premiérovi dopis, předsedům obou parlamentních komor jsem
postoupill kopii, v něm ho informuji o jednostranném vyhlášení nezávislosti. Premiér a předseda
dolní komory na tento dopis vůbec nezareagovali, pouze předseda senátu mne informoval o tom,
že tento dopis bere na vědomí.
V okamžiku, kdy premiér více jak 1 a ½ měsíce není schopen či ochoten jakkoliv
reagovat, nelze v okamžiku kdy neplatí normální právo jednat jinak než se spolehnout na zvykové
právo, kdy mlčení znamená souhlas. S obdobným opakovaným přístupem mlčení jsem se setkal
nejen v případě premiéra, ale i například ministr finnací nebyl schopen či ochoten opakovaně
odpověděn jednoduchým ano/ne na jasně formulovanou otázku.
Teď by se výše zmínění nejvyšší a vysocí představitelé českého státu měli ukázat jako
odpovědní a přijmout skutečnou odpovědnost, nikoliv jen takzvanou politickou odpovědnost, a
rezignovat. Protože výše popisovaný stav nelze popsat jinak než fatální selhání.
Od našich politiků mne tato arogance nepřekvapuje, ale o to více mne mrzí, že ani
novináři, hlídači demokracie, nebyli schopni na výše uvedené skutečnosti reagovat. Texty jim
byly zaslány s týdenním zpožděním a zřejmě se bojí našich politiků dotázat na jejich
stanoviska.
Obdržálek ing.
Jak jsem napsal v předchozích dopisech, zveřejním všechny dokumenty dokládající způsob
řešení vyhlášené nezávislosti ze strany České republiky na internetových stránkách
www.obdrzalek.cz/overflow/nezavislost . Změnu textu dopisu si vyhrazuji k odsouhlasení před
zveřejněním.
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