---------- Původní e-mail ---------Od: Lubomir Volny <VolnyL@psp.cz>
Komu: Otis50@seznam.cz
Datum: 27. 5. 2021 12:56:16
Předmět: Odpověď: Fwd: Varování!
Pěkný den Vám přeji Vážený pane Otavo,

píši Vám z pověření pana poslance Volného, jenž Vám velice děkuje za Vaši zprávu a
Vámi zaslaný podnět. Pan poslanec Volný vyzval mj. písemně 24. 5. 2021 své kolegyně a
kolegy ze sněmovny k zablokování projednávání Vámi zmíněné novely zákona o ochraně
veřejného zdraví, sněmovní tisk 1225.
Aktuální stav projednávání výše uvedeného sněmovního tisku můžete sledovat zde:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1225 .
Projednávání tisku 1225 bylo zahájeno 25. 5. 2021 na 104. schůzi. Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky s tím, že tisk nebylo možné projednat, jelikož
nebyl schválen stav legislativní nouze.
Hlasování pana poslance Volného, Bojka a dalších poslanců, poslankyň si můžete v této
věci prohlédnout zde: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76263 a zde
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76265.
Stenografický záznam z jednání je zde:
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/104schuz/s104001.htm .
Videozáznam z jednání sněmovny pak zde: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?
cast=444&tmo=25.05.2021%2014:00:00 .
Vláda ČR, jakožto předkladatelka tisku 1225, nyní tento tisk přepracovává do podoby,
která by mohla být přijatelná pro opozici tak, aby novela mohla ve sněmovně projít.
Pan poslanec Volný na svém Facebooku ve svém videu před výše uvedenou situací
varoval, jelikož půjde podle jeho názoru pouze o kosmetické úpravy, které pořád
radikálním způsobem omezí přirozená práva a svobody občanů ČR. Pan poslanec proto
vyzval všechny občany naší vlasti k pohotovosti. V případě opětovného projednání
novely ve sněmovně by Vás pan poslanec poprosil o vycestování do Prahy a o zaplnění
náměstí a ulic kolem sněmovny s transparenty, kterými by občané dali vhodným a
slušným způsobem vládě a sněmovně najevo, že s novelou nesouhlasí a vnímají velké
riziko zmiňované novely pro svobodný a hezký život občanů ČR. Pan poslanec zároveň
vyzývá občany k „mírovým formám demonstrací“, varuje zároveň před násilím a jasně
jej odmítá.
Vyjádření pana poslance k celé věci na Svobodném vysílači najdete zde:
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-05-25-pokrivena-zrcadla-tohoto-sveta-shostem-lubomirem-volnym-168-dil-124-min/ , na Facebooku pana poslance zde:
https://www.facebook.com/Mgr-Lubomír-Volný-Jednotní-193203844428379 a
Telegramu VOLNÉHO bloku zde: https://web.telegram.org/#/im?p=@volnyblok etc. .

Pokud patříte k lidem, kteří oslovovali poslankyně a poslance formou E-mailů s tím, aby
zastavili projednání tisku 1225, pan poslanec Vám velice děkuje za Vaši úžasnou
občanskou aktivitu, která pomohla výše uvedený tisk ve sněmovně zastavit.

Velice Vám děkuji.

S přáním všeho dobrého Vás srdečně zdraví Mgr. Radek Přepiora,
asistent Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Adresa: Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.
E-mail: prepiorar@psp.cz
Regionální ostravská kancelář Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného, poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mongolská 1529/6, 708 00 Ostrava - Poruba.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

