Petice na podporu kandidatury Ing. Miloše Zemana, nar. 28. 9. 1944, na volbu prezidenta republiky v roce 2018
Petiční arch vyplňte, prosím, ČITELNĚ A HŮLKOVÝM PÍSMEM (ne psacím), názvy ulic ani měst nezkracujte. Uveďte druh a číslo platného průkazu totožnosti (OP = občanský průkaz nebo
CP = cestovní pas). Dbejte prosím na přesnost údajů, jinak by podpis mohl být zneplatněn. Děkujeme za Vaši podporu!
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Petice mohla být poprvé podepsána 24. dubna 2017.

číslo podpisového archu:
(nevyplňujte)

Petiční arch mohou v souladu se zákonem podepsat občané České republiky starší 18 let (viz zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky), a to i ti, kteří již podepsali petici pro jiného kandidáta. S uvedenými údaji bude
nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Vyplněné archy zasílejte, prosím, na adresu: Lukáš Charvát, Čajkovského 535/5, 674 01 Třebíč.

Dobrý den,
velice Vám děkujeme za podporu Miloše Zemana a za ochotu pomoci
s podpisovou peticí za jeho opětovnou kandidaturu na post prezidenta České
republiky. Velmi si vážíme Vaší pomoci.
Miloš Zeman pro svou oficiální kandidaturu potřebuje zákonem stanovených
minimálně 50 000 podpisů od občanů.
Petiční arch, který Vám předkládáme, obsahuje deset řádků, které je třeba pečlivě a
pravdivě vyplnit. Prosím, vyplňte jich co nejvíce, každý podpis je důležitý. Pokud se
Vám nepodaří vyplnit všechny, pošlete nám prosím i neúplně vyplněné archy.
Všechny údaje musí být shodné s těmi v občanském průkazu. Právě zde jsou
stěžejní údaje, ať už je přechodná adresa podepisujícího kdekoliv. Všechny řádky
musí být správně a pravdivě vyplněny, neboť budou kontrolovány v centrálním
registru občanů. Chybný údaj může zneplatnit celý podpis.
Při vyplňování petice věnujte prosím maximální pozornost všem údajům - každý
údaj je pro platnost petice nezbytný.
Vyplněný petiční arch, prosím, zašlete na adresu:
Lukáš Charvát
Čajkovského 535/5
674 01 Třebíč
Budete-li mít dotazy či podněty, kdykoliv nás kontaktujte na e-mailu
petice@zemanznovu.cz. Vašich názorů si velmi vážíme.
Děkujeme za Vaši pomoc a ochotu podpořit Miloše Zemana v opětovné kandidatuře
do funkce prezidenta České republiky.
Za petiční tým ZEMANZNOVU.cz

Ivana Zemanová
ivana@zemanznovu.cz

