Petice na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje
v komunálních volbách do zastupitelstva obce Lysá nad Labem na podzim 2022
Letos v září nás čekají komunální volby. Do voleb půjdeme jako sdružení nezávislých kandidátů, a proto potřebujeme od
vás voličů získat mandát k účasti ve volbách. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí nám ukládá získat přibližně
700 podpisů občanů EU s trvalým či přechodným pobytem na území našeho města. Připomínáme, že podpisem
této petice se nijak nezavazujete k volbě ani podpoře Lysá nás spojuje, pouze projevujete souhlas s tím, aby se sdružení
nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje zúčastnilo těchto komunálních voleb.
Podpisem této petice vyjadřuji svou podporu sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje ve smyslu § 21
odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž
souhlasím s tím, aby autor petice zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje, a to pouze za
účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů
udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný.
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PODPIS*

*Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů
§ 21 odst. 4 zákon č. 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev obcí: Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně
musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být
uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb.

Abecední seznam kandidátů Lysá nás spojuje
Radka Bláhová / Marcela Chloupková / Martin Jirsa / Renata Krausová / Jan Marek / Karel Marek
Michal Řezníček / Jaromír Šalek / Ondřej Šmíd / Vladislav Šplíchal / Martina Tužinská Synková
Ondřej Vaněček / Veronika Vaňáčková / Štěpánka Vošická / Věra Zoubková
Naše vize
Lysou nad Labem vidíme jako menší polabské město s hlubokými historickými kořeny a bohatým kulturním životem.
Přejeme si, aby se zde žilo spokojeně a v harmonii s okolní krajinou. Naším cílem je spravovat město moderně a
efektivně. Ctíme transparentnost a podporujeme komunitní život. Věříme, že Lysá může být městem, ve kterém chcete
strávit celý život. Tady jste doma. Vy jste toto město.
Adresy pro doručení podpisového archu
Zuzana Valisková, Sídliště 1462 / Štěpánka Vošická, Nová 537, Litol / Tomáš Tengler, Vichrova 1908 / Schránka Lysá
nás spojuje - Masarykova ul. (naproti výstavišti, označeno samolepkou LNS) / Zuzana Viktoriová, U Vodárny 1935
Radka Bláhová, Náměstí B. Hrozného 14/21 / Karel Marek, Na Vysoké mezi 345 / Ondřej Šmíd, Tylova 599
KONTAKT: Karel Marek, tel: 603 814 830, info.lysanadlabem@gmail.com
bankovní účet pro zaslání finanční podpory na předvolební kampaň Lysá nás spojuje: 2801859906/2010

