Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. O právu
petičním a zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu za konání krajského
referenda

„PETICE PROTI ZŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH CENTER V
ČR“
My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost,
nesouhlasíme s výzvou AMIF č. 28 Ministerstva vnitra ČR, na jejímž základě
toto Ministerstvo vyplatí nevládním organizacím částku 95 mil. Kč, a to za
účelem podpory zřizování a provozu migračních center v Ústeckém kraji,
Jihomoravském kraji, Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze.
Žádáme proto Parlament České republiky, aby neprodleně učinil takové kroky,
které by realizaci výše zmíněného programu, jakož i dalších obdobných
programů na území celé České republiky, zabránily, a na důkaz své vůle
přikládáme svůj vlastnoruční podpis.
Děkujeme.

Petiční výbor:
1. Jaroslav Foldyna, bytem Máchovo nám. 811/4, 402 05 Děčín IV
2. Tomio Okamura, bytem Společná 7/2193, 182 00 Praha 8
3. Ing. Radim Fiala, bytem Dykova 2, 796 01 Prostějov
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Jaroslav Foldyna, bytem Máchovo nám. 811/4, 402 05 Děčín IV
Podpisový arch k petici
dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se
týká PETICE PROTI ZŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH CENTER V ČR.
Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky, je mi více než 18 let.
Beru na vědomí, že ten, kdo podepíše vícekrát podpisovou listinu nebo

podepíše listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o krajském
referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se
přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000,- Kč. V
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány pouze
pro účely této petice a nebudou nijak dále využity.
ČITELNĚ vyplněný petiční arch zašlete na adresu: Svoboda a přímá
demokracie (SPD), Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Jméno a příjmení (čitelně,
hůlkovým písmem)

Adresa trvalého bydliště

Vlastnoruční
podpis
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Počet petentů na listu:
Za petiční výbor: Jaroslav Foldyna, Máchovo nám. 811/4, 420 05 Děčín IV
Číslo petičního archu:

