PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v aktuálním
znění, adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

PETICE OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROTI ZŘÍZENÍ VOJENSKÉ
ZÁKLADNY USA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Vlastní text petice:
„My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme odmítavé stanovisko
k záměru zřídit na území České republiky vojenskou základnu USA.
Zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem
do samostatnosti jakékoli země. Nesouhlasíme s trvalou přítomností
jakýkoliv cizích vojsk na území ČR a žádáme Vládu ČR, aby svévolně
v této věci nerozhodovala a v této věci vypsala celostátní
referendum.“
Vláda Petra Fialy (ODS) chce zřídit v ČR americkou vojenskou základnu
s americkými vojáky. Po Velikonocích o tom bude iniciativně v USA
jednat ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ministr Jurečka
v této souvislosti již zmiňuje letiště v Ostravě-Mošnově anebo
v Přerově.
Petiční výbor:
Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11, Liberec V, 460 05 – předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Radek Rozvoral, Všechlapy 303, Nymburk, 288 02
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat ve styku se státními orgány Ing. Radovan
Vích.
Podpisové archy zasílejte na adresu:
Svoboda a přímá demokracie (SPD), Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá
Strana

Prohlášení ohledně nakládání s osobními údaji každé osoby podepisující výše uvedenou petici - na
podpisovém archu:
Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních a citlivých údajů,
které jsem poskytl/poskytla v této petici (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím
Svoboda a přímá demokracie (SPD), se sídlem Praha 1, Rytířská 6, PSČ 110 00 (dále jen „SPD“) pro účel
výkonu petičního práva v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v petičním archu (jméno a
příjmení, bydliště), a to na období výkonu petičního práva do jednoho roku od ukončení petice.
Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu příslušných ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení článku 7.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. Správce prohlašuje, že bude
zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. výkonu petičního
práva. Správce bude zpracovávat osobní údaje v souladu s Interní směrnicí hnutí SPD o ochraně
osobních údajů manuálně, a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny
pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Podpisový arch k petici:

Petice občanů České republiky proti zřízení vojenské základny USA na území České
republiky
„My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme odmítavé stanovisko k záměru zřídit na území České
republiky vojenskou základnu USA. Zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním
zásahem do samostatnosti jakékoli země. Nesouhlasíme s trvalou přítomností jakýkoliv cizích vojsk na
území ČR a žádáme Vládu ČR, aby svévolně v této věci nerozhodovala a v této věci vypsala celostátní
referendum.“
Prohlašuji, že dobrovolně podepisuji tuto petici a jsem občanem ČR.
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Počet petentů na listu: 10
Petiční výbor:
Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11, Liberec V, 460 05– předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, Prostějov, 796 01
Radek Rozvoral, Všechlapy 303, Nymburk, 288 02
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