NÁVOD JAK SPRÁVNĚ VYPLŇOVAT
PETIČNÍ ARCHY
Petiční archy se budou podepisovat až do doby, kdy Ministerstvo dopravy obnoví zákaz spalovacích motorů na
Brněnské přehradě. Tedy pravděpodobně i několik let. Nyní potřebujeme maximum podpisů v co nejkratší době,
abychom mohli začít jednat s úřady. Do budoucna bychom rádi dosáhli čísla 20 – 30 tisíc.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

MUSÍ BÝT NAPSÁNO ČITELNĚ!

ADRESA:
MUSÍ BÝT SHODNÁ S ADRESOU V OBČANSKÉM PRŮKAZU A ČITELNÁ!
Musí obsahovat, ulici, číslo domu, město a PSČ.

PODPIS:
Měl by být PODOBNÝ TOMU, který má dotyčná/ý V OBČANSKÉM PRŮKAZU.

KDO MŮŽE PETICI PODEPSAT:
Každý občan České republiky starší 15 let (= všichni držitelé občanských průkazů).
Podepisující může být z kteréhokoliv českého města nebo i malé vesničky.
Dále mohou podepsat i cizinci. Ti uvádějí buď adresu trvalého pobytu v ČR,
pokud ji nemají, uvádějí adresu svého skutečného pobytu v domovské zemi.

KDE LZE PETICI PROPAGOVAT A VYPLŇOVAT:
V zaměstnání, na setkáních s kamarády, v zájmových klubech, na zastávkách
tramvají, ve vlaku, v autobuse, v knihovnách, v čekárnách u lékařů, na veřejných
akcích, lze se dohodnout v restauracích kde mají obědová „meníčka“, nebo
v závodních jídelnách, v menzách, v bufetech na plážích, a podobně. Zkrátka lze
využít všech zbytkových časů. Když už někam jdete, domluvte tam umístění petice
a vývěsky o unikátnosti Brněnské přehrady! Nezapomeňte na informaci, kde je
možné petici podepsat!
Dále pak můžete propagovat petici a sbírat podpisy kdekoliv na veřejných
místech, jako jsou třeba náměstí, před muzei, divadly, koncertními sály apod., k čemuž
není třeba ani hlásit zábor veřejného prostranství. Nesmí však být omezena
doprava, nebo ohrožena bezpečnost. Petici můžete rozeslat emailem všem svým
spolupracovníkům a kamarádům!
Platné podpisy jsou však jen na vytištěných petičních arších!!! Prezentovat
petici může pouze osoba starší 18 let. K podepsání petice není možné nikoho nutit.
Pokud někde umístíte petici, dejte nám vědět kde, my to místo budeme propagovat na webech.
VYSVĚTLETE LIDEM JAK PETICI NAJDOU. Stačí zadat do vyhledávače: PETICE BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

DOTAZY A VÍCE INFORMACÍ:

S dotazy se obracejte na: petr.jahoda@ckc.cz, nebo tel: 606 711 712
Více informací najdete na: www.JahodaPetr.cz/petice.html

