
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním údaj  pro volby, p ípadn innost zastupitele.

V                                                 dne                                                         Podpis:

íloha ke kandidátní listin  (volební strana):
pro volby do zastupitelstva obce:
konané ve dnech: 10. a 11. íjna 2014

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí prohlašuji, že
   – souhlasím se svou kandidaturou,
   – nejsou mi známy p ekážky volitelnosti, pop ípad  tyto p ekážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce, a
   – nedal jsem souhlas k tomu, abych byl uveden na jiné kandidátní listin  pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Dále prohlašuji, že
   – souhlasím s volebním programem koalice "Zelení a Piráti" pro komunální volby 2014 a Etickým kodexem zastupitele m sta
      Jihlavy uve ejn ných na adrese https://www.pirati.cz/regiony/vysocina/volby2014/jihlava
   – souhlasím se zve ejn ním své fotografie a životopisu na webu koalice "Zelení a Piráti"

* Jméno a p íjmení v etn  titul :

* Místo, kde je kandidát p ihlášen k trvalému pobytu:

E-mail:                                                                         Povolání:

    * Datum narození:

                Telefon:
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