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Embajada del Perú
Velvyslanectví Peru

A quien conc¡erna I Komu piíslu§í

La Embajada del Perú en República Checa certifica que el portador del presente documento
es un ciudadano peruano que se dirige a la sede de esta Misión Diplomática para ejercer su derecho
a votar en las Elecciones Generales 202L que se llevarán a cabo el domingo 1L de abril de 2021 entre
las 8:00 h y las 16:00 h, en Muchova 22319,160 OO praha 6-Dejvice.

Velvyslonectví Peruónské republiky v Óeské republice tímto potvrzuje, Ze driitel piedktódaného
dokumentu ie peruónsky obéan, ktery cestuje do sídto tohoto zastupitelského úíadu, oby uptotnit své
volební právo ve v§eobecni,ch volbóch 2021, jeZ se budou konot v nedéti L7. dubno 2027 od B:00
do 76:00 h, no odrese Muchovo 223/9, L60 O0 proho 6-Dejvice.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Checa tiene pleno conocimiento del desarrollo de
esta jornada electoral. Sobre el particular, se garantiza que se cumplen con todas las reguláciones
sanitarias vigentes dictadas por el Gobierno checo, aplicándose las más estrictas reglas de aforo,
higiene, distanciamiento social y bioseguridad, a fin de salvaguardar la salud de nuestros
connacionales.

Ministerstvo zohroniéních vécí eeské republiky je s konóním téchto voleb obeznámeno. V uvedené
zóleíitosti potvrzuieme, Ze se budou dodriovot v§echno aktuótné ptotné zdrovotní opotíení vydonó
óeskou vlódou, budou uplatñovóno co nejpfísnéj§í providlo pokud jde o kapocitu piítomnych voliéü,
hygienické opotFení, rozestupy o biologickou bezpeénost, zo úéetem ochrany zdroví nosich
spoluobéonú.

La Embajada del Perú ruega a las autoridades checas permitir el paso y brindar facilidades al portador
de este documento, a fin que ejerza su derecho a voto en la Oficina Consular de praga.

Velvyslanectví Peruánské republiky Zádó éeské úiady, oby umoZnity prújezd a poskytly potíebnou
podporu dríitelitohoto dokumentu, tok oby mohl uptotnit své votební prúvo no uvedeném konzulárním
úfadu v Praze.

En caso de requerir mayor información, favor llamar al siguiente teléfono:

v píípadé doplñujících dotazú se lze obrótit no nósredujícítetefonní éíslo:
+420602344392

Se solicita a las autoridades que, debido
en copia o formato digital.

Vzhledem k vyjimeénosti souéasné situace
v podobé kopie nebo v digitólní podobé.

a la situación peculiar actual, se acepte este documento

íádóme, oby pfíslu§né úiady piijoly tento dokument téi

Praga, 09/04/2021

-oe-Liliana De Olarte de Tr

Tercer ioEmbajadora
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Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 

Já níže podepsaný/á 

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………… 

adresa: …………………………………………………………………………………………………………. 

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………………………….. 

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1): 

□ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče, 

□ zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, 
odkládání odpadu, 

□ vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 

□  výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění 

o bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 

o ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 

o individuální duchovní péče a služby, 

o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 

o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

o veterinární péče, 

□ účast na pohřbu,  

□ vzdělávání včetně praxe a zkoušek, 

□ účast na hromadné akci, 

□ vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, 
například letenky, potvrzení o ubytování apod.) 

□ výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to  

za tímto konkrétním důvodem ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená 
činnost má vykonat: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: …………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Podepsáno v den, hodinu: ………………………………..         Podpis: ………………………………. 

 

1 Slouží i pro návrat zpět. 


