
věci černošické
sdružení nezávislých kandidátů

Nezávislé sdružení Věci černošické 
úspěšně vede naše město již třetí 
volební období – po posledních 
volbách získalo v zastupitelstvu  
9 mandátů (z 21) a utvořilo koalici 
s místní TOP09 (s 3 zastupiteli). 
V radě města mají Věci černošické  
6 radních včetně starosty, a koaliční 
partner sedmého – místostarostu. 

Radní za Věci černošické (zleva):  Filip Kořínek (starosta), Lenka Kalousková, Šimon Hradilek, Milena Paříková, Tomáš Kratochvíl, Jan Fara. 

Rozvoj města pod vedením Věcí černošických započal v roce 2010, 
kdy se nám podařilo přesvědčivě zvítězit po odhalení série kauz a 
machinací představitelů místní ODS. Městu jsme přinesli zásadní 
obrat a výrazný rozvoj na mnoha úrovních. Černošice se brzy staly 
celorepublikově uznávaným příkladem odpovědné, důvěryhodné 
a transparentní samosprávy. V roce 2012 jsme získali 1. místo 
v  žebříčku „Otevřeno“, za rok 2016 byl starosta města vyhlášen 
starostou roku v kategorii sport a zdraví, Černošice se pravidelně 
pohybují na špičce celostátního žebříčku v kvalitě života, vybudovali 
jsme si silnou roli v celém regionu. 

Pravidelnou součástí naší komunikace s místní veřejností je „skládání 
účtů“. Své volební sliby míníme vážně a většinu se nám vždy podařilo 
zcela nebo aspoň částečně splnit. Na webu www.vecicernosicke.cz 
jsme plnění vyznačili přímo do minulého volebního programu. 

Hlavní výsledky končícího volebního období Vám představujeme 
v tomto letáku. Na poslední stránce shrnujeme priority, se kterými 
požádáme o Vaši důvěru ve volbách 23.-24. září. 

Naším kandidátem na starostu bude opět Filip Kořínek. Připraveni 
pokračovat jsou i další radní. Nově na kandidátce VČ najdete řadu 
mladších, v místní komunitě známých a aktivních tváří. 

SKLÁDÁME ÚČTY 

www.vecicernosicke.cz

Výsledky vedení města v období 2018–2022



ŠKOLSTVÍ A SPORT
•  Dokončen a otevřen venkovní sportovní areál  

u ZŠ v Mokropsech (2019) 1

• Dokončena a otevřena přístavba ZŠ – nový pavilón D 2

• Rekonstrukce kmenových i odborných učeben ZŠ v budově B

• Dokončena nová mateřská škola v Husově ulici  3

•  Investiční dotace 5 mil. Kč pro SK Černošice (zimní stadion  
– oprava střechy aj.) 

•  Investiční dotace 4,5 mil. Kč pro Sokol Černošice  
na rekonstrukci sokolovny 4

•  Rozšíření zázemí a doplnění sportovního areálu (šatny, sociální zařízení, 
klubovna, plochy pro vrh koulí a skok o tyči) (2022) 

•  Workoutové hřiště v rámci participativního projektu Černošická šance 
na valu u mokropeské pláže 5

• Zahájen provoz nového malého sálu v Centru Vráž (od 3/2022) 6

•  Z iniciativy města zřízena Pedagogicko-psychologická  
poradna v Poštovní ulici. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  Podařilo se prosadit změnu zákona, kterou byla Berounka vyřazena  

ze splavných řek a nestane se tak z ní plavební kanál. 7

• Rekultivace bývalé skládky - U Dubu Černošice 8

•  Založena komunální odpadová společnost POBERO Poberounské odpa-
dy, abychom zabránili nadměrnému růstu nákladů na svoz a likvidaci 

•  Prosazování moderních technologií protihlukové ochrany v projektu 
rekonstrukce železnice, aktivní podpora urychlení stavby tunelu  
Praha-Beroun (železniční obchvat)

•  Výsadba stromů – městský ovocný sad v lokalitě Na Koutech, dále  
v areálu Základní školy, v parku Na Vírku, v některých ulicích města 9

•  Projekt na ochranu oblasti Horky před přívalovými dešti  
(retence vody v krajině)

• Rozšiřování travnatých ploch ve městě 10

•  Technické služby vybaveny novou technikou  
(vč. elektrických multikár) 11

•  Rozšíření splaškové kanalizace (a vodovodu) do chatových osad u řeky

•  5 nových stanovišť velkokapacitních polopodzemních kontejnerů  
na tříděný odpad 12

DOPRAVA A BEZPEČNOST, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
•  Rekonstrukce ulic u základní školy Školní (2021)  

a K Lesíku (léto 2022) 13

• Rekonstrukce ulic a chodníků u MŠ Karlická (Karlická, Pražská) 14

•  Nové chodníky (ul. Červánková, Dr. Janského, Říční, Táborská, V Mýtě, 
Vrážská, Pod Ptáčnicí) 15

•  Rekonstrukce dalších městských ulic (Alešova, Arbesova, Bulharská, 
Jahodová, Kollárova, Majakovského, Mělnická, Smetanova, Srbská, 
V Olšinách, Zd. Škvora aj.)

•  Rekonstrukce zpevněných ploch a výměna garážových vrat  
hasičské zbrojnice 16

•  Rekonstrukce krajské silnice (s dílčí účastí města – chodníky,  
kanalizace aj.)

SOCIÁLNÍ PÉČE, PODPORA SENIORŮ, KULTURA
•  Rozšíření služeb terénní pečovatelské služby DPS  

(rozšíření týmu, nový automobil) 17

• Aktivní podpora seniorů během covidové pandemie

• Nový výtah v Domě s pečovatelskou službou 

•  Nové vedení autobusové linky – přímé spojení z Mokropes  
k Centru Vráž (ordinace, obchody)

• Venkovní amfiteátr u základní školy 18
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věci černošické

MĚSTSKÝ MAJETEK A DLOUHODOBÝ ROZVOJ
•  Otevřena nová radnice 19  s městskou knihovnou, služebnou policie, 

sdíleným pracovním prostorem Pûda  20  a poštou (rekonstrukce  
a přístavba vily Tišnovských, dok. 11/2019)

•  Koupě strategicky významných nemovitostí do majetku města  
– dva vilové domy přímo u zastávky Černošice, pozemky 21  v bývalém 
zahradnictví u vjezdu do města, pozemek pro vybudování chodníku 
na cestě do školy, intenzivní jednání o koupi skladových hal na konci 
Husovy ul. 

•  Připraveny projekty na rekonstrukce dalších městských objektů  
a komunikací

•  Aktivní jednání se soukromými stavebníky a investory  
o dopadech/přínosech jejich staveb pro město (kvalitní vzhled  
a architektura, veřejné prostranství, zeleň…)

•  Investiční projekty a úpravy veřejných prostranství standardně  
prováděny ve spolupráci s architekty a architektonickými ateliéry

•  Výběr a podpora kvalitních nájemců městských prostor  
– Café Vera, mokropeská pláž

•  Splácení úvěrů – ke konci r. 2022 zůstanou nesplacené úvěry  
ve výši jen 11 mil. Kč. 

TRANSPARENTNOST A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
•  Aktivní komunikace přes Informační list, web, Facebook,  

aplikaci V obraze aj.

•  Nadstandardní rozsah zveřejňování – majetek, rozklikávací rozpočet, 
smlouvy, projekty, záměry aj.

• Interaktivní mapový portál gobec.cz/cernosice

• Participativní rozpočet – Černošická šance – dva úspěšné ročníky 22

•  Nadstandardní rozsah projednávání změn územního plánu  
v zastupitelstvu

•  Podpora místních spolků a oddílů přes grantové programy a vytváře-
ním výhodných podmínek (sportovní hala, městský sál, venkovní areály, 
zimní stadion, sokolovna aj.)

•  Intenzivní spolupráce v rámci Regionu Dolní Berounka  
(ochrana Berounky, nákupy energií, požadavky k rekonstrukci trati, 
založení svozové firmy Pobero aj.)

•  Úspěšná spolupráce s místní komunitou při zvládnutí krizí  
– covid, ukrajinské rodiny

PŘÍPRAVA DALŠÍCH STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ 
• Viladům pro učitele – dokončena projektová dokumentace

• Nový hřbitov v Husově ulici – dokončena projektová dokumentace

•  Rekonstrukce obou vlakových zastávek – návrhy města připravené 
architektem prosazeny do projektu Správy železnic

•  Rozšíření Základní umělecké školy – zpracována studie stavby nového 
tanečního sálu a učeben na zahradě stávající ZUŠ, probíhá příprava 
architektonické soutěže 

• Přístavba šaten a rekonstrukce střechy ZŠ v Komenského ulici

• Nový Skatepark v Radotínské ulici – probíhá příprava dokumentace

•  Iniciovali jsme jednání o vybudování nového gymnázia v Černošicích 
(na pozemku města); zpracována studie stavby;

•  Vybudování optických datových sítí (vysokorychlostní internet)  
do 2-3 let

Tyto a další projekty Vám podrobněji  
představíme příště… 😉
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ČERNOŠICKÁ 
ŠANCE



• Pokračování úspěšného rozvoje města

• Černošice jako město kvalitního vzdělávání 

•  Spolehlivá a šetrná hromadná doprava, hájení 
místních zájmů při rekonstrukci železnice

• Černošice jako město odpovědné k přírodě 

• Aktivní podpora místních komunit

•  Černošice jako silný partner ve vztahu  
k regionu i ke státu 

• Odpovědná péče o městský majetek a finance

• Důraz na veřejný prostor a architekturu staveb

• Černošice jako město otevřené občanům

• Pozitivní atmosféra a styl, zapojení veřejnosti

NAŠE PRIORITY  
PRO DALŠÍ  
VOLEBNÍ OBDOBÍ

www.vecicernosicke.cz

věci černošické
sdružení nezávislých kandidátů


