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1. Hájit zájmy současných obyvatel Černošic

DLOUHODOBÁ VIZE A STRATEGIE
ROZVOJE MĚSTA

• Na základě analýzy složení současného oby-
vatelstva zjistit aktuální i budoucí potřeby a po-
žadavky na služby a infrastrukturu – např. na 
kapacitu škol a školek, na hromadnou dopravu, 
na zařízení pro volný čas; a získané poznatky dů-
sledně zohledňovat při stanovení a realizaci dlou-
hodobých priorit města.

MINIMALIZACE DOPADŮ
VÝSTAVBY NOVÝCH DOMŮ

• Zamezit tomu, aby intenzivní výstavba no-
vých domů negativně ovlivňovala kvalitu života 
současných obyvatel a nevratným způsobem 
poškodila charakter a způsob fungování města 
Černošic.
- Nepodpoříme další narůstání počtu stavebních 
parcel, dokud nebudou zajištěny kvalitní životní 
podmínky pro obyvatele současné.
- V okrajových částech města, kde již byla změna 
na stavební parcely územním plánem schválena, 
budeme usilovat o vyčlenění 30 % těchto ploch na 
veřejná prostranství, zeleň a hřiště a o to, aby nákla-
dy s výstavbou spojené (výstavba nových komuni-
kací, rekonstrukce vodárny, čističky odpadních vod 
apod.) vůbec nezatížily městský rozpočet.
- Budeme prosazovat zastavení rozprodeje po-
zemků ve vlastnictví města. Chceme zamezit ne-
vratnému zastavění veškerých volných pozemků, 
aniž by zůstal zachován prostor pro možnou bu-
doucí občanskou vybavenost.

AKTIVNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ I DROBNÝCH
LOKÁLNÍCH PROBLÉMŮ

• Budeme prosazovat, aby zastupitelstvo i měst-
ský úřad aktivním způsobem – například skrze 
Informační listy a webovou stránku - získávaly od 
občanů komentáře a podněty k řešení různých 
i drobných lokálních problémů města, a tyto aby 
se důsledně vyhodnocovaly a řešily.

2. Spravovat město transparentně pod 
kontrolou občanů

Transparentní správa města vyžaduje svobodný pří-
stup občanů k informacím a otevřené rozhodování 
samosprávy pod kontrolou občanů, a proto bude-
me prosazovat následující změny.

• Informační listy vydávat jako demokratický ko-
munální zpravodaj, zpřístupnit jej všem politickým 
stranám i nepolitickým subjektům. Obnovit redakč-
ní radu. Prosadit věcné a demokratické pojetí bez 
arogance a osobní nevraživosti.

• Prodloužit úřední hodiny městského úřadu aspoň 
jeden den v týdnu do 18-19 hodin.

• Zastupitelé si vyhradí pravidelný čas pro individuál-
ní schůzky s občany, který bude trvale zveřejněn.

• Vyžadovat profesionalitu a osobní odpovědnost 
pracovníků městského  úřadu. Přijmout etický kodex 
zastupitele a úředníka. Veřejný zájem je nadřazen záj-
mům osobním. Důsledně vyžadovat, aby zastupitelé 
a vysocí městští úředníci zveřejnili jakýkoliv konflikt 
zájmů, zejména, aby deklarovali vlastnictví pozemků 
a staveb a spojení s firmami ucházejícími se o veřejné 
zakázky. Provádět důslednou kontrolu kvality prove-
dených prací a účelnosti vynaložených prostředků.

• Zveřejňovat termíny zasedání a zápisy z jednání 
zastupitelstva, rady a komisí města, včetně jmenovi-
tého hlasování, termínů plnění a odpovědných osob.

• Zveřejnit seznam pozemků a nemovitostí v majetku 
města. Revidovat veškeré nájemní smlouvy na ně a nevý-
hodné smlouvy vypovědět. Zveřejňovat informace o veš-
kerých finančních tocích (např. přehled faktur), výběro-
vých řízeních-podmínky a výsledky, včetně jmenovitého 
hlasování a zřídit veřejně přístupnou evidenci smluv.

• Zpřehlednit úřední desku a umístit tři úřední desky 
v jednotlivých částech města - vždy oddělovat lokál-
ní záležitosti města Černošic od těch, které vyplývají 
z jeho funkce tzv. obce s rozšířenou působností. 

• Poskytnout prostor k diskusi o zásadních rozhod-
nutích samosprávy předem, např. v Informačních 
listech, na webu města či na veřejných setkáních. 
Diskusní fórum na webu města rozdělit na rubriku 
Otázky a odpovědi, v níž úředníci odpovídají na kon-
krétní dotazy občanů, a na rubriku Volná diskuse.

• Omezit vysílání městského rozhlasu na případy ži-
velných pohrom či ohrožení bezpečnosti obyvatel. 

VOLEBNÍ PROGRAM
KOMUNÁLNÍ VOLBY 20. a 21. října  2006

3 VOLEBNÍ PRINCIPY, KTERÉ BUDEME 
PROSAZOVAT:

 1. HÁJIT  ZÁJMY  SOUČASNÝCH  OBYVATEL  ČERNOŠIC

2. SPRAVOVAT  MĚSTO  TRANSPARENTNĚ   POD  KONTROLOU  OBČANŮ

3. BÝT  MODERNÍM  MĚSTEM,  JEŽ  BUDE  VZHLEDEM, ATMOSFÉROU 

A  ROZVOJEM  ODPOVÍDAT  SVÉ  LOKALITĚ  A HISTORII

„ČISTĚ VE VAŠEM ZÁJMU“

3. Být moderním městem, jež bude 
vzhledem, atmosférou a rozvojem 
odpovídat své lokalitě a historii

Budeme prosazovat stanovení a dodržování stra-
tegických priorit chodu a rozvoje města. Věříme, že 
Černošice díky své poloze, historii i zdrojům mají 
podmínky stát se příjemným místem pro život.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

• Výstavba a údržba komunikací: Přehodnotit 
a dodržovat pořadí rekonstrukce komunikací 
podle priority pro celé město, vyhledávat další 
možnosti financování, důsledně kontrolovat 
kvalitu provedení. Zajistit, aby harmonogram 
rekonstrukcí byl trvale a snadno přístupný.

• Bezpečnost: Vycházejíce z existujícího dopravního 
generelu systematicky vhodnými formami řešit koliz-
ní místa – přechody pro chodce, inteligentní světelné 
křižovatky, kruhové objezdy, ostrůvky pro chodce, při 
rekonstrukci silnic kombinovat povrchové materiály 
s cílem optického zpomalení jízdy.

• Povolit rychlost 50 km/h v místech, kde to bezpeč-
nost provozu dovoluje, např. u vjezdu do města od 
Radotína.

ROZVOJ, VZHLED A ČISTOTA MĚSTA

• Lépe využívat veškeré možné zdroje pro financo-
vání rozvoje města, včetně grantů, evropských fondů, 
regionálních projektů či soukromých prostředků.

• Vytvořit přehledný kalendář úklidových prací, 
zkvalitnit péči o veřejnou zeleň, navýšit počet laviček 
a odpadkových košů ve městě. 

• Usilovat o celkové zlepšení vzhledu městských cen-
ter jako míst s koncentrovanou nabídkou kvalitních 
služeb a možností pro trávení volného času.  Součas-
ně vytvářet drobné klidové zóny.

• Vyvolat jednání s Českými drahami s cílem zlepšit 
vzhled a vybavení pro cestující na obou nádražích.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

• Zajistit všem oprávněným žadatelům místa 
v předškolních a školních zařízeních. Využít všech 
prostředků k tomu, aby mateřská škola v Husově 
ulici zůstala zachována.
• Zlepšit kvalitu života obyvatel Domu s pečovatel-
skou službou, např. zakoupením vhodných rehabi-
litačních pomůcek, zapojením do aktivizačních pro-
gramů pro seniory.
• Na základě generelu hřišť a sportovišť systema-
ticky začít budovat síť těchto zařízení pro různé 
věkové kategorie v různých docházkových vzdá-
lenostech, využívat všech možností financování 
včetně grantů a dotací. 
• Podporovat občanské aktivity, které mají v náplni 
činnost s dětmi, aktivity kulturní, sportovní a ekolo-
gické, informace o jejich činnosti zveřejňovat zdar-
ma. Finanční prostředky na tyto aktivity přidělovat 
v průhledných grantových řízeních.

Budeme pracovat transparentně, čistě 
a ve Vašem zájmu.

Čistě ve Vašem zájmu!

Děkujeme předem
za Vaši důvěru a za Váš hlas.

VOLBY 2006
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VOLBY 2006

Kandidáti:
1. Ing. Daniela Göttelová, 41 let, ekonom,
 Černošice, Věci veřejné
2. Mgr. Filip Kořínek, 33 let, ředitel konzul-

tační společnosti, Černošice, bez politické 
příslušnosti

3. PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., 33 let,
 vysokoškolský pedagog, Černošice, bez po-

litické příslušnosti
4. Ing. Tomáš Hlaváček, 30 let, daňový porad-

ce, Černošice, bez politické příslušnosti
5. Věra Macourková, 56 let, ekonom, Černoši-

ce, bez politické příslušnosti
6. Pavel Dražan, 53 let, režisér, Černošice,
 bez politické příslušnosti
7. Ing. Milena Paříková, 52 let, výzkumný pra-

covník, Černošice, bez politické příslušnosti 

8. Ing. Jan Fara, Ph.D., 35 let, manažer, Černo-
šice, bez politické příslušnosti

9. Marta Lžičařová, 34 let, v domácnosti, Čer-
nošice, bez politické příslušnosti 

10. Bc. Ondřej Pařík, 23 let, student, Černošice, 
SNK Evropští demokraté

11. Iva Císařová, 36 let, referentka cestovní 
kanceláře, Černošice, bez politické přísluš-
nosti

12. Petr Zmatlík, 48 let, elektromechanik, Čer-
nošice, bez politické příslušnosti

13. Anna Krubnerová, 59 let, kuchařka v ma-
teřské škole, Černošice, bez politické pří-
slušnosti

14. RNDr. Josef Hausmann, CSc., 53 let, publi-
cista a překladatel, Černošice, bez politické 
příslušnosti

15. Zbyněk Fojtů, akad. sochař, 43 let, výtvar-
ník, Černošice, bez politické příslušnosti

16. Irena Koníčková, 34 let, hospodářka v ma-
teřské škole, Černošice, bez politické pří-
slušnosti

17. Pavel Jarošík, 57 let, živnostník, Černošice, 
bez politické příslušnosti

18. Hana Srbová, 30 let, produkční, Černošice, 
bez politické příslušnosti

19. Vladimír Kudela, 71 let, rozpočtář, Černoši-
ce, bez politické příslušnosti

20. Mgr. Vladimíra Hlaváčková, 34 let, daňový 
poradce, Černošice, bez politické přísluš-
nosti

21. Otto Peschka, 73 let, výtvarník, Černošice, 
bez politické příslušnosti

Kandidátní listina strany Věci veřejné Černošice
Pro volby do zastupitelstva města Černošice konané ve dnech 20. a 21. října 2006

Ing. Daniela Göttelová
Vystudovala VŠE, obor zahraniční 
obchod, pracovala jako obchod-
ní referent ve firmě Skloexport. 
V současné době působí jako 
ekonomický poradce. Je před-

sedkyní občanského sdružení Spolu, které 
se zásadním způsobem podílelo na vzniku 
veřejného dětského hřiště v Domažlické uli-
ci. V Černošicích žije deset let spolu s man-
želem a třemi dětmi. V komunální politice se 
chce věnovat problematice svobodného pří-
stupu občanů k informacím, zvýšení důvěry-
hodnosti samosprávy a zkvalitnění životních 
podmínek obyvatel Černošic. U nejvyššího 
správního soudu vyhrála spor s radnicí Čer-
nošic o zveřejňování zápisů z jednání rady.
e-mail: d.gottelova@veciverejne.cz

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.
Vystudovala historii a němčinu 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, tamtéž získala v roce 
2001 doktorát (postgraduální 
studium částečně absolvovala na 

univerzitě v Bernu). Od roce 1999 zaměstná-
na jako odborný asistent na katedře němčiny 
VŠE, v současné době na mateřské dovolené 
se dvěma dětmi. Černošické problémy jsou jí 
coby rodačce velmi dobře známy, její předko-
vé patřili mezi první obyvatele Vráže. V komu-
nální politice by se mimo jiné chtěla zaměřit 
na aktuální problémy týkající se dětí: odpoví-
dající počet míst ve školách, bezpečná cesta 
do školy, dostatek hřišť pro všechny věkové 
kategorie, pomoci rozšířit spektrum mimo-
školních aktivit apod. 

Ing. Tomáš Hlaváček
Absolvoval Fakultu financí a účet-
nictví na Vysoké škole ekonomické 
v Praze včetně krátkého studia na 
London School of Economics. Od 
roku 2002 pracuje jako daňový 

poradce v advokátní kanceláři White & Case, 
předcházejících pět let působil ve stejném obo-
ru u společnosti Arthur Andersen, mluví plynně 
anglicky. Je ženatý, má dvě děti. V zastupitelstvu 
Černošic se chce věnovat zejména zkvalitnění 
místní dopravní obslužnosti a zlepšení životních 
podmínek pro rodiny s dětmi, v obecné rovině 
pak hodlá důsledně vyzdvihovat zájmy obyvatel 
nad zájmy nebo pohodlí úředníků města.

Mgr. Filip Kořínek
V roce 1996 promoval v oboru ekono-
mie na IES Univerzity Karlovy, včetně 
krátkého stipendia na Université Paris 
I-Sorbonne. Pracovní zkušenosti zahr-
nují Americké velvyslanectví v Praze 

(1993-97) či spolupráci se Světovou bankou v roce 
2000. Od roku 1997 je majitelem a ředitelem konzul-
tační společnosti pro zahraniční obchod, průzkum trhu 
a marketing. Hovoří anglicky, francouzsky a německy. 
Je ženatý a má dvě děti. V komunální politice chce 
prosazovat, aby Černošice byly moderně spravovaným 
a fungujícím městem, třeba po vzoru malých rakous-
kých měst – tedy dobře vybaveným, hezkým, příjem-
ným pro život a takovým, kde se lidé cítí být se „svými“ 
politiky na jedné lodi. Konkrétní zamýšlené kroky vyplý-
vají z programu, na jehož přípravě se aktivně podílel.
e-mail: f.korinek@veciverejne.cz

Jak volit v komunálních volbách?
• Volit může občan Černošic za předpokladu, že dru-
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den 
voleb v Černošicích  přihlášen k trvalému pobytu.
• Volič se musí prokázat volební komisi platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky.  
• V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě 
hlasovacího lístku, může volič ve volební míst-
nosti požádat okrskovou volební komisi o jiný 
hlasovací lístek.
• Ve volební místnosti volič obdrží úřední obálku 
a musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků (za plentu)
• Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední 
obálky, kterou vhodí před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
• Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, 
může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém případě vyšle 
okrsková volební komise k voliči 2 své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

Jak upravit hlasovací lístek?
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 

w w w.veciverejne.cz

• Volič označí více než jednu volební stranu
• Volič označí více kandidátů, než je stanovený 
počet, tj. 21.
• Volič označí dle způsobu 3. více než jednu vo-
lební stranu nebo více kandidátů, než je stano-
vený počet
• Volič hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastu-
pitelstva.

lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním 
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem v rámečku před názvem stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku. 
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 21 
kandidátů. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v před-
chozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rá-
mečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostat-
ných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. Ovšem celkový součet označe-
ných kandidátů musí být 21. Pokud má být vole-
no 21 členů zastupitelstva a je označena volební 
strana s 21 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů 
individuálně ze sloupců dalších volebních stran, 
je dáno označené volební straně 16 hlasů.

Pozor na neplatnost volebních lístků!
Hlasovací volební lístek bude neplatný pokud:
• Volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani žádného kandidáta

Volby se budou konat
v pátek  20. a v sobotu  21. října 2006.
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