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zastupitelstvo - 21 členů
vzešlých z komunálních voleb,
zasedání jsou veřejně přístupná
rada města – výkonný orgán volený
zastupitelstvem a jemu odpovědný,
v Černošicích má 7 členů,
zasedání jsou neveřejná

Výsledky
komunálních voleb
v Černošicích
Vážení spoluobčané, strana Věci veřejné,
letos kandidující poprvé, získala v říjnových komunálních volbách hned 4 mandáty
v městském zastupitelstvu. Děkujeme svým
voličům za tak silnou podporu. Jsme třetí
nejsilnější stranou v Černošicích. Ve volebním okrsku Vráž jsme dokonce s náskokem
zvítězili i před ODS a získali zde přes 30 %
Vašich hlasů! Krátce po volbách jsme vyzvali
k jednání všechny ostatní strany. Proběhla
schůzka s druhou nejsilnější a nám programově blízkou stranou Volba pro město (VPM,
rovněž 4 mandáty). Ostatní strany – vítězná
ODS (7 mandátů), čtvrtá KDU (2), pátá ČSSD
(2), Hnutí na podporu dobrovolných hasičů
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(1) a Nestraníci (1) - ovšem prakticky okamžitě po volbách utvořily koalici a naši výzvu
k jednání rovnou odmítly. Vzhledem k tomu,
že programově blízké Věci veřejné a VPM získaly dohromady podporu 36 % voličů a každá
z nich byla dokonce v jednom ze čtyř volebních okrsků vítězem, navrhli jsme, aby každá
měla v městské radě alespoň 1 zástupce a
výrazná část černošických obyvatel tak měla
přímé zastoupení při správě města. Návrh
byl odmítnut. Koaliční strany zjevně nestály o přímou spolupráci se stranami, jejichž
snahou je vnést do správy města změny. Svůj
program tedy budeme aktivně prosazovat z
pozic členů zastupitelstva.
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Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 2.11.
nově vzniklá koalice s pohodlnou převahou
13 hlasů z celkových 21 prosadila na místo
starosty A. Rádla (ODS), a do funkcí místostarostů (!) H. Langšádlovou (KDU) a M.
Jirouta (ODS) (pro toho byla nově vytvořena
funkce druhého místostarosty).
Již před (!) hlasováním o jménech koalice
odhlasovala, že starosta bude tzv. „neuvolněný“ (A. Rádl je rovněž poslancem parlamentu), naopak první místostarosta (později zvolena H. Langšádlová) bude pro svoji
funkci „uvolněný“, tj. bude ji vykonávat jako
svoji hlavní činnost. Po dalším hlasování
d.gottelova@veciverejne.cz
l.kalouskova@veciverejne.cz

Ing. Daniela Göttelová
604 268 000

Lenka Kalousková, PhDr.
604 900 454
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zbývající 4 místa rady hlasy koalice obsadili
pánové Stříbrný (ODS), Adam (ODS), Řehoř
(Nestraníci) a Šabata (ČSSD).
My, zastupitelé Věcí veřejných, hodláme být
konstruktivní a aktivní opozicí navzdory izolaci od výkonné moci. Budeme zastupitelstvu
a radě předkládat konkrétní návrhy a nápady.
Navrhli jsme kvalifikované zástupce do všech
výborů a odborných komisí města. Budeme
získávat a vyhodnocovat informace, ke kterým díky pozici členů zastupitelstva máme
nyní přístup. Budeme aktivně řešit Vaše problémy a hájit Vaše zájmy.
Čistě a ve vašem zájmu.
f.korinek@veciverejne.cz
t.hlavacek@veciverejne.cz

Mgr. Filip Kořínek
604 851 754

Ing. Tomáš Hlaváček
777 733 478

dopis
Pavla
Dražana
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat
Vám všem, kdo jste v nedávných volbách dali
svůj hlas straně Věci veřejné, a samozřejmě
těm, kteří označili mé jméno a tím mne posunuli na čtvrté, a jak se ukázalo, postupové
místo na kandidátce. Byl jsem moc rád, že se
nám podařilo díky Vašim hlasům dostat se do
zastupitelstva našeho města, ale zároveň tím
pro mne osobně vznikl nepříjemný problém.
Na kandidátku Věcí veřejných jsem se nechal
zapsat, protože sdílím stejné názory na to,
čemu se říká „rozvoj Černošic” a proto, že si
myslím, že lidé, kteří jsou v čele kandidátky
této strany jsou určitou zárukou toho, aby
se situace v našem městě mohla začít měnit
k lepšímu. Totiž, aby Černošice přestaly být
jedním velkým staveništěm a jakýmsi pískovištěm, kde si hraje pár vyvolených tak, jak
se jim líbí. To, že jsem postoupil díky Vašim
hlasům na čtvrté místo bylo pro mne velkým
oceněním, ale zároveň jsem byl nucen se
rozhodnout. Nemám pevnou pracovní dobu
a nemohl bych zaručit, že se budu moci zúčastňovat jednání zastupitelstva a hlasování v něm. Protože právě to je důležité, bylo
dle mého názoru rozumnější přenechat svůj
mandát Tomáši Hlaváčkovi, který byl další v
pořadí. Omlouvám se tedy tímto všem, kteří
mi dávali přednostní hlas, a věřím, že zůstanou našimi příznivci. Samozřejmě zůstávám
součástí Věcí veřejných Černošice a budu se
nadále podílet na jeho aktivitách.
Pavel Dražan
p.s. Hned první zasedání zastupitelstva podle očekávání díky starým známým tvářím
připomínalo něco mezi povídkami Jaroslava
Haška, temnými vizemi Franze Kafky a schůzemi z dob komunismu. Myslím, že kdyby
nový pan starosta například navrhl zabetonovat Berounku, vzlétly by vzhůru nejen ruce
těch, kteří by hned viděli možnost získat nové
pozemky, ale i ruce těch, kteří jsou vždy poslušní.

Členové zastupitelstva
za stranu Věci veřejné
Budeme rádi, když nám na tyto emailové adresy
sdělíte své lokální problémy. Uvítáme veškeré
Vaše nápady, podněty a připomínky. Kontaktovat
nás můžete rovněž telefonicky nebo osobně – budeme Vám k dispozici vždy 30 minut před zahájením každé schůze zastupitelstva (o času a místě
jejího konání Vás budeme vždy včas informovat na
vývěskách městského úřadu - u pošty, u kostela,
u Delvity, u nádraží, u pekařství a u samoobsluh
Mokropsy a Vráž).

věciveřejnéčernošice
Reakce na článek
z Lidových novin
"Nechceme další Pražáky"
Reaguji na prohlášení pana starosty Aleše Rádla v článku „Nechceme další Pražáky“, uveřejněného v Lidových novinách z
9.11.2006. V článku se píše, že čím dál víc
obcí v okolí Prahy už nechce další obyvatele.
Nelíbí se jim příliv nových spoluobčanů, kteří
v posledních několika letech tyto obce zaplavili. Například Říčany v těchto dnech vyhlásily plošnou stavební uzávěru, která může
trvat roky, než bude vypracován regulační
plán s jasnými regulemi, co, kde a jak stavět.
Starostka Říčan Adriena Mrázová k tomu říká:
„Každé kopnutí do země u nás vyvolává obrovskou nevoli. Ale my už žádné další plochy
pro výstavbu neuvolníme. Stavět se bude jen
tam, kde už je vydáno územní rozhodnutí.“
Důvodem je podle paní Mrázové fakt, že nestačí kapacita silnic, škol, kanalizace, veřejného osvětlení. Také starousedlíci se bouří,
nelíbí se jim ani vzhled nových domů, které
nekorespondují s charakterem lokality.
V článku se vyjádřil také černošický starosta
Aleš Rádl: „..teď ale obce nekontrolované
výstavby litují a všichni to chtějí řešit stavební uzávěrou a regulačními plány jako
my.”
Považuji za vhodné vyvést z případného

Cenzura
Cenzura?
Cenzura!
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Aktuální návrhy strany
Věci veřejné
Toto jsou návrhy zastupitelů
Věcí veřejných, které jsme předložili
ostatním zastupitelům a které se budou
projednávat na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 28.11. v 19 hodin
v hasičské zbrojnici Mokropsy. O tom,
jak jsme s našimi návrhy pochodili, Vás
budeme pochopitelně informovat příště.

Zasedání zastupitelstva

Navrhujeme několik zásadních změn v jednacím řádu zastupitelstva. Doposud se zastupitelé scházeli jedenkrát za 3 měsíce.
Navrhujeme, aby se zasedání zastupitelstva
- veřejnosti volně přístupná - konala 1x měsíčně. Termíny zasedání minimálně na půl
roku dopředu by měly být trvale zpřístupněny. Aby občané mohli nás, zastupitele, lépe
kontrolovat a sledovat, pro co či proti čemu
jednotliví zastupitelé hlasují, navrhujeme
pořizovat z každé schůze zápis jmenovitého hlasování. Současně navrhujeme, aby se
zastupitel, který je ve střetu zájmů, zdržel
hlasování.
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omylu čtenáře, který mohl po přečtení článku nabýt dojmu, že se v našem městě další
kobercová výstavba na několik let zastaví. V
Černošicích byla totiž těsně před koncem minulého volebního období schválena změna
územního plánu (z polí v okrajových částech
města na stavební parcely – změna prošla
také díky hlasům ODS včetně pana Rádla).
Pro tyto plochy platí v současné době stavební uzávěra, která potrvá pouze do schválení
regulačního plánu (tj. velikost parcel, výška
domů, šířka cest apod.). To může trvat i jen
několik měsíců. Pro úplnost zmiňuji také již
poměrně známý fakt, že někteří majitelé dotčených pozemků jsou současně zastupiteli
města. Poté vyroste v okrajových částech
obce, hlavně na Vráži, nové satelitní město
– celkem se zde podle urbanistické studie
postaví na 100 domů. (Další desítky domů se
mezitím ještě dostaví v lokalitě Lada.)
Následky této výstavby, se kterou zastupitelé Věcí veřejných nesouhlasí - zejména kvůli
katastrofálnímu stavu komunikací, nedostatečné občanské vybavenosti, zvýšené dopravní zátěži a zhoršení životního prostředí
- budou pociťovat všichni obyvatelé Černošic
po mnoho let.
L.Kalousková

Úřední desky

Na úřední desku vyvěšuje úřad dokumenty,
u kterých mu to stanoví zákon, obvykle na 15
dnů. Jde např. o oznámení záměru prodat
obecní pozemky, oznámení změny územního
plánu, zahájení územního řízení, uložení písemnosti. Dnes je v našem městě jedna úřední deska, a to na budově městského úřadu.
Obsahuje nejen listiny týkající se samotných
Černošic, ale i jiných obcí, a to proto, že jsme
tzv. obcí s rozšířenou působností. Je nepřehledná a pro lidi z Vráže či Mokropes těžko
dostupná.
Navrhujeme, aby byly ve městě umístěny 3
úřední desky, hlavní na úřadě a po jedné na
Vráži a v Mokropsech. Hlavní by byla rozdělena na část věnovanou Černošicím a část
pro rozšířenou působnost. Desky na Vráži a
v Mokropsech by byly jen pro černošické záležitosti.

Úřední hodiny

V současnosti jsou úřední hodiny v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin. Navrhujeme,
aby byly posunuty tak, aby více vyhovovaly
lidem, kteří dojíždějí do Prahy do práce nebo
do školy, tzn. např. v pondělí od 7 do 17 hod.
a ve středu od 8 do 18 hod.

Zastupitelka Lenka Kalousková požádala redakci
Informačních listů o otištění svého příspěvku,
který je reakcí na článek v Lidových novinách,
kde pan starosta Rádl neúplně informuje o stavební uzávěře v našem městě. O tom, co bude
či nebude vytištěno v IL však rozhoduje městská
rada a ta dne 20.11. odmítla zastupitelčin článek
zveřejnit. Můžete si jej tedy přečíst zde. Posuďte
sami, zda existuje ještě jiný důvod k jeho nezveřejnění kromě toho, že článek není zcela v souladu s názory pana starosty Rádla.
Odepírání přístupu nepříznivých názorů do radničních periodik je bohužel častou a nezdravou
praktikou mnoha radnic. Informační listy Černošice stejně jako jiné radniční tiskoviny slouží coby
propagace vládnoucích politických sil placená z
veřejných prostředků, vylučují veřejnou diskusi a
neobjektivně informují o úspěších a neúspěších
radnice. Jsou tak porušována základní ústavní
práva občanů – právo na svobodnou soutěž
politických sil ve společnosti a právo občanů
podílet se na správě věcí veřejných (Ústava čl.
9 a Listina práv a svobod čl. 21).
Budeme se snažit tuto špatnou situaci změnit a
uvítáme proto jakékoliv Vaše podněty a nápady
na toto téma, případně Vaše zkušenosti s uveřejňováním Vašich příspěvků v IL.
D.Göttelová

Městský web

@

Oficiální web města www.mestocernosice.
cz je nepřehledný a neobsahuje některé důležité informace. Navrhujeme obnovení plné
funkce fulltextového vyhledavače, rozdělení
webu na černošickou část a část související
s rozšířenou působností, vytvoření přehledných tabulek s materiály zastupitelstva a
rady, změny diskusního fóra apod. Připravujeme ucelený soubor návrhů dalších dílčích
změn.

Zastoupení VV
v městských výborech
Zastupitelstvo bude na nejbližším zasedání schvalovat členy finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor má za
úkol kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, vyjadřovat se k auditu, k rozpočtu a jeho
změnám a kontrolovat využití dotací.
Věci veřejné nominují do těchto výborů tyto kandidáty: ing. Tomáš Hlaváček
(FV) a ing. Daniela Göttelová a Věra Macourková (obě do KV).

