
 

Představení kandidáta do zastupitelstva městského obvodu 

OSTRAVA-JIH 
 

Dobrý den, 

jmenuji se David Melichar. Jsem předsedou místní organizace TOP 09 Ostrava –JIH a 

zároveň č.3 na kandidátce do voleb do zastupitelstva městského obvodu OSTRAVA-JIH. 

Je mi 43 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu 

chemickou v Ostravě-Zábřehu a pracuji jako regionální obchodní manažer. V našem obvodu 

Ostrava – Jih žiji již 37 let a neměnil bych. 

Proč TOP 09? 

TOP 09 je stranou, která se nebojí nahlas pojmenovat problémy a navrhnout řešení těchto 

problému, třeba i za cenu nepopulárních opatření. Politika strany není nabízení laciných slibů 

a gest, které by měly zajistit přízeň voličů a jejich hlasy. Tohle jsou věci, které mě oslovily a 

z  těchto důvodů jsem žádost o přijetí do strany TOP 09 podal již dva měsíce po založení 

strany a nyní jsem jejím právoplatným členem. 

Jsem pro fér hru a strana TOP 09 hraje fair-play. 

 

Pokud budu zvolen do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, budou pro mě 

důležitá 3 témata: 

 

1.Kampus místo ubytovny 

 

Počet obyvatel v Ostravě každoročně klesá. Městská část Ostrava – Jih není výjimkou. 

Nebudu Vám slibovat zajištění nových pracovních míst, které by zpět do našeho města 

přilákaly nové obyvatele, ale zasadím se o to, aby z opuštěných domů již nevznikaly další 

ubytovny pro sociálně slabé. Budu podporovat a to i za přispění radnice, vznik studentských 

kampusů. Investice do  studentů je z dlouhodobějšího hlediska pro Ostravu – Jih 

perspektivnější a efektivnější. 

 

2.Dopravní situace našeho obvodu 

 

Jistě mnozí z vás znáte situaci, kdy řidiči kteří pouze našim obvodem projíždějí, se snaží 

svou cestu zkrátit mimo páteřní silnice. Dochází tak k navýšení provozu v obytných částech 

našeho obvodu, blízko škol, školek a nákupních středisek. Zvyšuje se hladina hluku, prašnost 

a riziko střetu vozidla s chodcem. Spolu s odborem dopravy a policií se budu snažit vrátit auta 

na páteřní silnice obvodu a tak minimalizovat škodlivé vlivy. 

 

3.Třídění biologicky rozložitelných odpadů 

 



Občané Ostravy jsou jedni z nejlepší v třídění odpadů. Naučili jsme se třídit plasty, papír, 

sklo. Další možností, jak snížit množství komunálních odpadů, je třídit biologicky 

rozložitelné odpady, jako jsou zbytky od jídel, staré pečivo, tráva, listí apod. Tuto možnost 

zatím nabízí městská firma OZO pro majitele zahrad a pozemků za úplatu. Zasadím se o to, 

aby v našem obvodě byly rozmístěny speciální nádoby na biologicky rozložitelný odpad a to i 

u panelových domů. Nádoby budou snadno dostupné, tak jako nádoby na plasty, papír či sklo. 

 

Obecně můžu prohlásit, že podpořím všechny smysluplné a životaschopné projekty pro 

zkvalitnění života v našem obvodě. Projekty,které by byly finančně příliš náročné a jejich 

realizací by neúměrně zatížila obecní pokladnu, mou podporu nezískají. Takové projekty 

zastavím nebo jejich realizaci odložím. Stejně jako se chováme zodpovědně k rodinnému 

rozpočtu, musíme přistupovat i k tomu obecnímu. 

 

Slovo závěrem 

 Za stranu TOP 09 můžu slíbit,že jsme si vědomi odpovědnosti za náš obvod a jeho 

obyvatele a budeme prosazovat jejich názory a požadavky. 

 

VÁŠ HLAS POTŘEBUJEME VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE!!! 

 


