
VÁŽENÍ  SPOLUOBČANÉ,
TOP 09 nabízí slušnou a zodpovědnou politiku. Ke správě  města budeme přistupovat

s vědomím, že není naším soukromým vlastnictvím a jsme připraveni spolupracovat se všemi
členy demokratických stran a hnutí, kteří budou svými schopnostmi a důvěryhodností pro naše
město přínosem. Nabízíme tým vzdělaných a pracovitých lidí se širokým odborným zázemím. 

Představujeme Vám kandidáty a program TOP 09 pro volby do zastupitelstva města
Volyně pro období 2010 – 2014. 

Dovolujeme si předstoupit před Vás - voliče Města Volyně s volebním programem na
další  čtyřleté  období.  Volební  program  je  zaměřen  především  na  zlepšení  života  občanů  a
vytvoření podmínek pro rozvoj města. 

Hlavní programové body
• územní plán města (bytová a průmyslová výstavba) 
• maximální využití dotací a grantů pro rozvoj města
• ochrana městské zeleně, udržování a rozšiřování odpočinkových zón
• podpora podnikání ve městě a tím vznik nových pracovních příležitostí 
• podpora školní i mimoškolní činnosti mládeže
• spolupráce s místními školami a podnikateli
• podpora kulturních a sportovních akcí 

Kandidáti: 
1. Martin Červený, Ing. 40 let, projektant
2. Stanislav Nový, Ing. 42 let, technický pracovník
3. Stanislav Bočánek, Ing. 47 let, ředitel stavební společnosti
4. Jana Rabová 49 let, bankovní úřednice 
5. Eduard Lukeš 37 let, finanční poradce
6. Ladislav Burian, Ing. 64 let, zaměstnanec
7. Jaroslav Uhlíř 48 let, bankovní úředník
8. Petr Chvosta 40 let, řidič z povolání
9. Miroslav Šimák 30 let, správce budov
10. Vlastimil Ryneš, Ing. 47 let, podnikatel
11. Martin Smola, Ing. 44 let, středoškolský učitel
12. Vladimíra Pubalová 44 let, administrativní pracovnice
13. Libor Švehla 44 let, vedoucí TH
14. Jaroslav Prix, DiS. 30 let, stavební technik
15. Augustín Hronek 35 let, technický pracovník

JEN DÍKY VAŠEMU HLASU BUDEME SCHOPNI ZLEPŠIT ŽIVOT NÁS VŠECH 



VOLEBNÍ  PROGRAM  2010 – 2014

Šetrné  a  transparentní  zacházení  s  veřejnými  financemi  a  zodpovědná  správa  městského
majetku je naprostým základem komunální politiky TOP 09. Zvolení zastupitelé za TOP 09  budou
v průběhu let 2010 - 2014 prosazovat a podporovat v jednotlivých oblastech života města, v rámci
svého mandátu a rozpočtu města, následující:

Územní politika, výstavba 
-  v rámci  nového  územního  plánu  zřídit  „vhodné“  plochy  pro  průmyslovou  zónu   a  výstavbu

rodinných domů
- projednat záměr zástavby pozemků „hospodářského dvora“ ve vlastnictví města
- investiční akce s vyššími finančními nároky realizovat pouze při zajištění dotace 

Samospráva
- zkvalitnit informační servis pro občany 
- převést správu a provozování  vodovodu a kanalizace tak, aby zisk z  poplatků byl použit pro jejich

opravy a  výstavbu nových sítí 

Hospodaření města
- dopracovat dlouhodobou strategii rozvoje města 
- kontrolovat hospodárnost při nakládání s prostředky města
- neprodávat  nemovitý majetek města, ze kterého je možný trvalý příjem do rozpočtu 

Životní prostředí
- věnovat plnou pozornost základním ekologickým problémům, ochraně zdrojů pitné vody a zeleně
- řešit protipovodňová opatření  
- provádět opravy místních komunikací a chodníků v souladu s finančními možnostmi města
- zlepšit systém svozu odpadu tak aby došlo ke snížení množství odpadů 
- omezit znečišťování veřejných ploch 
- nebudeme podporovat výstavbu takových zařízení, která by svým provozem zhoršila nebo ohrozila
  zdraví občanů či životní prostředí našeho města

Zaměstnanost a podnikatelské prostředí
- využití možnosti práce nezaměstnaných při úklidu města 
- podporovat malé a střední podnikání pro zajištění pracovních míst 

Školství a vzdělání, děti a mládež
- podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání
- podporovat zájmové aktivity mládeže
- věnovat pozornost prevenci proti užívání drog
- snažit se o větší spoluúčast mladých lidí na řešení otázek, které se dotýkají samosprávy 

Kultura, společenské organizace a sport
- podporovat kulturní akce pořádané organizacemi zřízenými městem
- vytvářet předpoklady pro sportovní aktivity občanů, zejména dětí a mládeže
- podporovat činnost spolků a organizací  pro zájmovou činnost občanů města 
- nadále podporovat kulturní a společenské akce v areálu koupaliště 


