
 1 Ing. Leoš Vídenský MBA, LL. M. 49 let Manažer
 2 Irena Oklešťková 50 let Obchodní zástupce
 3 Bc. Jan Vondrák 24 let Student
 4 Ivo Růžička 38 let Obchodní zástupce
 5 Ing. Zdeněk Plas 43 let Manažer
 6 Doc. PhDr. Petr Dytrt Ph.D. 38 let Vysokoškolský učitel
 7 Alena Weberová 45 let Zdravotní sestra
 8 Radim Vídenský 21 let Student
 9 Ing. Václav Vlasák 42 let Technik
10 Ing. Michal Ševčík 24 let Podnikatel v IT
11 Mgr. Ing. Jaromír Jurka 55 let Středoškolský učitel
12 Petra Weberová 43 let V domácnosti
13 Ing. Jiří Pícka 37 let Manažer
14 Mgr. Marie Koloušková 69 let Důchodce
15 Ing. Jiří Kapoun 44 let Manažer

Referendu

Moravany
Naše hlavní cíle:

Trvale udržitelný rozvoj
obce Moravany.

Dodržovat schválený
Územní plán.

Chceme v naší obci žít
a ne jenom bydlet! 8888
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MoravanyvvvvvvvvvvMoravMMMMMMMoMoMoMoMoMorMorMorMorMorMororaoraoraoraoraoravravravravravravravavavavavavvvvvSdružení nezávislých kandidátů 
Referendum Moravany vznika-
lo jako důsledek chaotického 
rozrůstání naší obce v období 
2008–2009.

Členové naší kandidátky se 
aktivně zúčastnili dění, které ved-
lo k žalobě proti nekoncepčním 
změnám Územního plánu (dále 
ÚP) obce Moravany na Nejvyšší 
správní soud. Žaloba byla vedena 
proti dílčím změnám ÚP, které 
prosadili svým hlasováním za-
stupitelé, kteří dnes kandidují za 
nové i staré strany a hnutí i letos 
a kteří k takovému hlasování ne-
měli mandát od občanů, protože 
na základě petice více než 700 ob-
čanů nevyhlásili v této otázce teh-
dy referendum. Po stovkách hodin 
práce a vynaložení nemalých 
prostředků byla žaloba úspěšná 
a Nejvyšší správní soud dílčí změ-
ny zrušil v plném rozsahu.

Souběžně s podanou žalobou 
bylo nutno při prosazování naší 

i Vaší vůle založit sdružení nezá-
vislých kandidátů Referendum 
Moravany. S pomocí Vašich hlasů 
se do zastupitelstva dostali dva 
členové a podařilo se uzavřít koa-
lici s ČSSD, KDU-ČSL a se sdru-
žením nezávislých kandidátů 
Moravany dětem a Pro staroused-
líky. V této koalici jsme pak mimo 
další práci prosadili referendum 
v otázce dalšího rozšiřování naší 
obce, které je a bude závazné 
i pro další zastupitelstva.

Hlavním úkolem pak pro nás 
bylo zahájit práce na novém kom-
plexním územním plánu, který 
vychází ze zpracované Komplex-
ní urbanistické a demografi cké 
studie obce Moravany. Názor vyjá-
dřili občané v koalicí prosazeném 
místním referendu. Občané zvolili 
v referendu variantu A – ukonče-
ný rozvoj, která v maximální míře 
respektuje dnešní prahové situ-
ace rozvoje obce a minimalizuje 
skokový dopad neřízené výstavby 

na obyvatele obce. Na základě 
tohoto referenda pak byl zpraco-
ván a schválen nový Územní plán 
obce, který minimalizuje výstavbu 
v obci, v přijatelné míře řeší spory 
s vlastníky pozemků a především 
obsahuje spoustu nových, pro 
obec nezbytných, podmínek. 
Hlavní účel založení našeho sdru-
žení byl tedy naplněn.

Je ale třeba v práci pokračovat. 
Naše činnost však již nebude mít 
takové strategické důsledky, je 
však nutno dokončit to, co se ne-
stihlo. A především zabránit tomu, 
aby naše práce nepřišla vniveč 
a nebyla eliminována nebo zruše-
na zastupiteli, kteří mají víc svých 
zájmů než vůle pracovat pro obec, 
pro občany, pro nás všechny. 

Proto neměníme styl, barvy 
ani rétoriku. V našem programu 
tedy jen reagujeme na to, co se po-
dařilo udělat a co nás ještě čeká.

Jdeme dál, pokud nás podpoříte.

Vážení občané,

>>>>>> >>>>>>>
Další, návazné cíle:
Informovanost občanů
• Zavést veřejný registr smluv obce na webu obce.

• Vytvořit archiv Moravanských listů
na webu obce.

• Respektovat požadavek občanů na diskusi při 
schvalování jednotlivých bodů na veřejných 
zasedáních.

• Snažit se o to, aby občané chodili na veřejná 
zasedání. Lépe je informovat o chystaných 
konkrétních bodech programu a umožnit 
jim se ke konkrétním bodům vyjádřit jak 
elektronicky, tak ústně při projednávání 
konkrétního bodu.

• Prosadit zavedení elektronické diskuse 
občanů na webu obce.

Kultura a sport
• V rámci případné koaliční spolupráce dále 

pokračovat v trendu budování veřejných 
sportovišť dle prostor navržených novým ÚP.

• Podpora neziskových subjektů, zabývajících se 
sportem, především dětským a mládežnickým.

• Podpora kulturního života v obci, především 
prostřednictvím občanských sdružení 
a dalších neziskových organizací.

• Vypracovat a přijmout jako veřejnou 
vyhlášku statut veřejných sportovišť obce 
(závazná pravidla využívání).

Občanská vybavenost a ostatní
• Obec má v současné době stabilizované 

fi nance, takže může pokračovat v budování 
občanské vybavenosti.

• Zasadit se o větší participací developerů 
na budování občanské vybavenosti v rámci 
tzv. vyvolaných investic.

• Projekčně připravit a případně zrealizovat 
investice na nově pořízených strategických 
pozemcích v centru obce a vedle školky.

Další body, které budeme prosazovat 
s našimi koaličními partnery, neboť 
jsou nosnýmy body jejich programů:
• Dům pro seniory.

• Budování nových cyklostezek a turistických 
cest (např. směrem k rybníku).

• Veřejné sportoviště na místech určených 
novým územním plánem (hala).

• Udržet a zkapacitnit poštu.

• Podpora dopravní bezpečnosti v obci.

• Podporovat lékařskou ordinaci pro seniory i děti.

• Pro výše uvedené využívat v maximální míře 
dotační tituly a fondy EU.

• Podpora pořádání farmářských trhů.

• Podpora prodejny potravin na ulici Hlavní.

• Zřízení kynologického cvičáku.

• Naší žalobou byly zrušeny dílčí 
změny územního plánu.

• Byla zpracována komplexní 
urbanistická a demografi cká 
studie obce Moravany, 
akceptující stávající stav 
a určující možný výhled.

• Bylo vyhlášeno 
a uskutečněno místní 

referendum v otázce 
rozšiřování obce Moravany.

• Byl zpracován a schválen nový 
komplexní územní plán, který 
akceptuje výsledky místního 
referenda.

• Za našeho působení nebyla 
s developery uzavřena jediná 
plánovací smlouva.

• Byl dopracován informační 
kanál na obecním webu, kde se 
mohou všichni občané přihlásit 
a veškeré informace z obce jim 
pak chodí elektronicky.

• Bylo vybudováno mnoho 
veřejně prospěšných staveb.

• Obec začala po dlouhých 
letech žít.

Co se podařilo
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• Dodržovat detailní 

a profesionálně zpracovaný 
ÚP a zabránit jeho změnám, 
vyvolaných zejména 
developery a vlastníky 
pozemků (např. změnám ze 
zelené zóny na červenou).

• Zpracovat a schválit jako 
veřejnou vyhlášku základní 
podmínky uzavírání 
plánovacích smluv.

• V těchto podmínkách 
a na základě komplexní 
urbanistické koncepce stanovit 
nové normativy rozvoje území 
s konkrétními potřebami 

občanské vybavenosti a jejich 
fi nančním vyčíslením.

• Při jednáních s developery 
dodržovat podmínky 
výstavby v červených zónách, 
především na územích, která 
jsou podmíněny konkrétními 
investicemi do infrastruktury 
a občanské vybavenosti.

• Na územích, kde je podmínka 
zástavbová studie na celém 
dotčeném území, prosadit, aby 
tuto studii zpracovala obec na 
náklady investorů.

• Pokusit se prosadit regulační 
plán jako další pokračování 

a zpřesnění ÚP, který dále 
přesně a detailně stanoví co, 
jak a za jakých podmínek se 
bude moci v obci budovat

• U smluv o výstavbě a při 
povolování staveb prosadit 
systém fi nančních kaucí, aby 
se developeři a stavebníci 
nevyhýbali povinnostem ze 
smluv

• Prosadit registr smluv, které 
budou volně přístupné 
občanům na webu obce

• Prosadit větší participaci 
developerů na občanské 
vybavenosti obce

Co budeme prosazovat

Naše sdružení, stejně jako v minu-
lých volbách, neslibuje nerealizova-
telné sliby. Nemáme tolik prostřed-
ků, abychom si platili billboardy 
a pořádali kampaně. I když ne vše 
se podařilo tak, jak bychom si před-
stavovali, a ne vše se nám v daném 
čase podařilo prosadit, přesto si my-
slíme, že za námi stojí kus poctivé 
a profesionálně provedené práce.

Zároveň jsme se rozhodli 
v našem sdružení dát šanci rela-

tivně velmi mladým lidem, kteří 
nejenom že se chtějí angažovat 
a pracovat, ale jsou naší budouc-
ností a musí získávat zkušenosti 
nejenom ve školách či fi rmách, ale 
i v práci pro obec, pro demokratic-
kou společnost, pro sebe. 

Koaliční partnery budeme hle-
dat mezi těmi volebními stranami, 
jejichž kandidáti také nejsou nijak 
napojeni na developery či stavební 
fi rmy, a kteří evidentně nebudou 

hájit pouze své osobní zájmy, ale 
především zájmy obce a občanů. 
Z tohoto důvodu pro nás disponují 
koaličním potenciálem nejvíce 
kandidáti ze stran a hnutí, které 
byly v koalici, Moravany dětem, 
ZA STAROUSEDLÍKY, KDU-ČSL, 
ČSSD a nové sdružení Strana 
sportu a kultury pro děti a mládež 
v Moravanech.

V Moravanech dne 30. 9. 2014.


