
Volební program pro komunální volby 2010 v obci Pop ůvky 

kandidát ů na zastupitele za ČSSD a Nezávislé 

 

1. Dostavba protihlukové stěny, případně jiný způsob omezení hlučnosti na dálnici 
D1 v úseku obce Popůvky. 

2. Nové, kvalitní a stále aktualizované webové stránky obce Popůvky včetně 
diskusního fóra. Kontaktní a adresné spojení na všechny zastupitele. 

3. Zajištění financí pro nástavbu školy a školky nebo jejího alternativního řešení. 
4. Zřízení Miniškolky pro hlídání dětí. 
5. Pravidelný úklid obecních komunikací. 
6. Instalace odpadkových košů u rybníka a dalších exponovaných místech. 
7. Svoz odpadků 1x týdně – především u tříděného odpadu. 
8. Snížení poplatku za svoz komunálního odpadu pro děti od 0 do 12ti let a seniory 

nad 70 let na 300 Kč ročně. 
9. Snížení ceny poplatku za druhého a dalšího psa na 150 Kč. 
10. Získat peníze z evropských fondů na rozvoj obce. 
11. Získat finance na multimediální tabuli do místní školy. 
12. Zápisy z rady a zastupitelstva obce zveřejňovat do 3 dnů od zasedání. 
13. Zveřejňovat zápisy komisí a výborů zřízených při ZO do 3 dnů od zasedání. 
14. Audio záznamy a textové přepisy hlášení veřejného rozhlasu zveřejnit na   

www.popuvky.cz ihned po vysílání. 
15. Snížit náklady na telekomunikaci obecního úřadu. 
16. Pravidelné setkávání starosty a zastupitelů z naší kandidátky s občany obce. 
17. Netolerance k černým stavbám. 
18. Nedopustíme změny územního plánu bez souhlasu většiny obyvatel obce. 
19. Budeme s péčí řádného hospodáře zacházet s financemi a majetkem obce. 
20. Nedopustíme neoprávněné navyšování ceny staveb, kde zadavatelem je obec 

Popůvky,  a nedodržování termínu předání či dokončení stavby. 
21. Zpravodaj Popůvky doručíme zdarma každé čtvrtletí do všech schránek 

v Popůvkách. 
22. Vyzveme majitele zaplevelených pozemků k jejich údržbě, a v případě 

neuposlechnutí výzvy budeme okamžitě řešit situaci soudní cestou. 
 

Předseda kandidátů do zastupitelstva obce Popůvky 

Ing. Bc. Jaroslav Konečný 
Střední 22 

664 41 Popůvky u Brna 
 

Mobile phone:  +420 603 220 099 
E-mail: jara1@seznam.cz 

ICQ: 49948608 

 


