
Vážení spoluobčané!

Právě  jste  obdrželi  v období  naší  kampaně  před  komunálními  volbami  do  zastupitelstva  obce
Sudoměřice  letáček,  ve  kterém  Vám  chceme  představit  naše  priority  obsažené  ve  Volebním
programu ZO KSČM (dále jen VP) pro léta 2018 – 2022. Víme, že naše síla k  prosazení našich priorit se
bude odrážet od síly dosažených volebních výsledků. Jinak řečeno realizace VP bude záviset na síle
získaných volebních hlasů pro naše kandidáty.

Proto se ucházíme s níže uvedenými prioritami programu o Vaše hlasy.

INVESTIČNÍ ČÁST,  REKONSTRUKCE,  OPRAVY:

- dokončit schválené a rozpracované investiční akce z končícího volebního období,

- vytvářet podmínky a soustředit investice na individuální bytovou výstavbu v obci pro mladé 
rodiny a seniory,

- zabezpečit výstavbu komunálních a sociálních bytů a tak ctít právo občanů na bydlení,

- rekonstrukce sportovního areálu U Kolní a obecního amfiteátru,

- oprava místních komunikací, chodníků a cyklostezek,

- modernizace a inovace veřejného osvětlení v obci, které bude šetrnější k přírodě a rozpočtu 
obce,

- zvýšit počet parkovacích míst pro osobní automobily ve všech částech obce.

Realizace investic včetně záměrů bytové výstavby je odvislá od nutnosti dokončení práce na 
Územním plánu obce Sudoměřice.

VODNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ: 

,,Telatniska“,  ,,Vanďurák“, místní vodní nádrže, ,,Baťův kanál“ a Sudoměřický potok.

Akce vodohospodářského významu:

Sudoměřický potok, aby plnil vodonádržní  funkce (malé vodní nádrže a kaskády na toku, mokřady 
včetně retenčních nádrží na zadržování vody).



INFRASTRUKTURA:

- rozšíření ordinačních dnů a pracovní doby u obvodního i dětského lékaře na místním 
zdravotním středisku,

- nepřipustit zrušení místního poštovního úřadu,

- školství vnímáme, jako učební proces. Rodina – škola – spolky – obec (stát)cíl:  harmonický 
rozvoj dětí a mládeže,

- věnovat pozornost místním kulturním tradicím, spolkům, masové tělovýchově a sportu,

- omezit nebo absolutně zrušit obecní vyhlášku ve věci provozních herních automatů v místě,

- zvýšit podíl občanů na třídění odpadu a tyto zvýhodňovat.

Naše výše uvedené priorita a VP chápeme, jako program otevřený občanům. Chceme naslouchat
Vašim názorům a vůli. Naši kandidáti do místního zastupitelstva obce mají životní zkušenosti, jsou
odborně zdatní  zvládnout funkci  s patřičnou energií  a  ochotu pracovat ve prospěch všech našich
občanů a obce.

Víme, že funkce členů zastupitelstva není jednoduchá. Jestliže ale budeme zvoleni, přijmeme Vaši
volbu s respektem a se zodpovědností. Máme za cíl, aby letošní volby byly o každodenním životě
a  o  nutnosti  vypracování  strategie  budoucí  vize  obce.  Pro  všechna  léta  volebního  období
2018 – 2022 budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet obce Sudoměřice.

Naše výsledky v letošních komunálních volbách chceme přetavit  do úspěšné týmové práce  pro
občany, děti a mládež.

K účasti na komunálních volbách Vás všechny voliče zve za kolektiv 
kandidátů, Váš spoluobčan

                                                                                                   RSDr. Štěpán Buček

Hlasovací listy obdržíte do svých schránek
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