JÍZDNÍ ¤ÁD

VOLBY 2006
VOLEBNÍ
INFORMACE
KDY JSOU VOLBY?
Volby do zastupitelstva
se konají
pátek 20. ﬁíjna 2006
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. ﬁíjna 2006
od 8.00 do 14.00 hodin.

KAM JÍT VOLIT?
Volební místnost
je ve spoleãenském klubu
na OÚ
1. patﬁe - VeleÀská ul. 48

JAK VOLIT?
Do obecního zastupitelstva
se volí 7 ãlenÛ. Na hlasovacím
lístku mÛÏe b˘t za‰krtnuto
1 aÏ 7 jmen uveden˘ch kandidátÛ.
V pﬁípadû, Ïe volíte stranu,
volíte kandidáty v poﬁadí tak,
jak jsou uvedeni na hlasovacím
lístku, ale je moÏno oznaãit
preferenãními hlasy jméno
kandidáta, kterého upﬁednostÀuji.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!
OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pﬁezleticích. Náklad 400 kusÛ.

Hlasovací lístek se stává
neplatn˘m pokud za‰krtnete více
jak 7 jmen, nebo 2 strany,
pﬁípadnû kdyÏ pﬁe‰krtnete jméno
nûkterého z kandidátÛ.

P¤EZLETICE

SLOVO
STAROSTY
VáÏení spoluobãané,
jsou zde opût volby, tentokrát
komunální, které mají od senátních voleb mnoho odli‰ného. Vím, Ïe v dne‰ní dobû
mnoha lidem pﬁi vyslovení pojmu „volby“ buì naskoãí husí kÛÏe, anebo je tato
situace vÛbec nevzru‰í, protoÏe mají pocit, Ïe se jich
tato vûc net˘ká. BohuÏel, stávající politická situace
v zemi tomu aÏ pﬁíli‰ napomáhá.
Komunální volby oproti poslaneck˘m, ãi senátním volbám jsou zcela o nûãem jiném. Volíme lidi,
se kter˘mi se kaÏdodennû setkáváme, Ïijeme ve stejném prostﬁedí a takzvanû v‰ichni si tak trochu "vidíme do talíﬁe". M˘m krédem v této ãinnosti je to,
Ïe obec, jako jsou Pﬁezletice, je vlastnû jedna velká
domácnost, ve které Ïijeme. A v kaÏdé domácnosti
se ﬁe‰í kaÏdodenní starosti, plánuje se dopﬁedu, co
a v které chvíli je tﬁeba udûlat, a co si vzhledem
k pﬁíjmÛm ta domácnost mÛÏe dovolit.
Svoji volbou tedy vkládáme dÛvûru i pravomoce
do rukou lidem, kter˘m vûﬁíme, Ïe tu "na‰í" domácnost povedou dobﬁe a ku spokojenosti pokud
moÏno v‰ech, ale jak praví jedno pﬁísloví: „Není na
svûtû ten, …………………“. Asi se nûkteﬁí z Vás
ptají, kam tím smûﬁuji. Tak tedy, chci hlavnû poukázat na v˘znam komunálních voleb a na to, Ïe tyto volby se t˘kají kaÏdého z nás, kteﬁí tu Ïijeme, a Ïe
by nikomu nemûlo b˘t lhostejno, kdo bude dal‰í ãtyﬁi roky ﬁídit a spravovat tu jeho „domácnost“.
V leto‰ních volbách budeme opût volit sedm nov˘ch ãlenÛ zastupitelstva
obce, kteﬁí poté ze svého stﬁedu zvolí
starostu, místostarostu a rozdûlí si oblasti, ve kter˘ch se chtûjí hlavnû angaÏovat. Na volebním lístku je celkem 12
kandidátÛ, tzn. Ïe je z ãeho vybírat,
a kaÏd˘ by mûl najít alespoÀ toho jednoho kandidáta, pro kterého stojí za to
jít a vhodit lístek do volební urny.
Pro platnost kaÏdého hlasu totiÏ staãí
kﬁíÏkem za‰krtnout jedno, dvû, maximálnû
v‰ak sedm jmen na volebním lístku. Pouze pﬁi oznaãení osmi a více jmen, nebo pﬁi
pﬁe‰krtnutí nûkterého jména na volebním
lístku je Vá‰ hlas neplatn˘.
A Ïe bude tﬁeba siln˘ch osobností je
nasnadû. VÏdyÈ v následujícím období bude koneãnû provedena kanalizace a zavedení vodovodu do Pﬁezletic. Málokdo si asi
umí pﬁedstavit rozsah a dopad stavebních
prací ve v‰ech ãástech obce. V návaznosti na to bude nutno ﬁe‰it opravy, úpravy, ale i koneãnou podobu uliãní sítû v obci. Je tﬁeba se pﬁipravit, po zavedení inÏ. sítí, na zv˘‰en˘ zájem investorÛ o v˘stavbu
v na‰í lokalitû a urãit, jak˘m smûrem se Pﬁezletice
budou do budoucna ubírat. A pﬁi tom v‰em je nutno ﬁe‰it kaÏdodenní starosti, aby obec fungovala
a byla domovem pro v‰echny její obyvatele.
VáÏení spoluobãané, vûﬁte, Ïe v tuto chvíli je na
nás v‰ech, aby nové ãtyﬁleté období bylo pro Pﬁezletice úspû‰né, a aby si kaÏd˘ na‰el toho svého zastupitele, kterého bude volit, ale na kterém bude i chtít,
aby mu pﬁedloÏil úãty, co pro to udûlal.
Pﬁeji v‰em zdraví, spokojenost a dobrou volbu.
RUDOLF NOVOTN¯

ZÁKON O OBCÍCH (OBECNÍ Z¤ÍZENÍ)
Pravomoc zastupitelstva obce (§ 84)
§84 (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve
vûcech patﬁících do samostatné pÛsobnosti
obce (§ 35 odst. 1).
§84 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulaãní plán[28] a vyhla‰ovat jejich závazné ãásti
obecnû závaznou vyhlá‰kou,
c) schvalovat rozpoãet obce a závûreãn˘
úãet obce,
d) zﬁizovat trvalé
a doãasné penûÏní fondy obce,
e) zﬁizovat a ru‰it
pﬁíspûvkové organizace
a organizaãní sloÏky
obce, schvalovat jejich
zﬁizovací listiny,
f) rozhodovat o zaloÏení nebo ru‰ení
právnick˘ch
osob,
schvalovat jejich zakladatelské listiny, spoleãenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy
a rozhodovat o úãasti
v jiÏ zaloÏen˘ch právnick˘ch osobách,[29]
g) delegovat zástupce obce, s v˘jimkou §
102 odst. 2 písm. c), na
valnou hromadu obchodních spoleãností,
v nichÏ má obec majetkovou úãast,
h) navrhovat zástupce
obce do ostatních orgánÛ
obchodních spoleãností,
v nichÏ má obec majetkovou úãast, a navrhovat
jejich odvolání,

i) vydávat obecnû
závazné vyhlá‰ky obce,
j) rozhodovat o vyhlá‰ení místního referenda,
k) navrhovat zmûny katastrálních území uvnitﬁ obce, schvalovat dohody o zmûnû
hranic obce a o sluãování obcí,
l) urãovat funkce,
pro které budou ãlenové zastupitelstva obce
uvolnûni,
m) zﬁizovat a ru‰it
v˘bory, volit jejich
pﬁedsedy a dal‰í ãleny a odvolávat je
z funkce,
n) volit starostu, místostarosty a dal‰í ãleny rady obce (radní)
a odvolávat je z funkce, stanovit poãet ãlenÛ
rady obce, jakoÏ i poãet dlouhodobû uvolnûn˘ch ãlenÛ tohoto zastupitelstva, zﬁizovat
a zru‰ovat v˘bory, volit jejich pﬁedsedy
a dal‰í ãleny a odvolávat je z funkce,
o) stanovit v˘‰i
odmûn neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva
obce,
p) zﬁizovat a zru‰ovat obecní policii,
q) rozhodovat o spolupráci obce s jin˘mi
obcemi a o formû této
spolupráce,
r) rozhodovat o zﬁízení a názvech ãástí
obce, o názvech ulic
a dal‰ích veﬁejn˘ch
prostranství,
s) udûlovat a odní-

mat ãestné obãanství
obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování
cestovních
náhrad
ãlenÛm zastupitelstva
obce,
u) rozhodovat o penûÏit˘ch plnûních poskytovan˘ch fyzick˘m
osobám, které nejsou
ãleny zastupitelstva obce, za v˘kon funkce
ãlenÛ v˘borÛ,
v) rozhodovat o zﬁízení, slouãení, splynutí,
rozdûlení a zru‰ení veﬁejného neziskového
ústavního zdravotnického zaﬁízení, navrhovat zástupce do jeho
dozorãí rady a rozhodovat o pﬁevodu vlastnického práva k majetku, s nímÏ hospodaﬁí veﬁejné neziskové
ústavní zdravotnické
zaﬁízení nebo o jeho
pronájmu v pﬁípadech,
kdy to stanoví zvlá‰tní
právní pﬁedpis[29a].
§84 (3) Není-li zﬁízena rada obce, vydává
naﬁízení obce zastupitelstvo obce.
§84 (4) Zastupitelstvo obce si mÛÏe vyhradit dal‰í pravomoc
v samostatné pÛsobnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radû obce podle § 102
odst. 2.
§84 (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje
o zru‰ení usnesení rady
obce, jsou-li mu pﬁedloÏena k rozhodnutí
podle § 105 odst. 1.

VáÏení spoluobãané,
Dovoluji se Vám pﬁestavit jako kandidát za ODS do komunálních voleb.
Jmenuji se Ilona ¤achová nar. 21. 5. 1951 v Praze, vzdûlání: SZT·,
U· Praha 3, institut obchodní v˘chovy. Pracovala jsem v PZO Strojimport, RAJ Krkono‰e, SPORTHOTEL Îivoho‰È, RAJ Praha 10, G¤ STS
Vinoﬁ. Bydlela jsem 27 let v sousední obci Vinoﬁ, kde jsem 5 let pracovala pro NV Vinoﬁ v obchodní komisi. Od roku 1999 bydlím zde
v obci Pﬁezletice, kde nejsem zcela spokojena s prací dosavadního zastupitelstva obce, proto jsem se rozhodla kandidovat do místního zastupitelstva obce a pokusit se zmûnit dosavadní dûní v obci.
Dûkuji za pﬁípadnou podporu mé kandidatury.
S pozdravem Ilona ¤achová.
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Kandidátní listiny pro volby
do zastupitelstva obce

P¤EZLETICE
konané dne 20. - 21. 10. 2006
Název volební strany:
Obãanská demokratická strana (ODS)

P¤EZLETICE
konané dne 20. - 21. 10. 2006
název volební strany: „SdruÏení nezávisl˘ch“
typ volební strany: SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

1. Ing. Franti‰ek Bula, 53 let ........ místostarosta, technik
ãlen ODS

1. Rudolf Novotn˘, 48 let ........................starosta, ekonom
bez politické pﬁíslu‰nosti

3. Ing. Veronika Vrecionová, 40 let ............... ekonomka
ãlenka ODS

2. Ing. Ludmila âervínová, 38 let................v domácnosti
bez politické pﬁíslu‰nosti

4. Irena TÛmová, 64 let ...................................dÛchodkynû
ãlenka ODS

3. Olga Hanzlíková, 60 let .......administrativní pracovnice
bez politické pﬁíslu‰nosti

5. Ing. TáÀa Pan˘rová, 43 let ............................ ﬁeditelka
bez politické pﬁíslu‰nosti

4. Antonín Schneiberk, 42 let............................podnikatel
bez politické pﬁíslu‰nosti

6. Ilona ¤achová, 55 let..................................podnikatelka
bez politické pﬁíslu‰nosti

5. Jitka ·illerová, 53 let ...........administrativní pracovnice
bez politické pﬁíslu‰nosti

7. Jiﬁí Novák, 73 let..............................................dÛchodce
bez politické pﬁíslu‰nosti

Kdo jsem a proã kandiduji
do místního zastupitelstva
Jmenuji se TaÈána Pan˘rová, narodila jsem se
3. bﬁezna 1963 v Karviné. Absolvovala jsem Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze, postgraduální
studium marketingu a managementu a Psychoterapeutickou fakultu v Praze. Pracoval jsem jako personální ﬁeditelka v âeském Telecomu, v Komerãní bance a poslední více neÏ 4 roky v PPF a.s. Od
1. ﬁíjna pracuji jako poradce v oblasti personalistiky a marketingu. Jsem vdaná a mám devítiletého
syna. V Praze jsem Ïila od studií, do Pﬁezletic
jsem se pﬁestûhovala v roce 2000.
A proã kandiduji do zastupitelstva na‰í obce?
Nechci, aby Pﬁezletice byly pouhou noclehárnou.
Nechci se nadále m˘t ve zneãi‰tûné vodû ze studny.
Nechci ke svému domu pﬁijíÏdût po rozbité cestû,
která pﬁipomíná tankodrom. Nechci obcházet hnijící
haldy zahradního odpadu. Chci b˘t na svou obec
py‰ná. A udûlám pro to v‰e, co bude v m˘ch silách.

2. Eva Fialová, 72 let ..................................... dÛchodkynû
ãlenka ODS

Ing. Veronika Vrecionová, ODS
V roce 1989 jsem ukonãila studium na V·E a od té doby jsem vÏdy
vykonávala pﬁeváÏnû organizaãní práci. V letech 1990 – 93 jsem pracovala v Kanceláﬁi prezidenta republiky. Od roku 1994 do roku 1999 jsem
pÛsobila v nûkolika ãesk˘ch i zahraniãních institucích. M˘m úkolem bylo poﬁádání konferencí, semináﬁÛ, studijních pobytÛ apod. (od sestavení programu a rozpoãtu, pﬁes získání finanãních prostﬁedkÛ aÏ po vlastní
realizaci). Od roku 2000 jsem „na volné noze“ a úãastním se rÛzn˘ch projektÛ. Nyní napﬁíklad pracuji pro ministra zahraniãí Alexandra Vondru,
kter˘ kandiduje do Senátu âR a m˘m úkolem (kter˘ skonãí po tûchto volbách) je opût „organizace“ jeho pﬁedvolební kampanû. Bûhem leto‰ního
léta jsem s ním nav‰tívila na 60 obcí Severních âech a mûla jsem tak
moÏnost seznámit se prací ﬁady starostÛ a zastupitelÛ tûchto obcí.
V Pﬁezleticích Ïiji se svou rodinou od roku 1995 a povaÏuji tuto
obec za svÛj domov, kter˘ mám ráda. Jen se mi zdá, Ïe máme ﬁadu
nevyﬁe‰en˘ch a stále neﬁe‰en˘ch problémÛ (voda, kanalizace, dopravní napojení, komunikace, chodníky, elektrické vedení atd.). Vedle toho se k nám stûhují a budou stûhovat noví lidé a tím porostou poÏadavky a nároky na vedení obce.
Do zastupitelstva Pﬁezletic jsem se rozhodla kandidovat proto,
Ïe bych se ráda pokusila pomoci zlep‰it kvalitu Ïivota v obci pro
Vás, pro svou rodinu i pro sebe.
Je mi 41 let, jsem vdaná a mám dvû dûti.

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Ing. Ludmila âervínová, 39 let
- v domácnosti
Topolová 279, Pﬁezletice
Dobr˘ den, ãi veãer,
ráda bych se Vám touto cestou tro‰ku pﬁedstavila, protoÏe jsem kandidát
„novousedlík“. Do Pﬁezletic jsme se
pﬁistûhovali v roce 1997, kde Ïila jiÏ
ãást na‰í rodiny a nyní bych uÏ za Ïivot ve mûstû nemûnila.
V roce 1989 jsem dokonãila studia na
V·E-obor plánování, coÏ od roku 1991
plnû vyuÏívám pro plánování chodu moji
„vût‰í domácnosti“. Dûti nyní odrÛstají

a mnû zaãíná zb˘vat ãas, kter˘ bych ráda
vûnovala dal‰í práci pro celou obec a to
nejen vûcem, t˘kajících se pouze mého
blízkého okolí (úklid skládky ve Ctûnické, i dal‰ích odpadkÛ podél cest, snaha
ﬁe‰it „kam s ní?“ - s trávou,...).
V‰ichni víme, Ïe prioritou Pﬁezletic je
vybudování vodovodu a kanalizace, ale
je i spousta dal‰ích vûcí a problémÛ, které v posledních letech vystupují stále více do popﬁedí - dobudovat chodník v zatáãce do Vinoﬁe, doﬁe‰it pravidelnou likvidaci zahradního odpadu, roz‰íﬁit místa
na sbûr tﬁídûného odpadu, ale i roz‰íﬁení
o sbûr kartonÛ od nápojÛ, upravit vy-
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cházkové cesty po okolí, vãetnû míst na
odpoãinek, ale pﬁedev‰ím koordinovat
a plánovat navazující ãinnosti pﬁi stavbû
vodovodu a kanalizace (pro osazení obrubníkÛ podél silnic a vybudování nov˘ch chodníkÛ je potﬁeba uloÏit stávající
elektrické vedení do zemû...).
Je jistû i spousta jin˘ch problémÛ, které bych Vám ráda do budoucna pomohla
jako ãlen zastupitelstva obce ﬁe‰it, z ãehoÏ ale pro mû vypl˘vá i nutnost znát
Va‰e názory a pﬁipomínky, a tím zlep‰it
spolupráci obãanÛ a jejich zastupitelÛ.
Dûkuji za pozornost a ãas vûnovan˘
ãetbû v˘‰e uveden˘ch ﬁádkÛ.

