
  Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální 
volby v Průhonicích 5. a 6. října 2018 

Vážení spoluobčané! 

Po letech rozrůstání obce se zaměříme na kvalitu života obyvatel, protože největším bohatstvím obce jsou její 
občané. Provedeme změny územního plánu dle dostupných možností nastíněných nedávno provedeným auditem, 
aby se zastavila devastace našeho životního prostředí a zamezilo se zhoršování kvality ovzduší i dalších podmínek, 
ve kterých žijeme. Prosadíme monitoring kvality ovzduší a budeme se státními orgány hledat cesty ke snižování 
imisí. Víme, že náš vzduch je znečištěný nad stanovené limity a že i když to není na první pohled vidět, ovlivňuje to 
naše zdraví, kvalitu a koneckonců i délku našeho života. Je toho hodně, co musíme změnit.  

Rozhodujte se podle toho, co kandidáti udělali, nejen podle slibů.  A hlavně přijďte k volbám! 

Miroslav Langr 
lídr kandidátky Průhonice pro život, člen zastupitelstva obce 

Při pročítání volebních programů může člověk snadno nabýt dojmu, že komunální volby v Průhonicích jsou nuda, každý chce lepší chodníky, 
školy a služby pro občany. Jistě také. Ale v nadcházejících čtyřech letech se definitivně rozhodne také – a možná zejména – o tom, zda se 
budou realizovat některé velké projekty v blízkosti našich obydlí. Je to tak i přesto, že ne všichni kandidáti se k tomu vyjadřují.  

V čem se s ostatními kandidujícími sdruženími  

PRAVDĚPODOBNĚ SHODNEME 

 Vyrovnaný rozpočet a čerpání dotací na investice. 

 Kvalitnější chodníky, bezpečnější silnice. 

 Zlepšení společenského života, podpora sportu a hasičů. 

 Zkvalitňování výuky ve škole, zlepšování zázemí pro žáky i učitele. 

 Kontrola tranzitní dopravy, zvýšení bezpečnosti v obci. 

Na čem se s ostatními kandidujícími sdruženími  

URČITĚ NESHODNEME 

 Uděláme vše pro redukci severozápadní rozvojové zóny Průhonice 
(více než 70 ha zastavěné orné půdy). 

 Znovu projednáme dálniční stavby exitu 4 a rozšíření exitu 6. 

 Spojíme se s ostatními obcemi proti nové tranzitní spojnici D3 a D1 
(dnes „vestecké spojka“, dříve „JVK“). 

 Budeme tlačit na dodržování pravidel ochranného pásma parku a 
omezíme podporu komerční zóně Čestlice jih za valem (40 ha). 

 Připravíme silniční obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu. 

O osudu Průhonic se bude rozhodovat výhradně na průhonické radnici! 

Po volbách budeme s dalšími subjekty v zastupitelstvu spolupracovat na 
rozumných projektech směřujících k naplnění strategického plánu. 
Budeme preferovat prospěch obyvatel, ochranu jejich životního prostředí, 
bezpečnosti a majetku. Chceme zásadně regulovat aktivity tyto cíle 
ohrožující, zejména rozsáhlou výstavbu.  

Obecní úřad a zastupitelstvo především pro občany 

Občan Průhonic bude na radnici vždy vítán. Většina dokumentů k jednání 
zastupitelstva bude k dispozici na webu obce už s pozvánkou, aby si je 
občané mohli dopředu prostudovat a případně sdělit svůj názor 
zastupitelům. Občané Průhonic budou moci za stanovených podmínek 
navrhnout bod jednání zastupitelstva do sekce různé. Při rozhodování o 
zásadních věcech bude občanům umožněno vyjádřit se v referendu. 

Územní plán Průhonic v dnešní podobě považujeme za překonaný a 
snahu zastavět desítky hektarů orné půdy, jak je to dnes plánováno, 
vnímáme jako hrozbu pro kvalitu života obyvatel Průhonic, jejich 
bezpečnost i hodnotu jejich majetku. Výstavba v dnešním rozsahu není 
nevyhnutelná, což prokázal provedený právní audit k severozápadní 
rozvojové zóně, která sama obnáší větší výměru zastavěné orné půdy, než 
je dnes zastavěno komerčními zónami na katastru Čestlic! Výstavba a 
provoz obchodních center dle aktuálního územního plánu přinese nejen 
zvýšení provozu v obci v řádu desítek tisíc vozidel denně, ale i zvýšení 
kriminality v Průhonicích pramenící z každodenního pohybu mnoha desítek 
tisíc osob na našem katastru. S výstavbou související nárůst počtu vozidel 
neznamená jen dopravní zácpy, riziko nehod včetně růstu rizika pro 
chodce, ale i další zhoršení kvality ovzduší, které dýchají naše děti. 

Prosadíme do územního plánu obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu 
tak, aby se zklidnila doprava v ulicích Říčanská, Uhříněveská, Hlavní, 
Kunratická, Újezdská a na Rozkoši. Vyřeší se tím i doprava dětí do školy, 
která nyní vede přes náměstí, Třešňovou a Sadovou. 

Vestecká spojka 

Cílem výstavby vestecké spojky není zmírnění stávajícího dopravního 
zatížení okolních obcí a už vůbec ne Průhonic, nýbrž zpřístupnění 
obrovských ploch k zastavění. Na straně Průhonic to je přes 70 hektarů a 
na straně Šeberova dalších mnoho desítek hektarů. Občanům, kteří by 
uvažovali o prospěšnosti výstavby vestecké spojky, nabízíme k úvaze 
otázku, zda se Vestec, Jesenice, Šeberov, Hrnčíře a Křeslice pletou, když 
vesteckou spojku v navržené podobě odmítají.  

EU nationals have the right to vote in Průhonice! 

We believe in sustainable development for Průhonice. The proposed land 
use plan being pushed through by the current municipal representatives 
comprises of over 70 hectares of new development on arable land. This 
must be stopped! Our manifesto is to preserve our precious environment, 
block the encroaching retail construction boom on arable land and control 
increasing traffic (and pollution) levels. Help us to protect Průhonický Park, 
a UNESCO World Heritage Site and Czech National Historic Landmark. Your 
vote matters! 

Kdo jsme 

Pevně nás spojuje idea ochrany životního prostředí a cíl udržení Průhonic 
jako místa ke klidnému a spokojenému životu jejich občanů. V předchozím 
volebním období jste nás mohli mnohokrát vidět, jak na zastupitelstvu 
bojujeme proti projektům, které budou mít negativní dopad na naše 
životy.  

Čtyři členové naší kandidátky působí nebo působili v zastupitelstvu obce, 
další jsou členy různých komisí na radnici. V ohledu řízení obce nejsme 
nezkušení nováčci, a pokud nám dáte důvěru, práce úřadu se nijak 
nezpomalí. 

1. Miroslav Langr, člen zastupitelstva obce 
2. Václav Hnát, člen Komise pro životní prostředí, bývalý zastupitel 
3. Jaroslav Langr, člen Komise pro bezpečnost, bývalý zastupitel 
4. Jan Přílepek, člen zastupitelstva obce 
5. Petr Lukáš, člen spolku Krajina pro život 
6. Tomáš Procházka 
7. Zuzana Kůtová Lorencová 
8. Jan Cinke, člen spolku Krajina pro život 
9. Jitka Kovalová, členka Kulturní komise 
10. Jiří Fornous, člen spolku Krajina pro život 
11. Jan Bišof, člen Finančního výboru obce 

Veškeré informace o nás a našem programu: www.pruhoniceprozivot.cz Sdělte nám svůj názor: volby@pruhoniceprozivot.cz 

 

http://www.pruhoniceprozivot.cz/
mailto:volby@pruhoniceprozivot.cz

