Mimořádné volební číslo
Litovelských novin

Volby do Zastupitelstva města Litovel
23. – 24. září 2022

Volební program pro období 2022–2026
Naše priority
➢ Efektivní využívání majetku města a přidružených obcí
➢ Prodej pozemků minimálně za ceny obvyklé
➢ Tržní nájemné při pronájmech
➢ Parkovací místa
➢ Kvalitní komunikace a chodníky v centru města a přidružených obcích
➢ Omezení průjezdu těžkých nákladních aut Litovlí
➢ Cyklostezky ve městě
➢ Nezvyšování místního koeficientu daně z nemovitosti
➢ Ochrana orné půdy před zabíráním pro nezemědělské účely
➢ Protipovodňová opatření
➢ Omezení zápachu z Cukrovarny
➢ Výstavba sociálních bytů
➢ Volný čas dětí a mládeže
➢ Kvalitní školství

Budeme spolupracovat
se všemi, kterým na městě
a obcích záleží!

Naše Litovelsko s podporou Starostů
kandidátní listina č. 6

1. Ing. Vítězslav
Špunda
38 let,
stavbyvedoucí,
Unčovice,
bez polit. přísl.

3. Mgr. Alice Hemerková
2. Aleš Hubáček
Bittnerová, 37 let,
53 let, majitel obchodu
marketingový stratég,
s oděvy
Myslechovice, bez polit. přísl. Nasobůrky, bez polit. přísl.

4. Ing. Zdeněk Potužák
66 let, ekonom,
Litovel,
bez polit. přísl.

5. MUDr. Aleš Grambal
47 let, primář psychiatrické
kliniky FNOL,
Myslechovice, bez polit. přísl.

6. Ing. Petr Ambrož
30 let, lesník,
Litovel, bez polit. přísl.

7. Mgr. Jiří Konečný
37 let, státní
zaměstnanec, Nasobůrky,
bez polit. přísl.

8. Ing. Jan Čunderle
33 let, hlavní zootechnik
ZD Unčovice,
Rozvadovice, bez polit. přísl.

9. Martin Klust
44 let, hospodský,
Nová Ves, bez politl. přísl.

10. Mgr. Barbora Filipová
36 let, učitelka ZŠ Nasobůrky,
Litovel, bez polit. přísl.

11. Ivo Filip
63 let, majitel instalatérské
firmy
Litovel, bez polit. přísl.

12. MUDr. Zuzana
Grambalová
41 let, lékařka FNOL,
Myslechovice, bez polit. přísl.

13. Ing. Vladimír Vaněk
59 let, agronom,
Chořelice, bez polit. přísl.

14. Nina Schlauchová
47 let, konstruktér – designér,
Chudobín, bez polit. přísl.

15. Ing. Jiří Sládek
67 let, lesník,
Březové, bez polit. přísl.

16. Bc. Natalie Hubáčková
24 let, studentka,
Myslechovice, bez polit. přísl.

17. Jan Hříbek
41 let, řidič, zahradník,
Tři Dvory, bez polit. přísl.

18. Zdeněk Smrček
38 let, vedoucí směny
expedice,
Savín, bez polit. přísl.

19. Pavel Nakládal
45 let, provozovatel
pekařství,
Tři Dvory, bez polit. přísl.

20. Ing. arch. Dušan Osina
60 let, státní úředník,
Březové, bez polit. přísl.

21. Ing. Radomír
Havlíček
63 let, geodet,
Víska, bez polit. přísl.

Volební program pro období 2022–2026
Naše vize rozvoje našeho Litovelska
Milí spoluobčané, v komunálních volbách kandidujeme poprvé, ale s o to větším elánem. Hnutí NAŠE LITOVELSKO
s podporou Starostů se začalo formovat již v roce 2019, těsně po posledních komunálních volbách. Jádro hnutí se
utvořilo z předsedů osadních výborů místních částí Litovle, kterých je celkem jedenáct. Společná diskuze začala
díky tomu, že místní části Litovle se cítily opomíjené a komunikace mezi zástupci města a předsedy osadních
výborů nefungovala dobře. Na podzim 2019 byla tedy utvořena pracovní skupina, která měla za cíl najít zefektivnění společné komunikace. Byl utvořen Výbor místních částí, který se pravidelně scházel a v prostorách úřadu
mohl řešit témata, která trápí nejen místní části. Díky pravidelným společným schůzkám jsme si však uvědomili,
že pokud chceme opravdu něco změnit, je potřeba získat zastoupení i v Zastupitelstvu města Litovle. Více jsme
začali vnímat také témata a potřeby města samotného, které by mělo s městskými částmi tvořit jeden funkční
celek – Naše Litovelsko. Toto přesvědčení jsme vtiskli i do loga, které odpovídá mapě Litovelska.
Za poslední 4 roky jsme si vyzkoušeli, že zvládneme spolupracovat a že naše vize zůstává konzistentní. Žijeme
s vámi, komunikujeme spolu, víme proto o Vašich běžných problémech, které trápí i nás. Podařilo se nám
vytvořit kandidátku z lidí, kteří se práci pro město chtějí opravdu věnovat a sdílejí společnou představu o tom,
jak by se Litovel a jeho místní části měly v budoucnu společně rozvíjet.
Naše Litovelsko je pro nás místem, kde se nám dobře žije. Místem, které se neustále rozvíjí. Přejeme si, aby se
společně s rozvojem města a jeho místních částí, rozvíjeli i jeho obyvatelé. S tím přímo souvisí důraz na vzdělání,
průmysl, pracovní příležitosti. Je pro nás důležité, aby byl zachován ráz Litovelska a při definici budoucího směřování města byl kladen důraz na jeho obyvatele, historii a unikátní umístění v centru CHKO Litovelské Pomoraví.
Chceme, aby naše Litovelsko bylo bezpečným prostorem s dostatkem klidových zón a možností trávení volného času se snadným přesunem mezi těmito lokalitami. S tím přímo souvisí rozvoj kultury, sportovního vyžití
a další občanské vybavenosti.
Stejně tak jako jiná města se potýkáme s odlivem obyvatelstva a tím se mění i jeho věková struktura. Pokud
toto chceme změnit, musíme nabídnout mladým lidem důvod, aby na Litovelsku zůstali. Jsme si naprosto
jisti, že potenciál pro mladé rodiny naše Litovelsko má, zvlášť dnes, kdy se navýšila možnost pracovat z domu.
Chceme také podpořit podnikatele a motivovat investory k tvorbě zajímavých pracovních míst, a tím přilákat
mladé lidi zpět do Litovle. Jsme si naprosto jisti, že komunální politiku jde dělat FÉROVĚ. Naším snem je jedna
velká koalice, kde se nebude hledět na politickou příslušnost, ale společným cílem všech členů zastupitelstva
bude to nejlepší pro naše Litovelsko a pro jeho občany.
Hledáme cesty, ne překážky! Naše město tvoříme společně, naši občané jsou naši partneři. Pokud se Vám
náš pohled líbí, hlasujte pro nás a přispějte ke změně!

A co budeme prosazovat?
Strategie a řízení města
• Efektivní nakládání s majetkem, zdravé finance,
• pasportizaci majetku města a místních částí a jeho efektivní využívání,
• efektivní plánování projektů ve městě i jeho místních částech a důsledný stavební dozor těchto projektů,
• dodržování střednědobých a dlouhodobých investičních plánů,
• aktualizaci strategického plánu,
• aktualizaci auditu města a jeho naplnění a důslednou kontrolu,
• nulovou toleranci klientelismu na radnici,
• zavedení participativního rozpočtu, o části veřejných peněz budou spolurozhodovat občané,
• vstřícný přístup při jednání radnice a jejich úředníků vůči obyvatelům,
• rozšíření otevírací doby MěÚ = opravdová otevřená radnice,
• elektronický systém kontroly probíhajících projektů a efektivní práci napříč odbory,
• snížení nákladů na externí spolupráce,
• do komisí a výborů budeme prosazovat odborníky, kteří se budou ochotni tématům a novým výzvám zodpovědně věnovat,
• podporu podnikatelů a zlepšení propagace místních firem,
• prohloubení efektivní komunikace a spolupráce s osadními výbory
• podporu místních spolků a aktivit v jednotlivých místních částech i ve městě,
• co největší informovanost obyvatel o dění ve městě, pravidelně budeme zjišťovat, jaké problémy je nejvíce tíží,
• záznamy jednání ZML na YouTube - nemáme co tajit,
• čisté město,
• připravenost města na změny klimatu a jejich dopadů,
• energetickou soběstačnost města,
• kvalitní studie veřejných prostranství
• marketing města ve vztahu k udržitelnému turismu, ale i potenciálním novým obyvatelům.
Doprava a bezpečnost
• Vstřícnou městskou policii, jejíž činnost nespočívá primárně v pokutování parkujících automobilů,
• preventivní činnost městské policie,
• postupnou realizaci a modernizaci přechodů pro chodce dle frekvence pohybu obyvatelstva,
• pružné reagování na problematiku bezdomovectví,
• využívání datových analýz, pocitových map atd.
• zlepšení koordinace klíčových uzavírek se všemi zainteresovanými subjekty, včasné informování obyvatel

• kvalitní úpravu vozovek a chodníků po výkopových pracích,
• parkovací politiku, která přináší benefity obyvatelům s trvalým pobytem a z vybraného parkovného
• vybudování dalších parkovacích míst,
• optimalizaci systému cyklostezek a cyklistických pruhů,
• bezproblémový, bezbariérový a bezpečný průchod městem,
• dobudování chodníků v místních částech,
• podporu rychlého zbudování cyklostezky podél Dukelské ulice,
• podporu pozemkových úprav za účelem bezkonfliktní obslužnosti zemědělskými stroji a majetkoprávní vypořádání.
Architektura a urbanismus
• Obsazení pozice městského architekta, který bude mít podporu vedení města a odbornou nezávislost,
• moderní a přitom citlivý přístup k rekonstrukci města,
• dodržování a následné kvalitní precizování konkrétních parametrů územního plánu, o připravovaných změnách musí být občané a aktéři informováni,
• citlivé posuzování developerských projektů nejen z hlediska územního plánu, ale také z hlediska
kvality života v dané lokalitě,
• minimalizaci záboru nejkvalitnější orné půdy v regionu a krajiny,
• realizaci protipovodňových opatření,
• promyšlený urbanistický rozvoj města a revitalizaci návsí.
Sociální oblast, zdravotnictví a senioři
• Podporu prevence sociálně-patologických jevů u dětí a dospívajících,
• podporu primární prevence zdraví,
• podporu bydlení, malometrážních bytů v budovách bývalých ZŠ, jednot atd.,
• podporu a realizaci městského domu s pečovatelskou službou,
• podporu rekonstrukcí starších RD ve městě i v obcích,
• podporu sociálního bydlení,
• město přátelské pro seniory; za pomoci ošetřovatelských a pečovatelských služeb pro ně chceme
zajistit možnost dožít doma i při snížené soběstačnosti,
• město, které bere ohled na potřeby občanů všech generací (nájezdy, bezbariérovost pohybu po
městě, lavičky na zastávkách atd.),
• větší podporu poskytovatelům sociálních služeb především v oblastech aktivizace seniorů, péče v
domácím prostředí, odlehčovacích služeb apod.,
• podporu klubů pro seniory,
• spolupráci s církvemi v oblasti sociálních služeb,
• revitalizaci interiéru polikliniky.
Cestovní ruch
• Kvalitní turistický web, aktivní marketing města,
• definici turistických cílů a jejich podporu,
• podporu budování ubytovacích kapacit,
• rozvíjení aktivní festivalové politiky města,
• podporu kempování.
Kultura, sport a kreativní průmysl
• využití pivovarských sklepů jakožto kulturního centra (ulice Boženy Němcové),
• podporu sportovního areálu tzv. Dolních Luk mezi koupalištěm a Loděnicí,
• podporu dostavby nové multifunkční sportovní haly, podporu kulturních i sportovních akcí ve městě i jeho místních částech,
• víceletou garanci financování u příspěvkových organizací,
• spolupráci s ostatními kulturními organizacemi v okolí,
• vytvoření kulturní komise a odbornost jejích členů, její respektování Radou města Litovel,
• podporu kreativního průmyslu,
• vícezdrojové financování kultury, ale také podporu jinou než dotační formou (nájmy, propagace, vzdělávání),
• podporu sportu, volnočasových aktivit a zájmových spolků,
• sport pro všechny generace, masivní podporu rekreačnímu sportu,
• vyšší investici do obnovy a rozšíření sportovišť,
• přímou i nepřímou podporu spolkům a jednotlivcům, kteří se věnují výchově mládeže u všech sportů, zejména trenérům.
Školství
• Podporu dětských skupin, veřejných i soukromých jeslí a mateřských škol,
• pružné reagování na přírůstky dětí a zajištění dostatečné kapacity školek,
• podporu kroužků a volnočasových aktivit pro děti,
• investice do rekonstrukcí a modernizaci městských školských zařízení.

Sdružení

kandidátní listina č.

7

nezávislých kandidátů –
Litovel

1. Viktor Kohout
49 roků, Litovel
starosta, spolumajitel
cestovní kanceláře

2. Mgr. Lubomír Broza
57 roků, Litovel
místostarosta

3. Michaela Spannbauer
45 roků, Litovel
zdravotní sestra

4. Ing. Karel Zmund
69 roků, Litovel
důchodce, funkcionář
v házené

5. Mgr. Eva Hrachovcová
52 roků, Litovel
ředitelka základní školy

6. Ing. Martin Benešl
45 roků, Litovel
vedoucí obvodního
oddělení Policie ČR

7. MUDr. Dajána Dvorská
55 roků, Litovel
rehabilitační lékařka

8. Ing. Jiří Buchta
40 roků, Litovel
ředitel firmy

9. Mgr. Martina Faltusová
40 roků, Litovel
ředitelka mateřské školy

10. Mgr. Kateřina Faksa
32 roků, Litovel
obchodní manažerka

11. Ing. Jan Fiala
62 roků, Litovel
podnikatel, energetik

12. Jiří Skřepský
13. Mgr. et Mgr. Inka Koutná
14. Jan Bálek
51 roků, Rozvadovice
52 roků, Litovel
36 roků, Litovel
psycholog
elektromontér, předseda osadtelekomunikační pracovník
ního výboru Rozvadovice

15. Jolana Kobzová
49 roků, Litovel
vychovatelka

16. Mgr. Ludvík Doležal
48 roků, Litovel
ředitel, IT architekt

18. Mgr. Ivo Chytil
55 roků, Litovel
středoškolský učitel

20. Jaromír Jindra
59 roků, Litovel
krizový pracovník
MěÚ Litovel, hasič

21. Radka Navrátilová
44 roků, Litovel
vychovatelka

17. Mgr. Lenka Fišrová
63 roků, Litovel
důchodce

19. Mgr. Hana Vašíčková
59 roků, Litovel
zástupce ředitele
základní školy

SNK Litovel – Vše opět dáme! Společně.
Ve Sdružení nezávislých kandidátů se snažíme zajišťovat ke spokojenosti občanů chod našeho města a obcí již
několik volebních období. Máme za sebou nespočet zdařilých projektů. Vyznáme se v dotačních titulech, Olomoucký kraj je náš partner, stejně jako všechna ministerstva. Z toho pramení velká úspěšnost v získávání dotací.
Co plánujeme vybudovat do roku 2026?
Doprava
Rozšíříme kapacitu parkovacích míst v centru.
Vybudujeme parkoviště na ul. Sušilova a Vítězná.
Zrekonstruujeme ul. Šmakalova.
Podpoříme dobudování smíšené stezky podél celé ul.
Dukelská a Palackého.
Zrekonstruujeme uliční prostor před pivovarem na ul.
Palackého.
Zrekonstruujeme ul. Čihadlo a Studentů, vč. chodníků,
ochranných živých plotů a parkovacích zálivů.
Zrekonstruujeme mosty, chodníky a místní komunikace.
Sport a kultura
Budeme pokračovat v úsilí o vybudování nové sportovní
haly ve vazbě na již provedenou rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, provozních místností v přilehlé budově Sokolovny, které budou součástí nové haly.
Podpoříme budování nových sportovišť k využití volného
času mládeže.
Podpoříme místní kulturní a sportovní spolky v obcích vedoucí k obnově společenského života jejich obyvatel.
Občanská vybavenost
Každý rok vypíšeme participační rozpočet, ve kterém si občané budou moct zvolit svůj projekt.
Vybudujeme moderní skate a pumptrack v areálu u koupaliště, včetně zeleně a protihlukových opatření.
Vybudujeme na ploše u koupaliště další volnočasové prvky.
Na koupališti vybudujeme brouzdaliště pro nejmenší.
Z arboreta na sídlišti Vítězná vytvoříme, na základě veřejné
diskuze, plochu klidu a odpočinku pro všechny generace.
Zajistíme na zimní období umělou plochu na bruslení.
Místní části
Neděláme rozdíly, místní části jsou součástí města.
Každý rok vypíšeme participační rozpočet, ve kterém si občané budou moct zvolit svůj projekt.
Budeme dále rozvíjet podporu kult. a sport. akcí.
Podpoříme následující akce:
Oprava fasády KD Savín
Parkovací místa u řadových domů v Rozvadovicích
Budování záchytného parkoviště v Březovém
Oprava kapličky ve Vísce
Chodník na náves v Chořelicích
Cyklostezka kolem Alibony do Nasobůrek
Společná akce s SSOK oprava komunikace, chodníky s parkovacími zálivy přes obec
Unčovice oprava komunikace a dešťové kanalizace v části
od Rozvadovic
Dětské hřiště v Nové Vsi
Rekonstrukce komunikace u RD v Chudobíně

Úprava návsi v Myslechovicích
Výstavba komunitního centra Savín
Vybudování vodovodu v Savíně
Známe řešení kanalizace v Nové Vsi a Savíně.
Ekologie
Budeme pokračovat v realizaci protipovodňových opatřeních.
Pokračujeme v projektech udržení vody v krajině.
Podporujeme obnovu i novou výsadbu zeleně.
Budujeme klidové zóny pro občany všech věkových kategorií.
Vybudujeme novou kompostárnu.
Energetika
Provedeme energetický audit města se zaměřením na obnovitelnou energii.
Fotovoltaika a jiné formy obnovitelné energie na veřejných
budovách je naše priorita.
Školství
Podpoříme naše školy investicemi do modernizace vybavení s využitím dotací z EU.
Budeme pokračovat v opravách a modernizaci školských
budov.
Bezpečnost
Pokračujeme v aktivitách prevence kriminality.
Budeme rozšiřovat a modernizovat a zkvalitňovat kamerový
systém tak, aby jeho výstupy byly zřetelné a bylo možno je
použít při šetření pácháné trestné činnosti.
Ochráníme naše občany před komáří kalamitou společným
projektem s odborníky z UP Olomouc.
Ve spolupráci s Městskou policií Litovel se zaměříme i na
problematiku sociálně nepřizpůsobivých občanů častějšími
kontrolami na jejich oblíbených stanovištích tak, aby neobtěžovali svým chováním ostatní obyvatele města.
Sociální oblast
Podpoříme volnočasové aktivity a programy pro seniory.
Podpoříme činnost Charity Litovel.
Bydlení
Dokončíme revitalizaci sídliště K. Sedláka.
Zahájíme revitalizaci sídliště Novosady.
Vybudujeme dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory
na ul. B. Němcové (VDP).
Dokončíme rekonstrukci domu na ul. Kostelní v Litovli.
Cestovní ruch
Vybudujeme turistickou atrakci z Nečízu.
Podpoříme TIC.
Nabídneme městské pozemky v centru k pronájmu na letní
kavárny, zahrádky.
Podpoříme turistickou atraktivitu města uveřejňováním
poutavých reklam na místní zajímavosti a historii města
v okresním tisku i veřejných médiích.
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kandidátní listina č. 8

1. Martin Geprt
46 roků, Litovel
OSVČ

2. Ing. Martin Pavlík
44 roků, Litovel
technický pracovník

3. Mgr. Kamila Baláková
40 roků, Litovel
obchodní zástupce

4. Mgr. Tomáš Dědek
38 roků, Litovel
pedagog, zástupce řed.

5. Bc. Filip Červinka
37 roků, Litovel
obchodní manažer

6. Ing. Zdeněk Zavadil
66 roků, Litovel
ekonom, provoz. manažer

7. Vladimír Koudelka
47 roků, Litovel
technik

8. Zdeněk Vošalík
56 roků, Litovel
částečný invalid. důchodce

9. Aleš Hudák
44 roků, Litovel
mistr výroby

10. Mgr. Simona Geprtová
46 roků, Litovel
pedagog

11. Jana Wagnerová
53 roků, Tři Dvory
zdravotní sestra

12. Alena Albrechtová
60 roků, Litovel
vychovatelka

13. Silvie Molnárová
41 roků, Litovel
OSVČ

14. Mgr. Marcela Medková
52 roků, Litovel
právník

15. Lukáš Pavlík
21 roků, Litovel
zámečník

16. Antonín Chrudina
75 roků, Litovel
důchodce

17. Jana Jurečková
75 roků, Tři Dvory
důchodce

18. Petr Knobloch
40 roků, Litovel
technik

19. Jaroslav Komárek
43 roků, Litovel
technik

20. Roman Urban
49 roků, Litovel
správce sport. areálu

21. Daniel Maňák, DiS.
37 roků, Litovel
IT architekt

Volební program pro období 2014–2018

Volební program ANO 2011 na volební období 2022–2026
Zajistíme lepší hospodaření města

Zlepšíme parkování ve městě

S majetkem města by se mělo hospodařit jako
s vlastním, proto zajistíme:

V Litovli a okolí je nedostatek parkovacích míst,
proto musíme:

• vyrovnaný rozpočet

• změnit režim parkování ve středu města (krátkodobé
parkování zdarma)

• maximální využití dotačních programů
• efektivní fungování výborů a komisí
• transformaci odboru MHaSI, které bude efektivněji
navrhovat, realizovat a hlavně kontrolovat investiční
akce města

• vytvoříme nová parkovací místa (budeme klást
důraz na zvětšení parkovacích ploch při jakýchkoliv
investičních akcích města).

• maximální podporu odborníkům z řad veřejnosti, kteří
pro město chtějí nezištně pracovat.

Podpoříme rozvoj sportu

Podpoříme všechny formy bydlení

• dát více finančních prostředků na materiální vybavení
všech sportovců

V Litovli a okolí je nedostatek všech forem bydlení,
proto musíme:
• připravovat výstavbu nového nájemního bydlení pro
občany
• podporovat rekonstrukce staveb pro bydlení
• hledat investory pro realizaci staveb k bydlení
v souladu s územním plánem.

Podpoříme seniory
Senioři si zaslouží naši pozornost, proto budeme
usilovat:
• o větší bezpečí seniorů v Litovli a okolí
• o rozšíření domu s pečovatelskou službou
• o výstavbu sociálních bytů
• o podporu spolku seniorů.

Zaměříme se na místní části
Litovel nekončí dopravní značkou Litovel, proto:
• zlepšíme komunikaci město – úřad – obec
• zajistíme pružnější financování obcí v součinnosti
s osadními výbory
• podpoříme rozvoj v okolních obcích.

V Litovli a okolí je mnoho sportovních talentů,
kterými se může město chlubit, proto bychom měli:

• investovat do oprav stávajících sportovišť
• podpořit výstavbu sportovišť pro volnočasové aktivity.

Zajistíme přímý podíl občana na chodu
města
V Litovli a okolí bychom rádi přímo zapojili občany
do rozhodování, proto:
• navrhneme participativní rozpočet (vyčleníme část
peněz z rozpočtu města na projekty, o kterých budou
rozhodovat přímo občané)
• zajistíme projednání a odpověď na každý podnět,
který občan doručí
• zavedeme SMS Infokanál (občan se přes SMS zúčastní
referenda k různým tématům).

Komunistická strana
Čech a Moravy

1. Kamil Veselý
55 let, OSVČ
Litovel, člen KSČM

kandidátní listina č. 9

2. Josef Hetcl
71 let, důchodce
Litovel, bez polit. přísl.

3. Jana Rožková
54 let, pokojská
Litovel, bez polit. přísl.

7. Jiří Zapletal
57 let, elektrikář
Litovel, bez polit. přísl.

4. Jiří Vaněk
48 let, strojník
Tři Dvory, bez polit. přísl.

5. Marie Pospíšilová
47 let, bank. úřednice
Litovel, bez polit. přísl.

6. Jiří Zendulka
49 let, OSVČ
Litovel, bez polit. přísl.

8. Ing. Gabriel Ošťádal
76 let, ekonom
Litovel, bez polit. přísl.

9. Zbyněk Frýbort
71 let, důchodce
Savín, bez polit. přísl.

10. František Hetcl
75 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

11. Marcela Snášelová
69 let, důchodkyně
Litovel, členka KSČM

12. Petr Stejskal
73 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

13. František Přikryl
80 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

14. Vlasta Pazderová
71 let, důchodkyně
Litovel, členka KSČM

15. Jiří Zendulka
71 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

16. Miroslava Zendulková
71 let, důchodkyně
Litovel, členka KSČM

17. Ivana Válková
79 let, důchodkyně
Litovel, členka KSČM

18. Alexander Buček
71 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

19. Petr Sita
65 let, důchodce
Litovel, člen KSČM

20. Vladislav Haberman
70 let, cestovatel
Litovel, bez polit. přísl.

21. Anežka Kudrnovská
86 let, důchodkyně
Litovel, členka KSČM

Volební program pro období 2022–2026
Vážení spoluobčané, na základě
vyhodnocení plnění volebního
programu a potřeb občanů, se
zaměříme na následující priority:
1. BYDLENÍ. Budeme řádně hospodařit
a nakládat s městským bytovým fondem
a vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení
občanů. Budovat startovací byty pro mladá
manželství a malometrážní byty pro seniory.
Vytvářet podmínky pro individuální výstavbu
řadových a rodinných domů.
2. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
A SENIOŘI.   Zdravotnická zařízení chceme
udržet na stávající úrovni. Odmítáme
uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví.
Budeme podporovat stávající charitativní
organizace. Podpoříme vybudování „Domu
pro seniory“ a „Denního stacionáře pro
seniory“ jako garanci péče o starší občany.
Podpoříme zvýhodněné stravování pro
starší občany ve školních jídelnách. Jsme pro
rozšíření pečovatelské služby. Podpoříme
slevy v městských zařízeních a  na kulturních
akcích  pro starší občany.
3. BEZPEČNOST OBČANŮ A JEJICH PODÍL NA
SPRÁVĚ MĚSTA. Podpoříme všechny formy
prevence kriminality. Budeme podporovat
místní referenda v zásadních otázkách, které
jsou v kompetenci samosprávy a nejsou
omezeny legislativou.
4. KULTURA , ŠKOLSTVÍ , SPORT A CESTOVNÍ
RUCH. Podporujeme veškerá stávající
kulturní zařízení. Jsme pro zachování
stávající sítě předškolních, školních
a mimoškolních zařízení a budeme usilovat
o jejich postupnou modernizaci.   Jsme pro
zajištění dostatečných kapacit v mateřských

školách. Podporujeme veškeré aktivity
vedoucí k rozvoji cestovního ruchu.
5. SPORT. V oblasti sportu chceme udržet
pověst Litovle jako významného centra
sportu.  Zajistíme podporu všech sportovních
klubů. Prostředky určené na sport z rozpočtu
města budeme prioritně směřovat na rozvoj
sportovních aktivit dětí a mládeže.
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Budeme věnovat
odpovídající pozornost ochraně přírody
a životního prostředí, podporovat ekologické
aktivity a masivní výsadbu zeleně ve městě.
Zasadíme se o výraznou podporu včelařů
a chovatelů.
7. DOPRAVA A ROZVOJ ÚZEMNÍHO
OBVODU. Podporujeme rozvoj cyklistické
dopravy, dobudování   cyklostezek do Nové
Vsi a Savína. Ve městě a všech integrovaných
obcích věnovat pozornost údržbě chodníků
a místních komunikací. Budeme podporovat
dopravní dostupnost z těchto obcí do Litovle
spoluprací se všemi dopravci. Podpoříme
dobudování kanalizace a vodovodu v Savíně.  
Nepřipustíme vliv korupčního prostředí
důslednou otevřeností a transparentností
veřejných zakázek a soutěží.

Svět se mění –
zachovejme si lidskost,
slušnost, solidaritu
a sebeúctu.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Litovel
I.
Starosta města Litovel podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Zastupitelstva města Litovel se
uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

II.
Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

číslo okrsku
1 LITOVEL

ulice

volební místnost

2 LITOVEL

Gemerská
Králova
Červenská

Staroměstské nám.
Zahradní
Novosady

Karla Sedláka
Loštická
Polní

Uničovská
Severní
Žerotínova

3 LITOVEL

Hrnčířská

Rybníček

sídliště a ulice Vítězná

Sušilova

4 LITOVEL

Bezručova
Čihadlo
Čs. armády
Družstevní
Jiráskova
Karlov

Karlovská
Kollárova
Kosmonautů
Lesní zátiší
Lužní
Nová

Opletalova
Pavlínka
Revúcká
Sadová
Sochova
Studentů

5 LITOVEL

Boskovicova
Komárov
B. Němcové
Komenského
Dukelská
Kostelní
Havlíčkova
Koupaliště
Husova
Kysucká
Javoříčská
Lidická
Jungmannova
G. Frištenského
Nádražní
Cholinská
Nasobůrská
Nábřežní
Olomoucká
obec a volební místnost
Chořelice 1069
osadní výbor
Tři Dvory 73
hasičská zbrojnice
Víska 17
kulturní dům
Nasobůrky 31
kulturní dům
Chudobín 20
osadní výbor
Myslechovice 19
kulturní dům

Šargounská
Šemberova
Šmakalova
Švermova
U Stadionu
Wolkerova
Pošmýlská
Revoluční
Smyčkova
Šafaříkova
Švédská
Třebízského
Vlašímova

6 LITOVEL
číslo okrsku
7 LITOVEL
8 LITOVEL
9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Masarykova
Mlýnská
náměstí Př. Otakara
náměstí Svobody
Poděbradova
1. máje
Palackého
Příčná
Svatoplukova

Štefánikova
Vodní
číslo okrsku
13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel
budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32, Litovel
Základní škola
Vítězná 1250, Litovel
budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753,
Litovel – Výstavní síň (přízemí)

Základní škola
Palackého 938, Litovel
obec a volební místnost
Nová Ves 57
knihovna
Rozvadovice 57 knihovna
Unčovice 90
sokolovna
Březové 12
kulturní dům
Savín 15
osadní výbor

III.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva města Litovel hlasovací lístky. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič nové hlasovací
lístky a úřední obálku přímo ve volební místnosti.

IV.

Právo volit do Zastupitelstva města Litovel má občan města Litovel za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v Litovli přihlášen
k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v Litovli přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána.

V.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.

VI.

Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva města Litovel má být zvoleno. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. K voliči jsou pak vysláni 2 členové
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Telefonní číslo na Městský úřad Litovel pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky: 585 153 111.

VII.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Mimořádné volební číslo Litovelských novin (povolení MK ČR č. E 11104) vyšlo 22. srpna 2022 v nákladu 3 770 výtisků. Vydavatel: Město Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel. IČO: 299 138.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Eva Kratochvílová. E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz. Tisk: Profi-tisk Olomouc. Redakce neodpovídá za gramatické chyby přispěvatelů.

