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7. Tomáš Navrátil
28 let, digit. projekt. manažer,

Litovel, bez polit. přísl.

8. Ing. Alexandr Kučera
57 let, podnikatel,

Litovel, bez polit. přísl.

10. Jaroslav Šišma
57 let, elektrikář,

Litovel, bez polit. přísl.

11. Blanka Čáslavová
53 let, pracovnice soc. služeb,

Litovel, bez polit. přísl.

9. Mgr. Radovan Šimek
35 let, vývojář SW,

Litovel, bez polit. přísl.

12. Kamil Axmann
44 let, procesní technik,
Litovel, bez polit. přísl.

13. Radek Kohoutek
53 let, podnikatel,

Litovel, bez polit. přísl.

14. Lenka Zlámalíková
48 let, účetní,

Litovel, bez polit. přísl.

15. Ivana Šišmová
52 let, účetní,

Litovel, bez polit. přísl.

16. Eva Mikulková
51 let, prodejce,

Litovel, bez polit. přísl.

17. Tomáš Bartoň
43 let, bankovní úředník,

Litovel, bez polit. přísl.

18. Jitka Rampasová
64 let, důchodce,

Litovel, bez polit. přísl.

19. Dušan Žouželka
57 let, skladník,

Litovel, bez polit. přísl.

20. Radek Uvízl
44 let, metrolog,

Litovel, bez polit. přísl.

21. Ing. Radomír Havlíček
58 let, zeměměřič,

Víska, bez polit. přísl.

1. Jiří Kohout
39 let,

zubní technik, 
Litovel,

bez polit. přísl. 

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané a sportovci Litovelska

kandidátní listina č. 1

2. Ing. Ladislav Sléha
55 let, tajemník TJ, ekonom,

Litovel, bez polit. přísl.

3. Mgr. Mirko Spurník
52 let, ředitel domova 

důchodců,
Litovel, bez polit. přísl.

4. Mgr. Alice Hemerková 
Bittnerová, 32 let,

marketing consultant, 
Nasobůrky, bez polit. přísl. 

5. Pavel Pěruška
43 let, podnikatel,

Litovel, bez polit. přísl. 

6. Zbyněk Mlčoch
56 let, fitness trenér,

Litovel, bez polit. přísl.



NAŠE VIZE ROZVOJE MĚSTA LITOVLE A PŘIDRUŽENÝCH OBCÍ  
Město Litovel je pro nás výjimečné svou bohatou a hrdou historií, ale 
i polohou na šesti ramenech řeky Moravy, díky které se městu přezdí-
vá Hanácké Benátky. Chceme se stát ekonomicky silným, moderním 
a konkurenceschopným městem, které se neustále rozvíjí. S tím pří-
mo souvisí i rozvoj vzdělání, průmyslu a pracovních příležitostí, to vše 
ovšem s ohledem na stávající podobu města, jeho obyvatele, historii 
a unikátní umístění v centru CHKO Litovelské Pomoraví. Rádi bychom 
zachovali klidné a bezpečné centrum města, s dostatkem klidových 
zón, a podpořili možnost sportovního a kulturního vyžití ve městě. 
Toto vše jde ruku v ruce s podporou cestovního ruchu, adekvátní na-
bídky restaurací, kaváren, místních řemesel i služeb. Chceme z centra 
města vytvořit příjemné místo pro trávení volného času, a tím podpořit 
podnikatelské záměry. Obdobně to vidíme i u center všech 11 integro-
vaných obcí. Území města a jeho nejbližší okolí by mělo být vnímáno 
jako jeden celek, kam se budeme všichni rádi vracet. 
Snižující se počet obyvatel a změna jejich věkové struktury je reali-
tou pro většinu menších měst. To je třeba respektovat, promítnout do 
chodu města a do rozhodování o jeho prioritách. Naším cílem je za-
traktivnit nabídku bydlení a motivovat investory k tvorbě zajímavých 
pracovních míst, a tím přilákat mladé lidi zpět do Litovle. 
Jsme přesvědčeni o tom, že komunální politiku je potřeba dělat s při-
hlédnutím k cílům a vizím města, nikoliv s trpkou příchutí osobních 
sporů a rivality. Je potřeba táhnout za jeden provaz, soustředit se pou-
ze na palčivé a důležité problémy našeho města a ty efektivně společ-
ně řešit.  
Naše město tvoříme společně, nejen tím, co vybudujeme, ale i tím, jak 
se k sobě chováme. 
Vidíte-li město Litovel podobně, podpořte nás. 

Ekonomika a samospráva města
• Důsledná kontrola hospodaření města a jeho příspěvkových organi-
zací
• Zpřísnění kontroly při přidělování zakázek ve výběrových řízeních 
• Uplatnění výsledků personálního a procesního auditu z minulého období
• Zlepšení spolupráce mezi odbory města
• Činnost úřadu ve smyslu Úředník je servis pro občana (navýšení počtu 
úředních hodin) 
• Využívání dotací z veřejných zdrojů v kooperaci s okolními obcemi
• Rozvoj služeb, drobného podnikání a řemesel
• Vytvoření podmínek pro nové investory 
• Podpora turistického ruchu
• Vytvoření nových kvalitních ubytovacích kapacit
• Podpoříme možnost rekonstrukce objektu Záložny
• Podpoříme smysluplné využití majetku města 
• Dotáhneme realizaci projektu Dolní Luka (sportovní areál Loděnice  
a koupaliště, parkoviště, bezpečná doprava, volnočasové aktivity  
v tomto areálu s ohledem na sousedící občany)
• Do komisí a výborů budeme prosazovat odborníky, kteří budou 
ochotni se tématům a výzvám náležitě věnovat. Zejména dlouhodo-
bým investicím v dopravě, protipovodňovým opatřením, smysluplné-
mu (nejen estetickému) ozelenění města
• Podpoříme ekologii a čisté město

Život v obcích
• Větší zapojení osadních výborů do rozhodování města 
• Snížení byrokratické zátěže osadních výborů 

• Kooperace obcí s městem při plánování investic 
• Podpora revitalizací v obcích ve spolupráci s Olomouckým krajem  
a osadními výbory
• Podpora zřizování volně přístupných obecních sportovišť
• Podpora dobrovolných hasičů, sokolů a ostatních spolků
• Vytvoření dětských hřišť a oddychových zón, revitalizace těch stávajících 
• Podpora školních zařízení v obcích
• Podpora výstavby protihlukové stěny (Nasobůrky, Víska)

Sport a kultura
• Výstavba městské multifunkční sportovní haly (z důvodu nedostateč-
né kapacity pro užívání sportovních oddílů a veřejnosti)
• Podpora sportu 
• Podpora tradičních kulturních amatérských spolků
• Podpora sportu a kultury jako důležitého aspektu pro zviditelnění města 
• Zlepšení podmínek pro činnost kulturních a hudebních spolků
• Podpora litovelských tradic a aktivit pro zvýšení turistického ruchu  
a činnost dobrovolnických spolků v obcích
• Vznik nových sportovišť, jejich volná přístupnost bez zatížení byro-
kracií (hřiště vybavována průběžně dle požadavků osadních výborů, 
modernizace litovelské Sokolovny, kuželna) 
• Nové prvky a zařízení na stávající dětská hřiště v souvislosti s poža-
davky občanů
• Zajištění bezpečnosti a hygieny dětských hřišť (oddělení dětského 
hřiště v parku Míru od místní komunikace, zajištění WC v jeho blízkosti)
• Zvýšení počtu laviček a oddychových zón
• Podpora volnočasových aktivit ve spolupráci s občany a spolky

Školství, zdravotnictví a sociální služby
• Podpora zkvalitnění a zatraktivnění základních škol, zlepšení jejich 
vybavení
• Podpora stávajícího systému středních škol, udržení gymnázia a pre-
ference učňovských oborů s ohledem využití v regionu 
• Zefektivnění využití stávajících školských zařízení a sportovišť mimo 
školní výuku se zodpovědností správce 
• Podpora řešení kapacitních problémů v mateřských školách
• Podpora ověřených moderních výukových metod
• Udržení dostupnosti, rozsahu a kvality zdravotní péče
• Podpora vytvoření sítě městských terénních sociálních služeb 
• Plánování sociálních služeb podle skutečných potřeb občanů (senioři, 
zdravotně postižení…)
• Zřízení městského domu s pečovatelskou službou

Bydlení a doprava
• Vhodné plochy pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem
• Podpora výstavby startovacích a malometrážních bytů
• Podpora nových cyklostezek a chodníků 
• Kvalitní úprava vozovek a chodníků zejména po výkopových pracích
• Podpora přestavby autobusového nádraží včetně parkovacích míst 
pro osobní automobily
• Podpora zvýšení počtu parkovacích míst pro osobní automobily
• Podpora realizace protipovodňových opatření
• Podpora projektů udržení vody v krajině 
• Bezpečná doprava a pohyb obyvatel 
• Budeme důsledně potírat obchod s chudobou, žádat důslednou kon- 
trolu nad sociálními dávkami ve spolupráci s odpovědnými úřady

Volební program pro období 2018–2022



2. Ing. Zdeněk Potužák
62 roků, starosta města Litovel,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: strategie rozvoje města, 

finance

3. Mgr. Eva Hrachovcová
 48 roků, ředitelka školy,
Litovel, bez polit. přísl.

OZ: strategické plánování 
rozvoje města, školství

4. Ing. Karel Zmund
65 roků, ředitel organizace, 

Litovel, bez polit. přísl. 
OZ: oblast sportu  

a doprava

5. Mgr. Lubomír Broza
53 roků, velitel městské po-
licie, Litovel, bez polit. přísl. 

OZ: bezpečnost, prevence 
kriminality, doprava

6. Ing. Jan Fiala
58 roků, podnikatel,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: investice, podpora 

podnikání

7. Mgr. Lenka Fišrová
59 roků, vedoucí knihovny,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: kultura, sociální 
politika – bydlení

8. Michaela Spannbauer
41 roků, zaměstnanec ve 

zdravotnictví, Litovel, 
bez polit. přísl.

OZ: zdravotnictví a sport

10. MUDr. Dajána Tůmová
51 roků, lékařka,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: ochrana život. prostř., 
sociál. obl., zdravotnictví

11. Ing. Vladimír Vaněk
55 roků, agronom,

Chořelice, bez polit. přísl.
OZ: místní části, životní 

prostředí

9. Jan Bálek
32 roků, telekomunikační 

technik, Litovel, 
bez polit. přísl.

OZ: sport a kultura

12. Mgr. Ivana Gregušová
58 roků, učitelka,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální oblast

13. Ing. Helena Najmanová, 
Ph.D., 60 roků, technik,
Litovel, bez polit. přísl.

OZ: sociálně-právní ochrana 
dětí, kultura, pořádek

14. Mgr. Ludvík Doležal
44 roků, IT ředitel,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: pořádek a kvalita života

15. Jiří Skřepský
47 roků, elektromontér,

Rozvadovice, bez polit. přísl.
OZ: rozvoj obcí

16. Ing. Pavel Remeš
52 roků, vedoucí logistiky,
Unčovice, bez polit. přísl.

OZ: sport a kultura v obcích

17. Ing. Jiří Buchta
36 roků, ředitel firmy,
Litovel, bez polit. přísl.

OZ: podnikání a investice

18. Jiří Dostál
58 roků, obchodník,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální oblast

19. Mgr. Ivo Chytil
50 roků, středoškolský učitel,

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: školství, sport

 20. Miloslav Špunda
58 roků, podnikatel v oboru 

zahradnictví, Nasobůrky, 
bez polit. přísl.

OZ: životní prostředí

21. Martin Klust
40 roků, majitel kiosku,

Nová Ves, bez polit. přísl.
OZ: cestovní ruch

1. Viktor Kohout
45 roků,

místostarosta města
Litovel, 

podnikatel v cest. ruchu,
Litovel, bez polit. přísl.

OZ*: cestovní ruch, 
kultura, život. prostř., 

odpadové hosp.

Litovel

nezávislých kandidátů –
Sdružení kandidátní listina č. 2

* OZ = oblast zájmu kandidáta, za kterou se zavázal zodpovídat 



Volební program pro období 2018–2022

„Budeme mít jen to, co dokážeme společně, napříč politickým spektrem. Vytvořme tým schopných lidí  
z města a z obcí.“

„LITOVEL – MĚSTO BEZPEČNÉ DOPRAVY“
   Spolu s Olomouckým krajem zrekonstruujeme průtah městem pro auta i cyklisty
   Podpoříme vybudování cyklostezek na Uničov, do Třech Dvorů a Nasobůrek
   Budeme pokračovat v opravách chodníků a silnic ve městě i obcích
   Rozšíříme kapacitu parkovacích míst v centru
   Podpoříme modernizaci autobusového nádraží

 „SPORT A KULTURA PRO VŠECHNY“
   Budeme usilovat o vybudování nové sportovní haly
   Podpoříme vybudování nových sportovišť – tenisové kurty, skate-park, outdoor hřiště
   Dokončíme opravy sokoloven v Unčovicích a v Litovli
   Budeme podporovat různé formy kulturního vyžití v profesionálních zařízeních i spolcích

 „CHCEME POŘÁDEK NEJEN V ODPADECH“
   Vybudujeme nový moderní sběrný dvůr
   Rozšíříme kompostárnu
   Spustíme motivační programy pro obyvatele v oblasti třídění odpadu
   Budeme usilovat o odstranění pachové zátěže z cukrovaru
   Zahájíme výkupy pozemků na protipovodňová opatření

 „DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST“
   Podpoříme školství investicemi do modernizace budov za podpory financí z EU
   Podpoříme aktivity v oblasti prevence kriminality
   Opravíme jídelnu na ulici Studentů

„MYSLÍME NA VŠECHNY“
   Přiměřené a dostupné bydlení pro všechny generace – podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro začínající rodiny a seniory  
                          v centru města
   Dokončíme revitalizace sídlišť Gemerská a Karla Sedláka
   Připravíme další etapu výstavby domů na Pavlínce a v ostatních lokalitách
   Budeme nadále podporovat volnočasové aktivity a programy pro seniory  
   Budeme nadále podporovat činnost Charity Litovel 

„O VÁS A S VÁMI“
   Na základě územních studií obcí zahájíme revitalizace návsí, ulic a potřebných veřejných ploch
   Vybudujeme kanalizace v obcích Myslechovice, Nová Ves a Savín 
   Opravíme dešťové kanalizace v obcích
   Budeme podporovat hasičský sport, místní spolky a kulturní a společenský život v obcích

„TURISTÉ VÍTÁNI“
   Finančně podpoříme vodní turistiku
   Zmodernizujeme naučné stezky ve městě a v jeho okolí
   Z Nečízu vybudujeme novou turistickou atrakci

„Usilujeme o to, aby Litovel a naše obce byly stále lepším místem pro život všech generací.“











2. Ing. Gabriel Ošťádal 
72 let, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

8. Marie Kýrová
67 let, důchodkyně 

Litovel, členka KSČM

10. František Hetcl
71 let, důchodce

Litovel, člen KSČM

11. Marcela Snášelová
65 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

12. Petr Stejskal
69 let, důchodce

Rozvadovice, člen KSČM

13. František Přikryl
77 let, důchodce

Chořelice, člen KSČM

14. Vlasta Pazderová
67 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

16. Ivana Válková
75 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

18. Alexander Buček
67 let, důchodce

Litovel, člen KSČM

 20. Anežka Kudrnovská
82 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

21. PhDr. Věra Zímová
81 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

1. Kamil Veselý 
51 let,
OSVČ,

Litovel,
člen KSČM

Komunistická strana

Čech a Moravy

kandidátní listina č. 5

4. Marie Pospíšilová
43 let, bank. úřednice
Litovel, bez polit. přísl.

6. Jiří Vaněk
44 let, strojník 

Tři Dvory, bez polit. přísl.

3. Josef Hetcl
67 let, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

 5. Jiří Zapletal
53 let, elektrikář

Litovel, bez polit. přísl.

 7. Jiří Zendulka
45 let, OSVČ

Litovel, bez polit. přísl.

9. Zbyněk Frýbort
67 let, důchodce

Savín, bez polit. přísl.

15. Jiří Zendulka
68 let, důchodce

Litovel, člen KSČM

17. Miroslava Zendulková
67 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

19. Jindřiška Oravová
78 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM



Volební program pro období 2018–2022

Na základě vyhodnocení plnění předchozího volebního pro-
gramu a potřeb občanů se v budoucnu zaměříme na následu-
jící priority:

Rozumíme Litovli – podpořte nás, chceme dosáhnout víc

1. BYDLENÍ. Vycházíme ze zásady, že bydlení je jednou ze základních 
potřeb člověka. Město je povinno řádně hospodařit a nakládat s vlast-
ním bytovým fondem a vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení občanů. 
Budovat startovací byty pro mladá manželství. Vytvářet podmínky pro 
individuální výstavbu řadových a rodinných domů. Zamezíme zneuží-
vání příspěvků na bydlení.

2. ZDRAVOTNICTVÍ. Zdravotnická zařízení chceme udržet na stávající 
úrovni a nabídku zdravotnických služeb rozšiřovat o další specializace 
na základě výběrových řízení. Odmítáme uplatňování tržních vztahů 
ve zdravotnictví. Člověk nemá sloužit ekonomice, ale ekonomika má 
sloužit člověku. 

3. SOCIÁLNÍ PÉČE.  Budeme podporovat stávající charitativní orga-
nizace. Budeme rozvíjet nové služby a reagovat na zvyšující se počet 
seniorů a handicapovaných občanů.  Jsme pro rozšiřování sociální péče 
v domácím prostředí a ve stávajících zařízeních.

4. SENIOŘI. Chceme vytipovat nemovitosti v majetku města a jejich 
vhodnou opravou vybudovat „Dům pro seniory“ a „Denní stacionář 
pro seniory“ jako garanci péče o starší občany. Poskytovat zvýhodněné 
stravování pro starší občany ve školních jídelnách. Rozšiřovat pečova-
telskou službu, poskytovat slevy v městských zařízeních a organizovat 
kulturní akce a zájezdy pro starší občany.
Pro občany nad 85 let rozvoz obědů zdarma.

5. BEZPEČNOST OBČANŮ A JEJICH PODÍL NA SPRÁVĚ MĚSTA. V  lo-
kalitách s vysokou intenzitou trestné činnosti doporučujeme instalovat 
kamerový systém. Budeme vyvíjet tlak na zodpovědné činitele Policie 
ČR na zvýšení počtu příslušníků Policie ČR. V souvislosti s posílením 
Policie ČR zvážit další existenci Městské policie. Podpoříme všechny 
formy prevence kriminality. Budeme podporovat místní referenda 
v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou 
omezeny legislativou.

6. PODPORA PODNIKÁNÍ. Budeme podporovat drobné a střední pod-
nikatele. Vytvářet podmínky pro nové pracovní příležitosti s nejvyšší 
přidanou hodnotou. Ve výběrových řízeních k veřejným zakázkám  
v nejvyšší možné míře preferovat podnikatelské subjekty z Litovle  
a jednotlivých integrovaných obcí. 

7. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH. Jsme pro zachování provozu stáva-
jících kulturních zařízení. Zrekonstruovat a plně zprovoznit ubytovací 
část Hotelu Záložna. Vybudovat zázemí v okolí cyklostezek. Podpora 

rekreačního bruslení, čištění stezek a podobně.  Při radě města zřídit 
komisi cestovního ruchu. Podporovat veškeré aktivity vedoucí k rozvoji 
cestovního ruchu.

8. ŠKOLSTVÍ. Jsme pro zachování stávající sítě předškolních, školních 
a mimoškolních zařízení a budeme usilovat o jejich postupnou moder-
nizaci. Budeme vytvářet podmínky a zázemí pro pedagogický personál 
jednotlivých školských zařízení. Jsme pro zřízení jeslí a zajištění dosta-
tečných kapacit v mateřských školách.

9. SPORT. V oblasti sportu chceme udržet pověst Litovle jako význam-
ného centra sportu.  Zajistíme podporu všech sportovních klubů. Pro-
středky určené na sport z rozpočtu města budeme prioritně směřovat 
na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.

10. CHKO – LITOVELSKÉ POMORAVÍ. Budeme věnovat odpovídající 
pozornost ochraně přírody a životního prostředí.  Podporovat ekologic-
ké aktivity v celé jejich šíři a pozorně brát v úvahu i náměty občanských 
sdružení a organizací, které mají zkušenosti v této oblasti.  

11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Budeme podporovat další výstavbu ka-
nalizace a napojování jednotlivých objektů v Litovli i v integrovaných 
obcích. Podporovat plynofikaci objektů v majetku města. Zasadíme se 
o výraznou podporu včelařů a chovatelů.

12. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA. Jsme pro zefektivnění a co 
největší zjednodušení činnosti odborů Městského úřadu při jednání  
s občany. Trvale klademe vysoké nároky na úředníky Městského úřadu. 
Jsme pro zamezení nákupů zbytečných studií, rozborů a auditů. Bude-
me usilovat o snižování provozních nákladů města.

13. ROZVOJ ÚZEMNÍHO OBVODU. Ve všech integrovaných obcích 
věnovat pozornost údržbě chodníků a místních komunikací. Budeme 
podporovat dopravní dostupnost z těchto obcí do Litovle spoluprací se 
všemi dopravci. Veřejné finance nemohou sloužit jako prostředek bo-
hatnutí menšiny na úkor většiny. Za své daně si lidé zaslouží dostateč-
nou nabídku veřejných služeb. Nepřipustíme vliv korupčního prostředí 
důslednou otevřeností a transparentností veřejných zakázek a soutěží. 

14. DOPRAVA. Každý z nás potřebuje bezpečnou a spolehlivou do-
pravu. Jsme pro pravidelnou a cílenou údržbu městských komunikací, 
chodníků a řešení parkovišť ve městě. Podporujeme rozvoj cyklistické 
dopravy, dobudování sítě cyklostezek do Tří Dvorů, Nové Vsi a Savína, 
parkovacích míst pro kola a systému veřejných půjčoven kol. Dořešíme 
parkování aut, zejména na velkých sídlištích. Podporujeme rozšíření 
parkovišť na sídlištích, jejich osvětlení a napojení na kamerový systém.

Rozumíme Litovli – podpořte nás, chceme dosáhnout víc

Pozn. Podrobný volební program bude doručen do každé domácnosti.







2. Ing. Martin Pavlík
40 let, technik,

Litovel, člen ANO 2011

3. Mgr. Kamila Baláková
36 let, obchodní zástupce,
Litovel, členka ANO 2011

4. Jana Wagnerová
49 let, zdravotní sestra,

Tři Dvory, bez polit. přísl.

5. Ing. Vladimír Sapara
48 let, technik,

Litovel, bez polit. přísl.

6. Mgr. Tomáš Dědek
35 let, učitel,

Litovel, bez polit. přísl.

7. Ing. Zdeněk Zavadil
62 let, ředitel provozu,
Litovel, bez polit. přísl.

11. František Beneš
48 let, OSVČ,

Unčovice, bez polit. přísl.

9. Vladimír Koudelka
43 let, podnikatel,

Litovel, bez polit. přísl.

13. Aleš Hudák 
41 let, mistr výroby,

Litovel, bez polit. přísl.

14. Petr Hyblbauer
28 let, OSVČ,

Litovel, bez polit. přísl.

15. Marie Hovancová
33 let, mateřská dovolená,
Litovel, členka ANO 2011

16. Bc. Adéla Hudáková
29 let, mateřská dovolená,

Litovel, bez polit. přísl.

17. Roman Urban
45 let, skladník,

Litovel, bez polit. přísl.

18. Ing. Milada Měsícová
39 let, předsedkyně předst. 

ZD Unčovice, Litovel,
 bez polit. přísl.

19. Silvie Molnárová
37 let, OSVČ,

Litovel, bez polit. přísl.

21. Daniel Maňák
33 let, IT architekt,

Litovel, bez polit. přísl.

1. Martin Geprt
42 let, OSVČ,

Litovel,
člen ANO 2011

ANO 2011 kandidátní listina č. 7

8. Ing. Rudolf Kmeco
62 let, technik,

Litovel, bez polit. přísl.

10. Bc. Filip Červinka
33 let, obchodní manažer,

Litovel, člen ANO 2011

12. Mgr. Tomáš Ryzí
43 let, OSVČ,

Unčovice, bez polit. přísl.

 20. Jana Jurečková
71 let, důchodkyně,

Tři Dvory, bez polit. přísl.



Volební program pro období 2014–2018

POVEDLO SE NÁM:
Změnili jsme způsob sestavování rozpočtu 
 Schvalování rozpočtu je do konce kalendářního roku, 
aby jednotlivé složky úřadu a příspěvkové organizace již 
od 1. 1. nepracovaly v tzv. rozpočtovém provizoriu, ale 
znaly svůj schválený rozpočet. Např. odbor MHaSI může 
hned začít připravovat investiční akce (výběrová řízení, 
projekty atd…)
 Sestavování rozpočtu i jeho následné čerpání je 
transparentní.
Zajistili jsme procesní a personální audit na MÚ Litovel 
 Na základě procesního a personálního auditu byly 
provedeny následující změny:
	 •	byly	přepracovány	směrnice	úřadu
	 •	byla	přesně	stanovena	náplň	práce	jednotli- 
               vých zaměstnanců
	 •	byl	 změněn	proces	zadávání	materiálů	do	 rady 
                  města a zastupitelstva
	 •	byly	zefektivněny	některé	procesy	na	úřadě.
Věříme, že se i nadále bude s provedeným auditem pra-
covat.
Podpořili jsme významné stavební projekty ve městě 
 Revitalizaci sídliště Karla Sedláka
 Kompletní realizaci mostu na Pavlínku
 Rekonstrukci	školských	zařízení	–	nové	sociální	zaří- 
         zení ve školkách, výměnu oken GJO,…
 Přípravu realizace cyklostezky do Třech Dvorů
 Přípravu realizace kanalizace Myslechovice a další.
Zkvalitnili jsme kontrolu realizací investičních akcí 
 Osobně	jsme	se	podíleli	na	kontrole	některých	prová- 
         děných staveb.
Více jsme „otevřeli“ radnici 
 Prosadili jsme transparentní hlasování na radě města  
         a zastupitelstvu.
 Zavedli jsme rozklikávací rozpočet: 
	 •	každý	občan	si	může	procházet	jednotlivé	kapi- 
    toly rozpočtu města Litovel.
	 •	 každý	 občan	 se	může	 dívat	 na	 aktuální	 data	 
    plnění rozpočtu v určitém roce.
Zaměříme se aktivně na:
 hospodaření města
 podporu	všech	forem	bydlení
 podporu seniorů
 přidružené obce a místní části
 zlepšení parkování ve městě
 rozvoj sportu
 zvětšení přímého podílu občana na chodu města
 důslednou práci městské policie
 navýšení počtu úředních hodin pro občany
 podporu	prospěšných	projektů	bez	ohledu	na	poli- 
         tickou příslušnost
 zlepšení	spolupráce	s	CHKO,	která	přinese	kompro- 
         misní řešení pro rozvoj města
Zajistíme lepší hospodaření města 
S majetkem města by se mělo hospodařit jako s vlastním, 
proto zajistíme:

 vyrovnaný rozpočet
 maximální využití dotačních programů
						transformaci	odboru	MHaSI	na	investiční	oddělení,	které	 
								bude	efektivněji	navrhovat,	realizovat	a	hlavně	kontro- 
        lovat investiční akce města  
  maximální podporu odborníkům z řad veřejnosti,  
       kteří pro město chtějí nezištně pracovat  
Podpoříme všechny formy bydlení
V	Litovli	a	okolí	je	nedostatek	všech	forem	bydlení,	proto	
musíme:
 hledat	investory	pro	realizaci	staveb	k	bydlení	v	sou- 
         ladu s územním plánem
 připravovat výstavbu nového nájemního bydlení pro  
         občany
 podporovat	dokončení	projektu	„Pavlínka“	na	indivi- 
         duální výstavbu
Podpoříme seniory
Senioři si zaslouží naši pozornost, proto budeme usilovat:
 o rozšíření domu s pečovatelskou službou
 o výstavbu sociálních bytů
 o větší bezpečí seniorů v Litovli a okolí
 o podporu spolku seniorů
Zaměříme se na přidružené a místní části
Litovel nekončí dopravní značkou Litovel, proto:
 zlepšíme komunikaci město – úřad – obec
  pružněji	budeme	financovat	potřeby	obcí	v	součin- 
         nosti s osadními výbory
Zlepšíme parkování ve městě
V Litovli a okolí je nedostatek parkovacích míst, proto musíme:
 změnit	režim	parkování	ve	středu	města	(krátkodo- 
       bé parkování zdarma)
 vytvoříme	nová	parkovací	místa	(budeme	klást	dů- 
      raz na zvětšení parkovacích ploch při jakýchkoliv  
        investičních akcích města)
Podpoříme rozvoj sportu
V Litovli a okolí je mnoho sportovních talentů, kterými se 
může město chlubit, proto bychom měli:
 dát	více	finančních	prostředků	na	materiální	vyba- 
        vení všech sportovců
 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 roz-
hodování, proto:
 navrhneme participativní rozpočet (vyčleníme část  
							peněz	z	rozpočtu	města	na	projekty,	o	kterých	bu- 
        dou rozhodovat přímo občané)
 zavedeme	SMS	Infokanál	(občan	se	přes	SMS	zúčastní	 
									referenda	k	různým	tématům)
Budeme trvat na důsledné práci městské policie 
V Litovli máme „fungující“ městskou policii, právě proto 
budeme trvat na:
 důslednější	eliminaci	trestné	činnosti	spojené	s	niče- 
          ním cizích věcí, znečišťováním veřejného prostranství
 důslednějším	dodržování	obecně	závaz.	vyhlášky	o	kon-										 
          zumaci alkoholu na veřej. prostranství a jeho potrestání

Volební program pro období 2018–2022







Oznámení o době a místě konání voleb
 do Zastupitelstva města Litovel

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 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

 sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

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

číslo okrsku ulice volební místnost
1 LITOVEL Gemerská                      Staroměstské nám.         Karla Sedláka                      Uničovská

Králova                           Zahradní                          Loštická                                 Severní
Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel

2 LITOVEL Červenská                      Novosady                          Polní                                       Žerotínova budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32, Litovel 

3 LITOVEL Hrnčířská                      Rybníček                          sídliště a ulice Vítězná       Sušilova Základní škola
Vítězná 1250, Litovel

4 LITOVEL Bezručova                      Karlovská                            Opletalova                            Šargounská
Čihadlo                           Kollárova                             Pavlínka                                Šemberova
Čs. armády                    Kosmonautů                       Revúcká                                Šmakalova
Družstevní                     Lesní zátiší                          Sadová                                   Švermova
Jiráskova                        Lužní                                     Sochova                                U Stadionu
Karlov                             Nová                                      Studentů                              Wolkerova
                                                                                                                                         Pošmýlská

Budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

5 LITOVEL Boskovicova                 Komárov                              Masarykova                          Revoluční
B. Němcové                  Komenského                      Mlýnská                                 Smyčkova
Dukelská                       Kostelní                               náměstí Př. Otakara            Šafaříkova
Havlíčkova                    Koupaliště                          náměstí Svobody                 Švédská
Husova                           Kysucká                               Poděbradova                        Třebízského
Javoříčská                      Lidická                                1. máje                                    Vlašímova
Jungmannova

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

6 LITOVEL G. Frištenského            Nádražní                            Palackého                              Štefánikova
Cholinská                       Nasobůrská                       Příčná                                     Vodní
Nábřežní                        Olomoucká                        Svatoplukova

Základní škola
Palackého 938, Litovel

číslo okrsku obec a volební místnost číslo okrsku obec a volební místnost
  7 LITOVEL
  8 LITOVEL
  9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

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

13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

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.

II.

I.



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. Právo volit má také 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 zvo-
leno. 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 kan-
didáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtve-
rečku	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, který za něho může hlaso-
vací lístek upravit a vložit do úřední obálky (nikoliv však člen okrskové volební komise). 
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.

Informace a pokyny k volbám
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