Volby do zastupitelstva obce Mezouň 2010 – dotazník
Nezávislý kandidát:

Karel Jelínek / MEZOUŇ ZÍTŘKA

1) Proč jste se rozhodl/i kandidovat do zastupitelstva?
Chci pokračovat v započaté práci a podílet se na dokončení rozpracovaných projektů.
2) Jaké budou Vaše priority?
Zbudování kanalizace a čistírny odpadních vod, pořádek v obci, dodržování regulativů
územního plánu, obchvat obce, mateřská škola.
3) Jste spokojen/i se současným územním plánem? Pokud ne, jaké změny navrhujete?
Současný územní plán je dostačující, ale je třeba dodržovat regulativy územního plánu a
nedopustit živelnou zástavbu – nutnost vyžadovat po investorech investice do infrastruktury
před vlastní výstavbou rodinných domů.
4) Budete se zabývat dopravní situací v obci v souvislosti s masivní výstavbou na Vysokém
Újezdě? Příp. jakým způsobem?
Ano. Územní plán má plánovaný obchvat Mezouně. Je třeba na krajském úřadě usilovat o
výstavbu krajské komunikace, na kterou má obchvat navazovat.
5) Budete se zabývat problémem pálení plastů a vypouštění jímek do dešťové kanalizace?
Příp. jakým způsobem?
Pálení plastů je zlozvyk, který dnes nemusí žádný občan provádět (třídění odpadů v naší obci
je finančně nenáročné – zdarma). Proti vypouštění jímek je možné seriozně bojovat pouze
výstavbou kanalizace a ČOV.
6) Chcete něco vzkázat voličům? Příp. uveďte, o co dalšího se chcete zasadit.
Udržet Mezouň v charakteru vesnice na okraji Prahy. Více dbát na pořádek a údržbu
veřejných prostranství. Motivace občanů k udržování a zvelebování vlastního majetku a jeho
okolí.

Vzkaz voličům
Vážení spoluobčané, nebudu Vás přesvědčovat, aby jste volili právě mě. Budu Vás
přesvědčovat, abyste šli volit a vybrali ty kandidáty, o kterých jste Vy přesvědčeni, že budou
ochotni skutečně pracovat a prosazovat veřejný zájem a nebudou uplatňovat své zájmy jako
„program“.
K tomu Vám přeji šťastnou ruku.
Mnoho zdraví a štěstí!!

Karel Jelínek

Další cíle:
- zpomalení průjezdné dopravy v obcí a zvýšení bezpečnosti na komunikacích
- budování chodníků
- oprava místních komunikací
- usilovat o zbudování obchvatu obce dle ÚP
- regulace nové satelitní výstavby v obci tak, aby nezhoršovala životní
podmínky a život občanů v místech, kde má výstavba probíhat.
- podporovat spolčování a sdružování občanů a k tomu jim vytvářet zázemí
- péče o osamocené staré občany ve spolupráci se sociální službou – dovoz
obědů, doprava k lékaři
- nová mateřská škola a centrum pro seniory – usilovat o získání finanční
podpory
- efektivně využívat možností čerpání dotací na zlepšení života v obci
- péče o čistotu a pořádek v obce a zvýšení podílu zeleně na veřejných prostranstvích

