Volby do zastupitelstva obce Mezouň 2010 – dotazník
Nezávislý kandidát:

Ing. Daniel Franke

1) Proč jste se rozhodl/i kandidovat do zastupitelstva?
Jakožto mezouňský rodák bych rád využil své vědomosti z územního plánování nabyté v profesním
životě k přirozenému rozvoji obce. Prioritou jsou pro mne zájmy občanů a používání zdravého
rozumu v rámci vyhlášek a zákonů.
2) Jaké budou Vaše priority?
-

Podpora výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod
Snaha o řešení zhoršené dopravní situace v obci
Informovanost a aktivní účast zastupitelů při shánění dotací na stávající či budoucí projekty obce
Otevřený přístup úřadu k občanům

3) Jste spokojen/i se současným územním plánem? Pokud ne, jaké změny navrhujete?
Spokojen, nespokojen – územní plán je platný, má vymezené funkční plochy a regulativy, které určují,
co se na těchto plochách může nebo nesmí vybudovat a za jakých podmínek.
Dvě otázky, které si kladu jsou tyto: Proč jsou v územním plánu navržené, a zastupiteli schválené, tak
obrovské rozvojové plochy, když si chce: „Mezouň udržet charakter vesnice na okraji Prahy“? A druhá
otázka, spíše k zamyšlení: Není charakter obce vytvářen postupnou individuální výstavbou
jednotlivých občanů spíš, než developerské plošné projekty? Já myslím, že ano, a proto budu
podporovat podobný vývoj, jakým se Mezouň rozšiřovala v minulosti – tedy individuální výstavba
v prolukách a v návaznosti na zastavěné území.
4) Budete se zabývat dopravní situací v obci v souvislosti s masivní výstavbou na Vysokém Újezdě?
Příp. jakým způsobem?
Dopravní situace je složitější, ale obchvat navržený v územním plánu věc v dohledné době neřeší –
vede totiž na druhou stranu, než jede většina aut, která jezdí směrem na nájezd dálnice D5 v Rudné
u Prahy. Obchvat je pro obec důležitý, ale je vázán na krajský záměr silnice II. třídy. Budu tedy
podporovat zklidnění dopravy v obci.
5) Budete se zabývat problémem pálení plastů a vypouštění jímek do děšťové kanalizace?
Příp. jakým způsobem?
V prvé řadě bych otázku „plastové politiky“ řešil s technickými službami Beroun, a to buď přidáním
kontejneru na plasty k již umístěným kontejnerům na papír a sklo, nebo pokračováním v odvozu
žlutých pytlů na plasty za podmínek, které jsou pro občany přijatelnější. Vše je však otázkou
konstruktivního jednání, případně hledání alternativních řešení. Pálení plastů je otázka svědomí
každého občana, který tím porušuje zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 a také zákon o odpadech
č. 185/2001. Vypouštění jímek může efektivně zamezit pouze vybudování splaškové kanalizace.

6) Chcete něco vzkázat voličům? Příp. uveďte, o co dalšího se chcete zasadit.
---

