
se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana členského 
státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
požádat obecní úřad na tel. čísle  599421036 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

Ve Svinově byly zaregistrovány tyto volební strany, kterým bylo vylosováno pořadí na hlasovací lístky:

Komunistická strana Čech a Moravy 1
Občanská demokratická strana 2
Dělnická strana sociální spravedlnosti 3
Starostové a nezávislí 4
Ostravak 5
Strana zelených – Jsme Ostrava 6
Fair play – HNPD 7
Česká strana sociálně demokratická 8
Křesťanská a demokratická unie-
Českoslovanská strana lidová 9
Nezávislí 10

Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny před konáním voleb, k dispozici budou 
i ve volebních místnostech.

Jana Štekbauerová
Odbor organizační 

Volební vyd
ání

Volební vyd
ání
září 2014

www.svinov.ostrava.cz   

posta@svinov.ostrava.cz

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  OBCÍ 

Věřím, že volební kampaň všech kandidujících stran a subjektů bude pozitivní, plná dobrých nápadů a ko-
rektní. Tyto volby jsou Vašim konkrétním rozhodováním o Svinovu. Přeji nám všem co nejvíce odevzdaných 
voličských lístků a šťastnou ruku při výběru reprezentace Svinova na další čtyři roky.

Eva Poštová
starostka



Kandidující strana č. 3 – Dělnická strana sociální spravedlnosti
podklady do Volebního hlasatele nedodala.
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„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“ 
Aristoteles 

VOLEBNÍ PROGRAM 
 

 V oblasti územního plánu 
• Sledovat připravované záměry v rámci územního plánu 

města Ostravy s cílem využití území tak, aby nedocházelo 
ke zhoršování životního prostředí občanů Svinova. 

• Podporovat ve všech formách projekty a realizaci povodňové 
ochrany  občanů, případně její regulace, zejména lokality  
v okolí Mlýnky. 

• Podílet se na diskusi o výstavbě domova důchodců. 
Realizací výstavby tohoto objektu umožnit starším občanům 
Svinova i nadále  zůstat v místech spjatých s jejich životem. 
Tímto krokem současně umožnit uvolňování bytů, rodinných 
domků mladým rodinám při současném zachování kontaktů 
mezi starší a mladší generací. 

 
 V oblasti investiční výstavby 

• Podpořit výstavbu nové mateřské školy. 

• Podpořit výstavbu multifunkčního objektu s cílem 
zlepšit občanskou vybavenost pro sportovní 
a společenské využití občanů Svinova. 

• Podílet se na rozhodování o využití obecních pozemků 
v lokalitě ul. Stanislavského–Bílovecká (bývalé zahrádky), 
s cílovým řešením vytvoření klidové zóny.  

 
 V oblasti životního prostředí 
• Vyřešit problémy s parkovacími místy na ulicích 

Stanislavského, Kuršova a na ul. Rošického. 

• Hledat a realizovat vhodná protihluková opatření 
pro část občanů bydlících v hlukově exponovaných úsecích. 

• Působit ve směru ke zvýšení bezpečnosti občanů 
a ochrany majetku. 

 
 V oblasti hospodaření a správy majetku 

• Důsledně řešit platby za nájemné užívaných bytových ploch, 
nebytových prostor a pozemků. 

• Nastavit systém kvalifikované kontroly a zodpovědnosti 
nad správou finančních toků v rozpočtu městského obvodu 
a příspěvkových organizací. 

• Prosazovat transparentní zadávání 
a kontrolu veřejných zakázek. 

• Prověřovat možnosti využívání finančních zdrojů a fondů 
z Evropské unie. 

Ing. Helena Wieluchová 
ekonom 

MUDr. Ludmila Gelnarová 
léka ka 

Ing. Lukáš Kuzník 
technik 

Jiří Dubový 
vedoucí skladu 

Antonín Bajgar 
technik 

Lukáš Vlček 
hasi  - záchraná

Ing. Vladimír Lubojacký 
technik 

Lenka Olšarová 
u itelka MŠ 

Roman Laciok 
technik 

Magda Teichmannová 
prodava ka 

Milada Matoušková 
krej ová 

Ing. Olga Köhlerová 
technik 

Kamila Schwarzerová 
správní zam stnankyn

Jarmila Žárníková 
skladnice 

Jaromír Planka 
d lní technik 

Jan Gelnar 
vrchní mistr 

Milan Kresta 
technik 

Pavel Metelka 
technik 

Eduard Hajduk 
technik 

Srdečně zveme občany na setkání s kandidáty a představení volebního programu 
VE STŘEDU 24. ZÁŘÍ V 16:30 

do zasedací místnosti městského obvodu Svinov. Pohoštění zajištěno. 

SVINOVSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

č. 4 





 
 

 







           KOMUNÁLNÍ VOLBY - Svinov 2014 - 2018           
 
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi, kamarádi ! 
 
Opět máte možnost jít k volebním urnám, tentokrát k volbě do místního - obvodního zastupitelstva. Osobně vás žádám 
o aktivní přístup a účast ve volbách. Představuji vám tým mladých, slušných lidí, který je připraven vystřídat přesluhující 
vedení svinovské radnice. Zdá se, že volím ostrá slova, ale zasvěcený jedinec nebo občan s osobní zkušeností mi dá za 
pravdu. "Kdokoliv si zrekapituluje činnost samosprávy za 8 + 4 roky vlády jedné strany, musí konstatovat: nic moc, spíše 
nic, než moc." A to, co vidět je, je většinou prací ředitele školy, ředitele technického dvoru, města, kraje ... 
Dost ale kritiky, dívejme se dopředu. Volební program KDU-ČSL je jasný, přehledný a řeší ty nejnutnější potřeby nás 
všech.  
Slíbit vám můžeme do příštích let s čistým svědomím pouze zodpovědnou a zřetelnou práci pro veřejnost, slušnost vůči 
všem slušným a nulovou toleranci vůči nepřizpůsobivým "spoluobčanům". 
Zásadně odmítáme lenost, neschopnost a alibismus volených jedinců, nepřizpůsobiví občané nechť od nás nic 
neočekávají, nic jim nedáme nad rámec zákona. 
Zkušenosti z vedení radnice máme, starosta i celá rada musí dobře reprezentovat a zastupovat obvod, zajišťovat finanční 
prostředky nad rámec běžného rozpočtu. Výčet toho, co je třeba ve Svinově prosadit či postavit, si nebudeme stále 
opakovat, všichni to víme: 
 
Volební program  KDU-ČSL pro  období  2014 - 2018  
 
- vstřícný přístup k občanům - My tu žijeme s Vámi ! 
- zajištění finančních prostředků a vlastní výstavba nové mateřské školy na ul. Stanislavského 
- po dokončení "nové" Bílovecké zásadní omezení dopravní zátěže v centru Svinova 
- systémové a organizační omezování dopadů provozovaných ubytoven sociálně slabých, mnohdy 
             nepřizpůsobivých občanů, na klidný život a bezpečnost svinovských občanů  
- rozpracování studie, projektu a finanční krytí nového kulturně - společenského zařízení  
- prosazení návazných dopravně - bezpečnostních staveb po dokončení "prodloužené" Rudné - protihlukové 
 bariery, řešení kolizních bodů 
- zvýšení kreditu městského obvodu Svinov v rámci města, zapojení obvodu do celoměstských akcí, prezentace 
 obvodu v celoměstských a celokrajských tiskovinách 
- rekonstrukce dětského hřiště u radnice 
- zajištění intenzivní hlídkové činnosti městské policie i PČR v obvodě 
- zřízení obvodního informačního systému - e-mailová pošta občanům 

Kandidáti  KDU-ČSL  pro komunální volby 2014 - Ostrava-Svinov : 
 
1.   Dvorský Eduard, Ing. 49 let technik strojírenství a metalurgie 11.   Haleš Richard, Bc.  24 let student politologie 
2.   Macháč Martin  35 let vedoucí provozu ČD  12.   Macháčová Radmila, Ing. 34 let rodičovská dovolená 
3.   Horáková Simona 36 let administrátor   13.   Blažková Pavla  46 let OSVČ 
4.   Blaha Zdeněk  35 let sociální pracovník   14.   Šolcová Daniela  37 let fyzioterapeut 
5.   Korpasová Eva  54 let dělnice    15.   Chytilová Eva, Bc.  30 let rodičovská dovolená 
6.   Valder Tomáš, Ing. 50 let OSVČ    16.   Schmidt Kurt, Ing.  78 let důchodce, OSVČ 
7.   Chvátal Dalibor Zdislav 39 let novinář    17.   Černík Radim, Ing.  61 let technik 
8.   Korpas Jan, Ing.  27 let OSVČ    18.   Snášelová Kateřina, Ing.  53 let učitelka ZŠ 
9.   Dvorská Marta  48 let ekonom ČHMÚ   19.   Čomová Marie  76 let důchodce                  
10.  Blažek Jakub  25 let programátor 





Okrsek č. 21001      Volební místnost v Základní škole, Bílovecká 10 – u školní jídelny

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:

Bílovecká, Dr. Grudy, Elektrárenská, Glinkova, Opavská, Hradecká, Jarní, Kolofíkova, Kuršova, Lelkova, Leopolda 
Kříže, Lipová, Makarenkova, Malátova, Mičurinova, Sabinova, Stanislavského, Stratilova, Tichá, U Rourovny, 
Králka, Navrátilova, Peterkova, Sjízdná čp.1158 

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 630 

Okrsek č. 21002      Volební místnost v Základní škole, Bílovecká 1 – u kostela  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích: 

Axmanova, Bratří Sedláčků, Dr. Kudely, Fibichova, Hečkova, Františka a Anny Ryšových, Hrabyňská, Jandáskova, 
Jelínkova, Kmochova, Krůčkova, Kutnohorská, Luční, Myslivcova, Zátiší, Na Rybníkách, Nad Porubkou, 
Polanecká, Přemyšovská, Psohlavců, Sokolská, Radhošťská, V Dubí, U Hráze, Soukromá, Podzimní, K Lípě, 
Bílovecká čp.42

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 628

Okrsek  č. 21003      Volební místnost v Základní škole, Evžena Rošického 1082

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:

Evžena Rošického, Josefa Kainara, V Závětří, Oty Pavla, Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové, Jánského, Jasná, 
Urbaníkova, Květinová, Letní, Chrpová

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 629 

Jmenný seznam ulic
zařazených do volebních okrsků


