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Hlavní cíle pro volební období 2014 - 2018 
 
1) Občanská vybavenost 

a. Pokračování v rekonstrukci areálu základní školy  
v souladu s vypracovanou studií 

b. Rekonstrukce staré mateřské školy  
lékařský dům, kulturní centrum 

c. Vybudování reprezentativní návsi obce  
okolí památníku, využití objektu statku pro veřejné využití 

d. Rekonstrukce obecního úřadu 
 

2) Dopravní obslužnost a bezpečnost 
a. Vybudování paralelní komunikace na Bejkárnu  

podél obchvatu I/20 
(vyloučení nákladní dopravy z okolí kostela) 

b. Vybudování chodníků na průtahu obcí  
vč. úseku od autoservisu směrem na Malesice 

c. Vybudování obslužné komunikace ke Globusu 
pro chodce a cyklisty paralelně se silnicí na K. Vary 

d. Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu po hrázi 
rybníka 

e. Postupná dostavba komunikací v majetku obce 
položení asfaltového povrchu na cestách s nezpevněným povrchem 

f. Přebírání soukromých komunikací a veřejného osvětlení 
v zastavěných oblastech za stanovených podmínek 

g. Jednání s ŘSD o protihlukových opatřeních 
 

3) Legislativa 
a. Revize veřejných vyhlášek 

Vyhláška o místních poplatcích 
Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

b. Zlepšení informovanosti občanů 
Webové stránky s aktuálními údaji a přehlednou strukturou 

SNK – PRAVÁ VOLBA PRO CHOTÍKOV 

 
Proč jsme se rozhodli kandidovat? 
 

Chtěli bychom aktivně ovlivňovat dění v obci, kde všichni bydlíme. Není nám 
lhostejné, na co se vynakládají veřejné prostředky a jakým způsobem je obec 
řízena. Naším cílem je, aby: 

• vedení obce více spolupracovalo s občany 

• stížnosti a připomínky občanů byly řešeny včas a nezapadly v horách 
písemností 

• vedení obce vytvářelo vhodné podmínky pro podnikání v obci 

• hospodaření obce bylo transparentní  

• s prostředky obce bylo nakládáno účelně a hospodárně 

• obec měla připraveny investiční projekty pro případné dotace 

• aby se o dotační prostředky zbytečně nepřicházelo  
 

Někteří z našich kandidátů již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu, v radě, 
ve výborech a komisích a rádi by získané zkušenosti uplatňovali v další práci 
pro obec. Ostatním nechybí odhodlání přiložit ruku k dílu a podílet se na 
budování obce. 

Nabízíme naše znalosti a volný čas k tomu, abychom Chotíkov přeměnili na 
atraktivní místo pro bydlení a podnikání. Nebudeme se uchylovat k popu-
listickým slibům a nebudeme upřednostňovat osobní zájmy nad obecními. 

 
Pokud se rozhodnete dát nám Váš hlas, uděláme vše pro to, abychom Vaši 

důvěru nezklamali. 
 

 

 

Jsme tu pro obyvatele Chotíkova.  

Ne vy pro nás! 
  



SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
 

PRAVÁ VOLBA PRO CHOTÍKOV 
 
 

 

CHOTÍKOV – VOLBY 2014 

 
 

 
Michal Sedlecký 

 
Jan Vavřík 

 
Pavel Šůs 

 
Hana Škardová 

 
Zdeněk Poklop 

 
Bohuslav Korčák 

 
Alena Tomanová 

 
Michal Šefl 

 
Monika Motlová 

 
Tomáš Bělohlavý 

 
Zuzana Šůsová 

 
Jan Teršl 

 
Pavel Kodl 

 
Luboš Filip 

 
Radka Lukášová 
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1. Michal Sedlecký 57 Vedoucí provozu Chotíkov BEZPP 

2. Jan Vavřík 41 Vedoucí výroby Chotíkov BEZPP 

3. Pavel Šůs 38 Strojní dispečer Chotíkov BEZPP 

4. Hana Škardová 55 Pedagog Chotíkov BEZPP 

5. Zdeněk Poklop 52 OSVČ Chotíkov BEZPP 

6. Bohuslav Korčák 48 Bezpečnostní specialista Chotíkov BEZPP 

7. Mgr. Alena Tomanová 41 Pedagog Chotíkov BEZPP 

8. Michal Šefl 59 OSVČ Chotíkov BEZPP 

9. Monika Motlová 45 Ekonom Chotíkov BEZPP 

10. Tomáš Bělohlavý 48 Reg. ředitel pojišťovny Chotíkov BEZPP 

11. Zuzana Šůsová 35 Úřednice Chotíkov BEZPP 

12. Jan Teršl 43 Svářeč Chotíkov BEZPP 

13. Pavel Kodl 37 Technik provozu Chotíkov BEZPP 

14. Luboš Filip 61 Podnikatel Chotíkov BEZPP 

15. Radka Lukášová 39 OSVČ Chotíkov BEZPP 


