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Program sdružení PRO Přílepy pro obecní volby 2014 - Velké Přílepy 
 

Řízení a správa obce 

 Zabezpečíme obsazení výborů a komisí při obecním zastupitelstvu odborníky, kteří jsou 
ochotni ve svém volném čase pomoci naší obci. 

 Budeme i nadále trvat na přísných podmínkách případné nové výstavby.  

 Informovanost občanů o činnosti zastupitelstva, aktivitách obce či rozpočtu bude nadále 
naší prioritou. 

 Budeme podporovat zapojení občanů do veřejné diskuse a obecně-prospěšných aktivit. 
 

Finance a právo 

 Budeme dále dbát na rozpočtovou odpovědnost a finanční stabilitu obecního rozpočtu. 

 Budeme hlídat rozumnou výši běžných i investičních výdajů a hledat možnosti provozních 
úspor (zateplení obecních objektů, analýza výdajů,…) pro zajištění dostatečných zdrojů pro 
nutné investice.  

 Nebudeme obec zbytečně zadlužovat, podpoříme jen úvěry na strategické investiční akce 
pro rozvoj infrastruktury obce.  

 Aktivně budeme vyhledávat podporu pro naše obecní investice (evropské a státní dotace, 
příspěvky od místních podnikatelů a zejména investorů vůči obci atp.). 

 Zajistíme i nadále výhodné a právně podložené podmínky spolupráce s investory.  
 

Školství  

 Budeme usilovat o řádné a dostatečné fungování školy a školky, o zkvalitnění výuky a 
programu, a poskytneme prostředky na opravy a investice do dalšího rozvoje.  

 Budeme prosazovat rozšíření služeb pro děti a jejich rodiče v mateřské a základní škole. 

 Podpoříme zvýšení kapacity školní družiny Základní školy VP tak, aby mohla každý rok bez 
problémů přijímat i děti z vyšších ročníků 

 Zajistíme rozšíření kapacity mateřské školy přístavbou nového pavilonu 

 Zavedeme systém finanční podpory pro rodiče, jejichž dítě se z důvodu nedostatku 
kapacity do obecní školky nedostalo a bude využívat služeb jiných školek. 

 Budeme podporovat vytváření nových míst v dalších předškolních zařízeních s kvalitním 
programem 

 

Služby a zdravotnictví  

 Podpoříme rozvoj služeb v obci a jejím okolí a zajistíme rovné podmínky pro místní 
řemeslníky a firmy při zadávání zakázek pro obec.  

 V případě zájmu občanů zabezpečíme rozšíření sociálních služeb pro potřebné občany. 

 Budeme propagovat služby v obci a nejbližším okolí, využijeme pro tento účel i spolupráci  
v rámci svazku obcí od Okoře k Vltavě. 

 Podpoříme vybudování ordinace dětského a zubního lékaře a aktivně nabídneme těmto 
specialistům pomoc s vyhledáním vhodných prostor. 

 
Doprava a bezpečnost 

 Zajistíme rekonstrukci nejvíce poničených povrchů ulic a budování dalších chodníků, 
nových povrchů ulic a parkovacích stání v obci. 

 Budeme dále prosazovat zvýšení kapacity MHD a zavedení nových spojů nejen do Prahy. 

 Budeme dále bojovat za omezení těžké dopravy přes obec ve spolupráci s okolními 
obcemi a občanskými iniciativami. 

 Podpoříme vybudování obchvatu obce, který sníží dopravní zátěž a budeme ve spolupráci 
s ostatními obcemi usilovat o prosazení jeho realizace u státních a krajských orgánů tak, 
aby se minimalizovaly negativní dopady obchvatu na život v obci. 
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 Podpoříme činnost obecní policie a její spolupráci se státní policií pro zvýšení kontroly 
dodržování dopravních předpisů a dopravních omezení v obci.  

 Budeme realizovat další opatření na zvyšování bezpečnosti dle zpracované studie 
dopravních opatření (chodník k poště, cesta od parku V Lipkách na Roztockou ul., …).  

 Zajistíme dobudování kamerového systému (všechny vjezdy + riziková místa + obecní 
budovy) pro zvýšení bezpečnosti v obci 

 Zajistíme doplnění dopravně-bezpečnostních prvků o inforadary a zpomalovací semafory 
pro zklidnění dopravy a zejména zvýšení bezpečnosti dětí. 

 

Péče o vzhled obce a životní prostředí  

 Zajistíme další rozvoj třídění odpadu.  

 Nadále budeme aktivně postupovat proti vznikajícím černým skládkám a nepořádku v obci.  

 Budeme pečovat o obecní a veřejná prostranství. 

 Ve spolupráci s majiteli zajistíme kultivaci pozemků v centru obce pro procházky  
a odpočinek. 

 Podpoříme architektonickou studii centra obce. 

 Vybudujeme relaxační zónu pro obyvatele obce umožňující sousedské setkávání a aktivity. 
 

Výstavba a infrastruktura obce  

 Dokončíme rekonstrukci a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a kanalizace 
(investiční náročnost cca 35 mil. Kč), většina finančních zdrojů z dotací.  

 Budeme realizovat připravený projekt posílení vodovodního přivaděče a vodovodní sítě 
(investiční náročnost cca 12 mil. Kč) a hledat možnosti pro získání dotací na financování. 

 Dokončíme proces zpracování nového územního plánu obce s přísnými regulativy 
výstavby a zahrnutím veřejně prospěšných staveb pro zlepšení infrastruktury obce (např. 
zázemí pro sport a služby) 

 Zamezíme další překotné výstavbě v obci, která nebude provázena rozvojem veřejných 
služeb a vyřešením dopravní situace v regionu a kapacity sítí.  

 Velcí investoři budou mít i nadále povinnost investovat do obecní infrastruktury nebo 
podpořit obec finančně.  

 Budeme dbát na výstavbu hřišť pro děti a mládež v exponovaných částech obce.  

 Podpoříme vznik bezbariérového přístupu do patra obecního úřadu a pokračování oprav 
obecních budov 

 

Kultura a sport 

 Zjistíme obnovu technického vybavení kina (částečnou digitalizaci), která umožní rozšíření 
nabídky kvalitních filmových titulů, zvýšení kvality zvuku a rozšíření provozu Centra 
volnočasových aktivit. 

 Zachováme podporu místních spolků a sdružení při pořádání dětských, dobročinných  
a nekomerčních aktivit, především formou slevy nájmu obecních prostor.  

 Podpoříme školu, školku i další subjekty (včetně občanských sdružení) při organizaci 
volnočasových a zájmových aktivit dětí v kroužcích, klubech a sportovních aktivitách. 
Budeme se podílet na organizaci akcí pro děti. 

 Budeme podporovat provoz knihovny a její kulturní aktivity. 

 Podpoříme sportovní, zájmové a kulturní aktivity občanů VP, a to jak dětí, tak i dospělých  
a zajistíme další vhodné prostory pro tyto aktivity. 

 Využijeme volný pozemek vedle fotbalového hřiště pro vybudování multifunkčního 
sportovního areálu (víceúčelového hřiště) přístupného pro veřejnost. 


