
Programovou prioritou DOLNÍ pro období 2022–2026 je ochrana 
životního prostředí. Zasazujeme se o nezastavitelnost přírody v Dolních 
Počernicích a přilehlých lokalitách a zachování volné krajiny, orné půdy 
a zeleně. Jsme hrdí na počernickou přírodu a na to, že jsme součástí 
systému zeleně Natura 2000. 

Životní prostředí, které považujeme za jádro identity Dolních Počernic, 
chceme monitorovat a jeho kvalitu zlepšovat.

Náš program představujeme v šesti vzájemně propojených oblastech, 
celé znění našeho programu a informace o našich kandidátech najdete 
na stránkách www.dolni.eu
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Jakub Rambousek Pavel Vermach Pavla Říhová

Jana Segi Lukavská Jiří Falc Michaela Vondráčková

Jana Blažková Lemfeldová Martin Zuzaňák Zdeněk Svoboda

Tomáš Velinský Ilona Slavíčková Marie Smrkovská

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

STŘÍDÁME SE

Milí přátelé, 
jak jste si jistě všimli, vyměnili jsme si pozice s dr. Kráčmarovou.  

Děkuji Vám za dosavadní podporu, kterou jste mi po několik 
volebních období projevovali, a prosím, zda byste ji nyní mohli 

přenést na ni.    

Draha je dynamická osobnost se sociálním vnímáním 
a s mimořádným citem pro spravedlnost. Je duší projektu DOLNÍ 

a nyní se stává i jeho tváří.   

Tak pojďme k volbám a dejme jí hlas! 

Pavel 
PS: O Draze se více dočtete

 www.dolni.eu

Srdečně vás zveme na předvolební setkání s námi dne 14. září 
2022 v 18:00 hod. v „dolnopočernickém kempu“ (u rybníka).

   Těšíme se na vás, Vaši DOLNÍ



OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ 
RADNICE 

Je pro nás důležité vědět, co je pro vás důležité. Podobu 
městské části chceme vytvářet společně s vámi. Budeme 
usilovat o 

• sdílení dění na radnici, strategických jednání MČ na webu, 
nástěnkách a rovněž sociálních sítích, které umožňují diskusi 

• komunikační dostupnost zastupitelů, debaty s občany 
o strategických krocích rozvoje MČ

• transparentní řízení dotačních titulů a výběrových řízení, 
dodržování pravidel při střetu zájmu zastupitelů a úředníků

• jmenovitý záznam o hlasování zastupitelů a pevné ukotvení 
stenografických záznamů v dokumentech MČ

• otevření Dolnopočernického zpravodaje všem občanům 
a profesionalizaci redakce

• grantový systém s jasnými pravidly rozdělování podpory 
kulturním, sportovním, vzdělávacím a zájmovým spolkům. 
Podobně jako v participativním rozpočtu, který jsme prosadili, 
podpoříme nejen projekty k vylepšení veřejného prostoru, ale 
i projekty zaměřené na rozvoj člověka

ÚZEMNÍ ROZVOJ S OHLEDY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Dolní iniciativně řeší investiční snahy developerů a investorů 
o změny území z nezastavitelných na stavební či průmyslové 
a výrobní plochy. Hodnota přírody je pro nás nevyčíslitelná a 
nebudeme s ní obchodovat. Chceme

•  výškovou a objemovou regulaci budoucí zástavby tak, aby nové 
developerské projekty nenarušovaly identitu Dolních Počernic

• podpořit kvalitní hromadnou dopravu pro Dolní Počernice 
a přímější spojení (metro A-B-C, centrum metropole, okolní MČ)

•  podporovat zdravý pohyb městem

BEZPEČÍ A KLID V MČ

Dolní podporuje rekreační, klidový a sportovní ráz Dolních 
Počernic. Chceme 

• zabezpečit stávající cyklostezky v křížení se silnicemi 
• opravit poruchy asfaltového povrchu 
• zrevidovat provedení zpomalovacích prahů, šikan a patníků
• důslednou kontrolu rychlosti a parkování v obci, navýšení 

pochůzek městské policie i do odlehlejších částí Dolních 
Počernic

• zvýšení frekvence úklidu v místech zastávek MHD a veřejných 
prostranství, doplnění kamerového systému v pocitově 
rizikových lokalitách 

S ÚCTOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dolní považuje ochranu životního prostředí, volné a živé 
krajiny za svoji prioritu. Projekty na zástavbu volné krajiny, 
orné půdy, lesa, luk i pastvin považujeme za nepřijatelné.  
Stojíme si za tím, že

• plnění zákonem stanovených hygienických limitů je třeba 
monitorovat, kontrolovat a vymáhat

• extrémní dopravní zátěž (D0) představuje zdravotní ohrožení 
a je třeba uplatnit všechna opatření pro snížení hluku, emisí, 
exhalací a polutantů 

• odklon tranzitní dopravy mimo obytná území Dolních Počernic 
a kompenzace extrémní zátěže občanům je nutností

• péči o zeleň je třeba řešit ekonomicky a ekologicky s ohledem 
na klimatické změny a počasí

ODPOVĚDNOST V PÉČI O MAJETEK 
A INVESTICE

Investice a dotační akce vždy nahlížíme optikou daňových 
poplatníků. S daněmi lidí nakládáme s úctou a šetrností 
dobrého správce. Chceme

• vždy zohledňovat přiměřenost výsledku dotace či investice 
k ceně versus změnám v kvalitě života obyvatel

• zhotovitele prací pro MČ vybírat v otevřeném a transparentním 
řízení 

• průběžně kontrolovat plnění smluvních závazků a pravidelně 
revidovat přínos dlouhodobých smluvních vztahů pro MČ

S LÁSKOU K LIDSTVÍ, VZDĚLÁNÍ 
A RŮSTU 

Celoživotní vzdělávání a rozvoj člověka považujeme za 
součást zdravého životního stylu. Podporujeme  

• vznik dotačního systému pro volnočasové vzdělávací, 
sportovní, zájmové a kulturní aktivity v MČ

• obecní služby ve službách občanů
• vznik nové dětské skupiny, coworkingového centra, nové 

základní a střední školy 
• mezigenerační dialog a vzájemnost

VOLBY 2022
POČERNICE S CITEM

www.dolni.eu

pocernice@dolni.eu, www.dolni.eu@seznam.cz

POČERNICE S CITEM

Úplné znění programu a profily jednotlivých kandidátů jsou 
uvedeny na www.dolni.eu  

www fb Instagram


