
Čisté Šlapanice nebo průmyslová zóna?
Rozhodněte ve volbách 10. – 11. října 2014

www.ciste-slapanice.cz



A cca 3,5 km
50 min.

B cca 3,0 km
40 min.

C cca 2,5 km
30 min.

D cca 4,5 km
60 min.

E cca 4,0 km
55 min.

F cca 3,0 km
40 min.

Vážení spoluobčané,

O průmyslové zóně ve Šlapanicích se mluví už více než 10 let. 
Proč právě teď byste měli rozhodnout? Protože nyní je 
nejblíže své realizaci. Už za rok se může začít stavět!

Zastupitelstvo, které zvolíme v těchto volbách, bude schva-
lovat nový územní plán Šlapanic. Připravený dokument 
zónu obsahuje.

Jak rozhodovalo dosavadní zastupitelstvo? Většinově 
pro zónu bez ohledu na názor obyvatel.

Důvody rozhodování současné koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD: 
úzké propojení s vlastníky pozemků a propojení s develope-
rem zóny nebo dokonce přijímání odměn od developera.

Chcete-li žít ve Šlapanicích se svými dětmi stejně jako my,  
teď to můžete změnit.

Naší vizí jsou Šlapanice jako domov pro nás po všechny. 
Se zónou to nepůjde. Proč?

• Zóna je i po zmenšení větší než Šlapanice
• V těsné blízkosti obytné zástavby
• Dopravní situaci Šlapanic neřeší, ale zhoršuje
• Extrémně nevýhodné smlouvy pro město, 

některé město ani nezná
• Snížení hodnoty našich domů
• Přísun cizích pracovních sil může zvýšit kriminalitu

Toto připravuje současné zastupitelstvo

KDU-ČSL, TOP09, 
ČSSD pro zónu

ČŠ proti zóně

Naší vizí jsou Šlapanice jako domov pro nás pro všechny



Občanské sdružení Čisté Šlapanice vzniklo před pěti lety. 
Sešli se v něm lidé, kterým nebylo a stále není lhostejné, 
jak se ve Šlapanicích žije a způsob, jakým vedení Šlapanic 
a také městský úřad jednají s občany. V roce 2010 jsme zís-
kali v komunálních volbách s výraznou podporou občanů 
čtyři zastupitelské mandáty. Nyní postavily Čisté Šlapanice 
do podzimních komunálních voleb znovu kandidátku slo-
ženou z nezávislých kandidátů. Cílem této nezávislé kan-
didátky je výrazně změnit směřování a budoucnost Šlapa-
nic a chování radnice a úřadu k občanům. „Naším cílem 
jsou Šlapanice, které se budou rozvíjet bez závislosti 
na průmyslové zóně, a budou klidným a příjemným do-
movem pro své obyvatele.“

Ze svého volebního programu uvádíme jako další hlavní 
body:

• Vybudování zelené páteře města – chceme, aby se 
lidé ve městě dobře cítili, rádi bychom postupně vytvo-
řili městu „zelenou páteř“ – zónu pro pěší a cyklisty po-
dél nábřeží Říčky.

• Snížení daně z nemovitostí, kterou razantně zvýšila 
současná koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD.

• Lepší hospodaření města – chceme, aby město lépe 
hospodařilo se svěřenými prostředky, plánujeme ušetřit 
prostředky například snížením počtu místostarostů z do-
savadních dvou na jednoho.

• Starosta a místostarosta se podle našeho programu 
musí věnovat městu na plný úvazek, bez výkonu jiných 
funkcí či v souběhu se zaměstnáním.

• Chceme odstranit tvrdou cenzuru, kterou současná 
radnice ve městě uplatňuje.

Přestože svou veškerou činnost financují Čisté Šlapanice 
z příspěvků svých členů a několika málo grantů, povedlo se 
nám už mnohé.
Jasně říkáme svůj názor na negativní dopady velké prů-
myslové zóny CTP v těsné blízkosti Šlapanic a organizu-
jeme připomínky občanů k této megalomanské stavbě. 
Výrazně ovlivňujeme především tvorbu nového územní-
ho plánu Šlapanic, jako jediní z celého 21členného zastu-
pitelstva jsme se zajímali o názor občanů na veřejný pro-
stor a pomocí „pocitových map“ jsme tyto názory přenesli 
i do připomínek k územnímu plánu. Pro připomínky občanů 
jsme zřídili připomínkovací web.
Pro občany Šlapanic zveřejňujeme na vlastních webových 
stránkách záznamy zasedání zastupitelstev, jejichž vy-
sílání současné vedení radnice zrušilo. Občané najdou na 
našich stránkách podklady pro jednání zastupitelstva. 
A v neposlední řadě se nám daří s pomocí občanů zlepšo-
vat vzhled města a jeho nejbližšího okolí – vysadili jsme 
již více jak 1000 stromů, např. aleje Brněnská, Ponětov-
ská, Bedřichovská nebo Pod Žurání. Tradičně na jaře dá-
váme do pořádku chráněnou krajinnou památku Andělky 
a Čertovky.

Stojíme za občany Šlapanic, proto věří-
me, že nás podpoří

Bez průmyslové zóny | Kvalitní bydlení | Otevřená samospráva | Prostor pro volný čas pro nás pro všechny
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Vycházkové trasy ve Šlapanicích 
bez průmyslové zóny

Brožurku vycházek najdete na www.ciste-slapanice.cz



Gabriela Riegerová, Ing.
40 let, ekonom

Žijme tam, kde bydlíme. 

Marie Zemánková
51 let, fyzioterapeut

Nestačí vědět, je třeba vědomosti 
použít, nestačí chtít, je třeba konat. 
(Goethe)

Pavel Linhart, Ing.
47 let, obchodní zástupce

Slušnost není slabost.

Karel Tesařík, RNDr.
61 let, hydrogeolog

Životní prostředí považuji za dar. 
Važme si jej a pečujme o něj, ať máme 
co předat generacím příštím.

Jan Novotný
41 let, hasič

I maličkosti dokážou změnit celý život.

Alexandra Peschlová, Mgr.Bc
46 let, ekonom

Transparentní hospodaření – důvěra 
k vedení města.

Pavel Mikuška, RNDr., CSc.
50 let, vědecký pracovník

Když něco děláš, dělej to pořádně.

Michaela Trněná, Mgr.
48 let, vedoucí překladů IT

Chci, aby moje děti i děti mých 
přátel mohly vyrůstat a zůstat ve 
Šlapanicích, protože se jim ve městě 
bude líbit – s průmyslovou zónou za 
zády to nepůjde.
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Jiří Kopeček
43 let, živnostník

Zachovat přírodu alespoň v takovém 
stavu, v jakém jsme ji zdědili od 
našich předků.

Pavel Zmeškal, Ing.
52 let, konzultant managementu 
a lektor manažerských dovedností

I místní politika se dá dělat slušně  
a profesionálně.

Kateřina Migdauová, Mgr.
29 let, učitelka gymnázia

Nedělej druhým, co nechceš,  
aby dělali tobě.

Miroslav Staněk, Ing.
45 let, vedoucí správy měření

V komunální politice lze používat 
„selský rozum“.

Vítězslav Šudák
24 let, student, trenér volejbalu

Nebát se ozvat a nevyhýbat se tomu, 
co je ti nepříjemné.

Radek Růžička, MVDr.
46 let, manažer prodeje 
farmaceutické společnosti

Nelži sám sobě ani ostatním.



Út 23.9. v 18.00 
Univerzitní centrum Šlapanice
Nádražní 58
Šlapanice s průmyslovou zónou nebo bez ní?
Malá místa ve Šlapanicích
beseda pro občany Šlapanic, pohled odborníka
host Ing. Arch. Stašek Žerava
 

Pá 26.9. 15.00–18.00 
So 27.9. 9.00–11.00
Pá 3.10. 15.00–18.00 
So 4.10. 9.00–11.00
Dejte si s námi rande
Můžete se s námi seznámit osobně  
v ulicích našeho města

Těšíme se na setkání s vámi

Proč jsou pro nás, občany Šlapanic, jednotlivé body 
důležité, si můžete přečíst v našem volebním seriálu.  
Jak vidíme dnešní situaci, naše návrhy řešení i další in-
formace k volbám najdete na webu: ciste-slapanice.cz

Veškeré informace také postupně zveřejňujeme na 
vývěsce U kutila na Nádražní ulici.

Osobně jste se s našimi zastupiteli mohli potkávat po 
celé toto volební období každé první pondělí v měsíci 
v zasedací místnosti městského úřadu. Setkat se s nimi 
můžete ještě i v pondělí 6. října od 16.00–17.00.
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Jaroslav Dočkal
49 let, vedoucí technik IT

Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit. 
Ale nikdy se nesmí přestat proti ní 
bojovat. 

Karel Sedlář, Ing.
25 let, bioinformatik, VŠ pedagog

Prosadit se vlastní pílí.

David Feik
33 let, vedoucí skladu

Nebát se řešit nepříjemné věci.

Tereza Bednářová, MVDr.
35 let, vetrinární lékařka

Život je tanec mezi kapkami deště.

Šárka Hloušková, Ing.
41 let, ekonom

Osobní zájmy do komunální politiky 
nepatří.

Aleš Vodička
39 let, grafik

Vše se dá vyřešit s rozvahou  
a slušností.

Hana Strnadová, Ing.
39 let, stavební technik

Nezáleží na tom, co uděláme jednou 
za čas. Záleží na tom, co děláme den 
za dnem.
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Průhledné a efektivní financování a hospodaření | Kvalitní vzdělávání pod vedením odborníků


