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n V oblasti školství:
Pokračovat v budování Základní školy Kunice 

a získání původní budovy školy do vlastnictví obce,
podporovat další rozvoj Mateřské školy Kunice

n Budování inženýrských sítí:
Postupnou realizaci výstavby kanalizačních 

a vodovodních sítí v dalších částech obce, 
zejména s prioritou v částech Dolní a Horní Lom-
nice, dále Všešímy a některé chybějící části ve Vi-
dovicích, podílet se spolu s ostatními obcemi 
na dokončení vodovodu Region Jih a na jeho efek-
tivním provozování, výstavba dalších částí
veřejného osvětlení, zejména v částech, kde je již
projektová příprava a kabelová příprava

n Doprava, dopravní infrastruktura:
Rekonstrukce komunikací – prioritou je komu-

nikace v návaznosti na připravovaný Senior Park
Kunice, dokončit propojení chodníku ve Vidovicích
(od Zámečku po zastávky Vidovice), dokončit chod-
níky v centru obce a připravit projekt na chodníky 
z centra obce ke hřbitovu.

Výstavba centrální plochy ve Vidovicích, nové za-
stávky MHD, parkoviště, parčík, řešit celkovou
úpravu ploch mezi areálem a statkem ve spolupráci
s TJ Kunice, firmou Háček, s.r.o. a zámečkem
Berchtold, prosazovat u provozovatele MHD
zvýšení počtu spojů na našich linkách a řešit spo-
jení do Dolní Lomnice spolu s otočkou pro autobus

n Veřejná zeleň, vodní plochy, lesy:
Řešit úpravu zelené plochy nad opěrnou zdí ve Vi-

dovicích (spolu s chodníkem a VO), připravit
odbahnění rybníka v Dolní Lomnici, dokončit
ochranu starých lip v Dolní Lomnici, vypsat nové
výběrové řízení na správu obecních lesů, spolupra-
covat s místními organizacemi myslivců 
a zahrádkářů na zlepšování životního prostředí,

řešení zamezení volného pohybu zvířat v obci,
pomoc při údržbě zelených ploch a lesů 

n Senioři, kultura, sport:
Ve spolupráci s připravovaným Senior Parkem

Kunice zlepšovat dostupnost služeb pro naše se-
niory, realizovat postupně rekonstrukci obecního
úřadu, zejména v podkroví vybudovat společensko-
kulturní místnost se samostatným bezbariérovým
vchodem, aktivně a finančně podporovat všechny
aktivity našich  dětí, ve spolupráci s MŠ Kunice, ZŠ
Kunice, TJ Kunice, volejbalovým oddílem, Sport-
centrem, zámečkem Berchtold a osadou 
U Dubu, finančně podporovat vybrané kulturní 
a společenské akce, zajistit personálně činnost
Muzejního spolku a kronikáře obce

n Služby občanům:
Nově řešit místa pro separovaný sběr v Kunicích

u obchodu, ve Všešímech na návsi a v Dolní Lom-
nici při řešení centrální části obce, zajistit rozšíření
hřbitova Kunice a realizovat nové oplocení, zvyšo-
vat úroveň webových stránek obce, zejména zvýšit
počet celkově podávaných informací, zvyšovat
pořádek a bezpečnost v obci, realizovat kamerový
systém v centru obce, využívat fotopasti, zlepšit
spolupráci s Policií ČR

n Ostatní:
Dodržovat platný územní plán obce a zajistit jeho

aktualizaci dle platných norem, zajišťovat vzájem-
nou součinnost a podporu s podnikateli a firmami
na území obce

Uvítáme vaše náměty pro další rozvoj naší obce

Ing. Jiří Šíma, lídr kandidátky 
„Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“

„Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat, že jsme s některými současnými zastupiteli a nově oslovenou

kandidátkou sestavili kandidátní listinu „Sdružení nezávislých kandidátů Kunice“ v tomto
složení: (abecedně) Alfery Petr, Chramostová Blanka, Jakešová Patricia, Juránek Luboš, 
Kamarádová Daniela, Konopáč Jindřich, Pěkná Ivana, Šíma Jiří a Špaček Pavel. Kandidátka
byla sestavena tak, aby v ní měly zastoupení všechny místní části.

Rádi bychom navázali na současnou situaci a k tomu připravujeme volební program, který
bude sestaven na těchto prioritách:

Placená reklama


