
 

 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ČSSD 

 
Vážení spoluobčané,  
velice si vážíme Vašeho zájmu o přípravu našeho volebního programu i přesto, 
že politická strana ČSSD ztratila velký počet voličů na republikové úrovni. Tento 
efekt by neměl postihnout politiku komunální. V našem městě se volby odvíjejí 
od  Vašeho  postoje  k tomu,  kdo  Vás  občany  bude  v zastupitelstvu  dobře 
zastupovat,  bude  se  snažit  prosazovat  věci  ve  prospěch  města,  ve  kterém 
žijeme. 
 

Děkujeme, že nás podporujete. 
 

Již dnes vnímáme Vaši velkou podporu. 
 

Tu nám projevujete na našem e‐mailu. 
 

volbychrastava2018@seznam.cz 
 
 

S velkou odpovědností Vám předložíme základní body našeho programu.  
 
 Budeme  prosazovat  schvalování  změn  v rozpočtu  ne  jako  celek,  ale  po 

jednotlivých položkách.  
 Budeme  usilovat,  aby  nedocházelo  k  opomíjení  příměstských  částí, 

zároveň porovnáme objektivnost daňového zatížení těchto oblastí.  
 Budeme  žádat  o  řádný  dohled  při  úkonech  vyplývajících  ze  stavebního 

zákona. 
 Chceme Vás podpořit, aby měl občan Chrastavy zastání.  
 I  nadále  budeme  podporovat  investice  do  vzdělávání,  jsme  součástí 

prosazení investice do rekonstrukce školní budovy. 
 Budeme  i  nadále  prosazovat  projekty  pro  občany,  jako  je  například 

projekt „Fond voda“. 
 Budeme usilovat o zřízení vodovodu do Horního Vítkova. 

mailto:volbychrastava2018@seznam.cz


 Chceme  i  nadále  podporovat  změny  v územním  plánu  pro  výstavbu 
rodinných domů. 

 Zaměříme se na bezpečnost v Chrastavě. Chceme, aby byla vidět městská 
a státní policie. 

 Podpoříme čerpání peněz z dotačních programů. 
 Budeme nadále podporovat organizace a spolky. 
 I nadále chceme konstruktivně spolupracovat v komunální politice. 

 
 

 
Těšíme se na další podporovatele. 

 
Vaši nezávislí kandidáti. 
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