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1. Ekonomika – chceme snížit náklady na provoz obce a zvýšit příjmy.
• Nákup energií prostřednictvím aukcí.      
• Zavádět úsporné LED osvětlení.     
• Revize všech smluv, z nichž vyplývá peněžité plnění.
• Zavedení IP telefonie.
• Rozvoj cestovního ruchu – lepší využití značky“ Památka UNESCO“ a Dendrologické zahrady.
• Zvýšit procenta trvale hlášených obyvatel – zavést bonusy pro občany s trvalým pobytem v Průhonicích 
   (Levnější vstup do parku, Dendrologické zahrady, přednostní umístění do ZŠ, MŠ atd.).
• Zateplení obecních budov.
• Využití solárních panelů. (Například škola a školka)

2. Jednání s občanem – chceme zjednodušit přístup k informacím a zprůhlednit 
chod celého úřadu. Vtáhnout občany do práce zastupitelstva.
• Zveřejnění rozpočtu obce na webu obce v přehledné, grafické podobě.  
• Zveřejnění podkladových dokumentů, které souvisí s hlasováním na veřejném zasedání .
• Zavést internetový přenos z veřejného zasedání zastupitelstva.
• Zavést pro komunikaci s občany www.podnety.cz .

3. Urbanismus a životní prostředí – chceme zabránit stále se zvyšujícímu znečištění 
ovzduší v Průhonicích, zlepšit podmínky pro chodce a návštěvníky Průhonic.
• Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a ČHMÚ vytvořit mapu znečištění na katastru  Průhonic. ( Světelný

smog, imise, hluk.)
• Změnou územního plánu stabilizovat pozemky pro možný obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu a pro protihlukové

valy a stěny u D1.
• Podpora handicapovaných občanů a návštěvníků.  (Bezbariérové přístupy, naváděcí lišty v chodnících atd.)
• Vytvořit plán hlavních pěších tras a na nich umístit lavičky.
• Prostorové regulativy na ochranu důležitých pohledových zón.
• Zavést regulaci reklamy.
• Začít s protipovodňovými opatřeními v ulici U Botiče. (Prosazovat střednědobá a dlouhodobá opatření ve spolupráci

s okolními obcemi a ŘSD.)
• Prosadit měřící vodočty na Botiči přístupné z internetu. Měřit kvalitu vody v Botiči.
• Změnit náměstí ze zastávky autobusu na centrum kulturního a společenského dění.

4. Školství, bezpečnost a sociální oblast – chceme kvalitní školu, školku a Obecní 
policii. Budeme podporovat sportovní kluby a zájmové spolky, rozvíjet sociální síť.
• Zajistit dům s pečovatelskou službou.
• Pokračovat v zajišťování obědů pro seniory.
• Zajistit nové sociální byty.
• Podpora ZŠ a MŠ ve volnočasových aktivitách.
• Zajistit na náměstí volně přístupné vývěsní místo.
• Modernizace kamerového systému.
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Kandidáti:

1. Mgr. Vítězslav Praks, PhD - 37 let, IT analitik, Průhonice
2. Miroslav Langr - 57 let, technik, Průhonice-Hole
3. Jiří Devátý - 47 let, zahradník, Průhonice
4. Bc. Jan Bišof - 32 let, účetní, Průhonice-Hole
5. Michal Hlaváč - 32 let, zahradník, Průhonice-Rozkoš
6. Martin Vobořil - 32 let, soukromý zemědělec, Průhonice
7. Lucie Roubalová - 27 let, podnikatelka, Průhonice
8. Bc. Petr Bišof - 28 let, student, Průhonice-Hole
9. Bc. Kateřina Charvátová - 31 let, Správa Průhonického parku, Průhonice
10. Bc. Jan Laták - 32 let, grafik, ilustrátor, PR specialista, Průhonice
11. Brian Kachlík, M.Sc. - 24 let, ekonomický analytik, konzultant


