NEZÁVISLÍ

Z JIHU

Speciální číslo pro komunální volby, které se budou konat 5. - 6. 10. 2018

Ostrava - Jih

Blíže k lidem napříč Jihem

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané městského obvodu,
blíží se nám komunální volby, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Hnutí NEZÁVISLÍ má tým
vzdělaných, zkušených a kreativních lidí, kteří bydlí v městském obvodě Ostrava – Jih a mají chuť a elán svými
nápady, návrhy a změnami pozitivně ovlivnit městský obvod a život v něm.
Držíte speciální číslo časopisu NEZÁVISLÍ z JIHU, ve kterém Vám chceme podrobněji představit svoje priority
volebního programu, úvahy o řešení parkování, ubytoven, estetizaci veřejného prostoru v městském obvodě.
Věříme, že s Vámi společně městský obvod Ostrava – Jih změníme.
Děkujeme za Vaši podporu ve volbách
za celý tým NEZÁVISLÝCH
Váš

Vojtěch Potocký, kandidát na starostu
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NEZÁVISLÍ
Mezi naše priority patří:
 SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ RADNICE
Počet členů vedení radnice je vysoký:
Současné vedení radnice se skládá ze starosty, 4 místostarostů a 3 členů rady. Domníváme se, že tento počet je zcela
nadbytečný a že k vedení radnice postačí starosta spolu se 4 místostarosty, kteří budou mít na starosti příslušné
odbory.

starosta
4 místostarostové
3 členové rady

starosta
4 místostarostové
Co se tím získá?
Snížení provozních nákladů, které musí radnice vyplácet členům rady za vedení jednotlivých odborů.

Počet členů zastupitelstva je vysoký:
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava – Jih má 45 členů. Domníváme se, že tento počet je zcela nadbytečný a že
jednotlivých členů v zastupitelstvu může být v souladu se zákonem o obcích daleko menší.

45
Současný počet členů zastupitelstva

35
Navrhovaný počet členů zastupitelstva
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Co se tím získá?
Snížení provozních nákladů, které musí radnice vyplácet členům zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih.

Počet členů Rady městského obvodu je vysoký:
Rada městského obvodu Ostrava - Jih má 8 komisí:
- bytovou
- ekonomická a investiční
- majetková
- pro dopravu parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
- sociální
- pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas
- kulturní a školská
- pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a architekturu
Navrhujeme, aby se snížil počet členů.
Co se tím získá?
Snížení provozních nákladů, které musí radnice vyplácet. Dále dojde k zefektivnění práce v jednotlivých komisích.

 NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA INVESTICE
Ušetřené finanční prostředky za provozní náklady budou převedeny na investice:
Městský obvod Ostrava – Jih potřebuje investovat do oprav chodníků a silnic. Stačí se jen projít napříč městským
obvodem a vidíte v jakém stavu chodníky a silnice se nacházejí. Kde hledat finanční prostředky? Nejlépe u sebe,
v tomto případě ušetřením na provozních nákladech radnice.

Transparentní veřejné zakázky:
V rámci veřejných zakázek se musí městský obvod Ostrava – Jih chovat jako řádný hospodář a pečlivě by měl
zvažovat zadávací podmínky jednotlivých veřejných zakázek, ne vždy se zaměřovat na výši ceny, důležité je i
reference dané společnosti, spolehlivost atd.

Důsledná kontrola kvality provedených prací:
V průběhu provádění stavebních prací by měl být ze strany městského obvodu prováděn stavební dozor, který bude na
kvalitu a soulad s projektovou dokumentací dohlížet.

 VSTŘÍCNÁ RADNICE VŮČI OBČANŮM
SPRÁVNÝ PŘÍSTUP RADNICE BY MĚL BÝT NÁSLEDUJÍCÍ:
Radnice diskutuje s občany o svých záměrech a plánech.
Radnici zajímají potřeby a požadavky občanů městského obvodu.
Radnice hledá ve spolupráci s občany to nejlepší řešení.
Radnice je zde pro občany, aby jim pomáhala.
Radnice nehází občanovi klacky pod nohy.
Radnice je v diskuzi partnerem.
Radnice společně s občany usiluje o rozkvět městského obvodu.
Radnice usiluje o to, aby městský obvod byl lepší.
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 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V MĚSTSKÉM OBVODĚ
Instalace kamerového systému:
V současné době jsou v městském obvodě Ostrava – Jih instalovány bezpečnostní kamery. Domníváme se, že by
jejich počet měl být daleko vyšší.
Měli by být doplněny:
- veřejné prostory
- podchody
- hřiště
- parkoviště
- zastávky MHD
- Bělský Les
Co se tím získá?
Zvýšení bezpečnosti v městském obvodě, to je jeden z hlavních cílů NEZÁVISLÝCH, aby se občané cítili bezpečně.

Navýšení počtu strážníků Městské Policie:
Domníváme se, že by měl být navýšen současný stav strážníků městské policie.
Jak to řešit?
Zvýšit platové podmínky strážníků městské policie, které jsou opravdu velmi nízké v porovnání s tím, co vše dělají
v rámci své práce. Strážníci by měli mít možnost zvyšovat svou kvalifikaci. Druhým bodem je lepší komunikace mezi
vedením a samotnými strážníky. Zlepšit pracovní podmínky, a to tak, aby nechtěli strážníci odcházet.
Co se tím získá?
Zvýšením počtu strážníků v ulicích se zvýší bezpečnost v ulicích, budou fungovat i jako prevence před vandalstvím a
kriminalitou.

 ZAVEDENÍ BEZDOPLATKOVÝCH ZÓN
Ubytovny na území městského obvodu:
Na území městského obvodu Ostrava – Jih se nachází 13 ubytoven. Nejznámější ubytovnou je naproti Hlubiňáku.
Mnoho lidí se územím, kde se ubytovny nacházejí, vyhýbají, neboť mají strach. NEZÁVISLÍ chtějí, aby se všichni
občané městského obvodu cítili bezpečně.
Jak to řešit?
Vyhlásit na území městského obvodu Ostrava – Jih takzvané oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů.
Co se tím získá?
V těchto místech nebude možné žádat o doplatky na bydlení. Zamezí se s obchodem s chudobou.

 CELKOVÁ ESTETIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
-

-

estetizace čtyř hlavních center (náměstí):
- Hlubina
- Náměstí SNP
- Kotva
- Odra
rekonstrukce komunikací (s důslednou kontrolou kvality práce)
rekonstrukce chodníků (s důslednou kontrolou kvality práce)
řešení nedostatku parkovacích míst:
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-

-

-

- výstavba parkovacích domů
odstranění nefunkčních hřišť (postavena v 70tých 80tých letech)
výsadba stromů:
- kolem hlavních komunikací jako ochranná zeleň
- vytvoření parků
- hustější výsadba zeleně = lepší klimatické podmínky
instalace odpadkových košů
instalace košů pro psí exkrementy
instalace laviček
rekonstrukce veřejného osvětlení
ve spolupráci s majiteli nemovitostí zlepšení estetického vzhledu fasád:
- Špalíček
- Kotva
- Hlubiňák
rekonstrukce cyklistických stezek
výstavba nových cyklistických stezek
instalace bikesharingových stání (sdílená kola)
celková estetizace Bělského lesa

 VÝSTAVBA VOLNOČASOVÝCH PLOCH PRO DĚTI, DOSPĚLÉ
A SENIORY
-

výstavba dětských hřišť
výstavba multifunkčních hřišť
instalace workoutových hřišť
vymezení ploch pro volný výběh psů
výstavba naučných stezek
doplnění volnočasových ploch do Bělského Lesa .. atd
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Proč volit NEZÁVISLÉ?

Jedná se o nejdůležitější volby
přímo ovlivňující náš městský
obvod a život v něm.
Účastí ve volbách vyjadřujete
svůj zájem o Ostravu – Jih
(Bělský Les, Dubina, Hrabůvka,
Výškovice, Zábřeh nad Odrou)
NEZÁVISLÍ NA VÁS MYSLÍ
A JSOU JEN JEDNI
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HORKÉ TÉMA:

PARKOVÁNÍ

A JEHO MOŽNÉ
ŘEŠENÍ …
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ÚVOD
Jedním z velkých problémů, se kterými se občané městského obvodu denně potýkají je parkování. NEZÁVISLÍ chtějí
tento problém nejen řešit, ale zdárně vyřešit. Je několik způsobů jak by se nedostatek parkovacích stání mohl řešit.
Rádi se s Vámi o tato řešení podělíme.

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
V některých městech v České republice i v městských obvodech města Ostravy zavedli nový systém parkování
"Rezidentní parkování".
Systém "Rezidentního parkování" rozděluje občany do tří skupin: rezidenti, abonenti a návštěvníci
Rezidenti platí x Kč ročně za stání v zóně, kde mají místo trvalého pobytu či vlastní nemovitost, a v přiléhajících
zónách. V ostatních zónách parkují jako návštěvníci. Pokud využívají více vozidel, zaplatí za každé další x Kč ročně.
Abonenti mají v zóně sídlo nebo provozovnu (podnikají tam). Jsou na tom podobně jako rezidenti, pouze platí ročně
za první vozidlo x Kč a za každé další x Kč za stání v dané zóně a přiléhajících.
Návštěvníci jsou všichni ostatní a platí x Kč za hodinu stání na základě cenových pásem.
Co by to přineslo občanům městského obvodu Ostrava - Jih?
Systém podporuje rezidenty, aby mohli lépe zaparkovat v okolí svého bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání
vozidel, a tím zvyšuje obrátkovost na potřebných místech, jako jsou úřady, pošty nebo obchody. Zvýší se tedy
pravděpodobnost, že lidé zaparkují.
Nový systém parkování přinese řadu výhod. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a
vyřídit potřebné záležitosti. Omezení dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s parkováním, nebo kde je
přetlak vozidel přes den.
Nezávislí navrhují zavést nový systém na celém území městského obvodu a regulaci provádět jen v nočních hodinách.
Návštěvníci samozřejmě neztratí možnost zaparkovat. V regulovaných oblastech bude možné krátce zaparkovat
zdarma (na 30 nebo 60 minut).
NEZÁVISLÍ v případě projednávání možnosti tohoto parkovacího systému budou pro, aby částka za stání v zóně za
první auto byla minimální.

SYSTÉM PARKOVÁNÍ P + R
Systém Park & Ride („zaparkuj a jeď“) je ve světě dobře známý a rozvinutý. V České republice funguje ve městech
jako je Praha a Brno.
Jedná se o formu kombinované přepravy - individuální doprava, na kterou navazuje veřejná hromadná doprava.
Co by to přineslo občanům městského obvodu Ostrava - Jih?
Budováním záchytných parkovacích ploch přinese obyvatelům městského obvodu zlepšení kvality ovzduší.
NEZÁVISLÍ si umí představit vybudováni takové parkovací plochy na Dubině. Dále je na zvážení myšlenka umožnit
zvýhodnění parkování při následném využívání MHD.

9

PARKOVACÍ DOMY
Dalším řešením nedostatku parkovacích míst je výstavba parkovacích domů. Nejsme zastánci rozšiřování parkovacích
ploch do zeleně, ale postavit parkovací dům na stávající parkovací ploše.
Co by to přineslo občanům městského obvodu Ostrava - Jih?
Zvýšení kapacity parkovacích míst, ochrana auta před odcizením a před klimatickými změnami jako je sníh, vichřice
apod.
Máme vytypované lokality, kde by mohly bát parkovací domy umístěny. Otázkou je výše ceny za parkování vozidla,
aby byly parkovací domy plně využívány. Počítáme, že by tyto parkovací domy byly s obsluhou a pod dohledem
bezpečnostních kamer.
NEZÁVISLÍ jsou přesvědčení, že tento rezidentní parkování v kombinaci se systémem parkování P + R a výstavbou
parkovacích domů vyřeší neutěšenou situaci parkování v našem městském obvodě. Výši ceny bychom chtěli
navrhnout v minimální výši.

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO PARKOVÁNÍ
Řidiči se na sídlištích potýkají s tím, že ujedou několik kilometrů než najdou volné místo na parkování. Tento problém
vyřeší systém inteligentního parkování.
Co by to přineslo občanům městského obvodu Ostrava - Jih?
Systém inteligentního parkování využívá technologii RFID (radio frequency identification), známou zejména z
průmyslové výroby a logistiky.
Základem systému jsou radarové senzory, umístěné samostatně nebo například na veřejném osvětlení (viz foto
vpravo), které monitorují obsazenost parkoviště. Informace o obsazenosti jednotlivých parkovacích míst jsou
průběžně přenášeny do řídicího centra. Senzor přitom nejen detekuje přítomnost „cizího předmětu“ na parkovacím
místě, ale určí i jeho velikost a polohu. Senzor umí také identifikovat překážky bránící hladkému průjezdu, například
kvůli špatně zaparkovanému vozidlu.
V řídicím centru jsou na základě informací ze senzoru vypočteny přesné údaje o obsazenosti parkoviště a převedeny
do formátu, s nímž mohou dále pracovat provozovatelé nejrůznějších mobilních aplikací, například asistenční SW pro
řidiče.
Zvláštní na tomto systému je jeho schopnost učit se. Na základě opakujících se situací na parkovištích totiž dokáže
předvídat jejich obsazenost a s předstihem informovat řidiče před příjezdem do cíle.
NEZÁVISLÍ jsou přesvědčení, že tento systém ulehčí život řidičům, kteří už nebudou muset najet spousty kilometrů
po sídlišti, než najdou místo pro zaparkování.

NEZÁVISLÍ NA VÁS MYSLÍ
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AKTUÁLNÍ TÉMA:

UBYTOVNY

MOŽNÉ ŘEŠENÍ ? …

BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY
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ÚVOD
Městský obvod se dlouhodobě potýká s problematikou s ubytovacím byznysem. V okolí ubytoven se občané
městského obvodu Ostrava – Jih necítí bezpečně.

CO S TÍM?
Na základě zkušeností z měst v Moravskoslezském kraji jako jsou Bruntál, Orlová nebo Vítkov chceme situaci
v městském obvodě změnit. Jak? Vyhlášením bezdoplatkových zón, kdy by nově přistěhovalí už nedostali takzvaný
doplatek na bydlení. NEZÁVISLÍ chtějí zabránit časté odměně lidí a přílivu nových.
NEZÁVISLÍ chtějí zamezit dalšímu spekulativnímu skupování bytů a jejich účelovému pronajímání lidem na
dávkách. V současné době se k nám dostávají informace od spoluobčanů bydlících na Dubině, že k takto
spekulativnímu skupování bytů dochází.

JAK BY NEZÁVISLÍ POSTUPOVALI?
Ve spolupráci s Policií ČR a úřadem práce bychom vytipovali konkrétní lokality, kde by mohly zóny vzniknout.
Chceme chránit městský obvod před obchodem s chudobou.

JE TO DOBRÉ ŘEŠENÍ?
Na základě dobrých zkušeností z Bohumína, Karviné, Frýdku – Místku jsme přesvědčení, že je to dobré řešení, které
pomůže městskému obvodu v řešení této problematiky. Pro samosprávu je to zatím jediná zbraň, kterou má v boji
s ubytovacím byznysem.

OSTRAVA – JIH
MŮŽE BÝT LEPŠÍ
DOKÁŽEME TO!
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NOVÉ TÉMA:

BIKESHARING

V OSTRAVĚ - JIHU
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ÚVOD
Jak jistě víte, od 1. května letošního roku v Městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz byl zahájen systém sdílení
jízdních kol (bikesharing). Stanice s koly byly umístěny na 39 místech v centru města.

BUDE V OSTRAVĚ - JIHU?
Odpověď je ano. V současné době se tipují jednotlivé lokality pro umístění stanic s koly.

JAK FUNGUJE?
K půjčování kol potřebujete internet v telefonu a rychlou registraci zdarma. Zvládnete ji přes mobilní aplikaci Rekola
nebo web app.rekola.cz nebo Messenger.
1. Získáte kód zámku - do aplikace opíšete číslo z rámu kola pod sedadlem a obratem dostanete kód, kterým
odemknete číselný zámek
2. Odemknete kol a vyjedete - zámek si zamkněte ke košíku, ať Vám nepřekáží. A můžete rychle vyrazit, kam
potřebujete
3. Kolo vrátíte – kolo zamknete v růžové oblasti vyznačené v aplikaci, aby nepřekáželo, a přes aplikaci ho
označíte za vrácené.
Cena?
Prvních 15 minut výpůjčky bude zdarma, dalších 45 minut za 18,- Kč. Každá čtvrthodina bude stát 6,- Kč.

VÝHODY?
Bikesharing má své výhody:
- nebudete ztrácet čas čekáním na spoje MHD
- budete méně marodit
- můžete se projet s kamarády
- provětráte se po práci
- objevíte nová místa na kole

NEZÁVISLÍ JSOU S VÁMI
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VÝBUŠNÉ TÉMA:
BEZPEČNOST
V BĚLSKÉM LESE
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ÚVOD
Když se bavím s lidmi o Bělském Lese, pokaždé slyším, že se v něm necítí úplně bezpečně. Rádi se v něm procházejí,
tráví volné chvíle, ale zdržují se pouze na frekventovaných místech a nechtějí navštívit odlehlá zákoutí Bělského Lesa.
O tom, že by navštívili Bělský Les, když se začíná stmívat ani nemluvím.

MÁME ŘEŠENÍ
Chceme do Bělského Lesa přilákat ještě více lidí, ve kterém by našli vše, co potřebují k trávení volného času. K tomu,
aby se nám to povedlo, je nejdůležitější zajistit bezpečnost na celém území Bělského Lesa.
Jak toho docílíme?
- instalací bezpečnostních kamer
- instalací veřejného osvětlení, kolem pěších komunikací, hřišť, dětských koutků, sportovních ploch
- permanentní hlídky městské policie, které budou dohlížet na bezpečnost a pořádek v Bělském Lese

JAK TO VIDÍME
Bezpečnost
-

navýšení počtu strážníků městské policie, kteří budou procházet častěji Bělským Lesem
u přístupů do Bělského Lesa osadit služebny městské policie
veřejné plochy pod kontrolou bezpečnostních kamer

Estetizace
-

osazení mobiliáře
instalace veřejného osvětlení
rekonstrukce hřišť
výstavba naučných stezek
výstavba sportovních zázemí, dětských koutků,
důsledná kontrola stávajícího mobiliáře, jeho opravy

Místo setkání pro společenské a kulturní a vzdělávací akce
-

akce pro mateřské školky - nauka o přírodě
akce pro školy – přírodověda, výtvarná výchova, tělesná výchova
akce pro děti – den děti, sportovní soutěže
akce pro maminky s dětmi
akce pro rodiny s dětmi – cvičení v přírodě
akce pro dospělé – poznej svého souseda

NEZÁVISLÍ
NA VÁS VŠECHNY

MYSLÍ
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DŮLEŽITÉ TÉMA:
ESTETIZACE
CENTRÁLNÍCH ČÁSTÍ
OBVODU
HLUBIŇÁK
NÁMĚSTÍ SNP
KOTVA
ODRA
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ÚVOD
Městský obvod nemá jedno centrální náměstí. Má však centrální částí v jednotlivých katastrálních územích jako je
Hlubiňák, náměstí SNP, Kotva, Odra. Domníváme se, že výše uvedená území by měla plnit funkci centrální části.
Když se podíváte, jak vypadá dané území, v jakém stavu jsou pěší komunikace, lavičky apod. Určitě, tak jako nám se
Vám nelíbí neutěšený stav.

CO S TÍM?
Společné jednání radnice s majiteli objektů
-

aby opravili fasády svých objektů
sjednotili jednotlivé reklamní plochy na fasádách svých objektů
vybudování veřejného WC pro občany

Radnice
-

rekonstrukce zpevněných ploch
instalace košů, laviček, popelníků
výsadba křovin a stromů
osazení pítka
instalace cyklostojanů
celková estetizace okolí
rekonstrukce tržnice na náměstí SNP

CO TÍM OBČANÉ OBVODU ZÍSKAJÍ?
Zmizí z obvodu nevzhledné části území, které jsou ostudou městského obvodu Ostrava – Jih. Daná místa budou
opravdu fungovat jako centrální části městského obvodu Ostrava – Jih, které budou občané rádi navštěvovat.

NEZÁVISLÍ JSOU TU PRO VÁS
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OSTUDNÉ TÉMA:
POPÍJENÍ
ALKOHOLU
NA
VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
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ÚVOD
Určitě jste se setkali se situací, kdy jdete po ulici a potkáte člověka v podnapilém stavu, jehož chování vzbuzuje
v ostatních lidech strach, přinejmenším nepříjemný pocit. Nebo hledáte lavičku, kde by jste si rádi sedli, ale bohužel
nemůžete, neboť na ní někdo spí, jehož hladina alkoholu v krvi překročila únosnou mez.
Tyto případy nejsou zrovna příkladem pro děti, jak by se měly chovat. Taky to není nic příjemného pro maminky
s kočárky, či malými dětmi, které mají strach z těchto lidí, neboť nemohou předvídat jejich chování.

CO S TÍM?
Zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti. Jsme toho názoru, že na území městského obvodu je dost zařízení, které mají
tzv. zahrádky, kde si lidé mohou zajít posedět s přáteli, popít dobrého zlatavého mohu. Podporujeme budování tzv.
předzahrádek. Co však nepodporujeme je pití alkoholu na veřejnosti.
Jsme pro zřízení záchytné stanice, kde by strážnici městské policie tyto lidi, kteří pod vlivem alkoholu jsou nebezpeční
jak sobě tak svému okolí odváželi.
Jde nám především o bezpečnost občanů městského obvodu zejména maminek s dětmi.

OSTRAVA – JIH
MŮŽE BÝT LEPŠÍ
DOKÁŽEME TO!
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Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva městského
obvodu Ostrava - Jih,
které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018:
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1. Ing. Vojtěch Potocký
Váš kandidát na starostu městského obvodu Ostrava – Jih
2. Mgr. Hana Rabiecová, lékárnice
3. Mgr. Petr Adam, specialista
4. Mgr. Hana Doležalová, učitelka
5. Petr Medřík, manažer
6. Marie Malcharová, vedoucí referent vzdělání
7. Martin Věncek, úředník
8. Alena Mrlinová, pošta DÚS
9. Kamil Zátopek, pracovník vnitřní služby
10. Barbora Hujdusová, student
11. Vít Holinka, strojvedoucí
12. Bc. Gabriela Zeisberger, jednatel firmy
13. Ing. et Ing. Petr Fančovič, manažer kvality
14. Radmila Gruberová, odborný referent
15. Miroslav Horák, chemik
16. Ing. Lucie Georgiovská, technický pracovník
17. Miroslav Višňák, živnostník
18. Ing. Martina Miklendová, pořizovatel územních plánů
19. Pavel Adamus, THP
20. Radka Humplíková, operátor
21. Michal Zahradníček, konzultant O2
22. Jana Kováčková, recepční
23. David Georgiovský, OSVČ
24. Dagmar Matoušková, obchodní referent
25. David Humplík, skladník
26. Lucie Jochmanová, OSVČ
27. Petr Ševčík, stavbyvedoucí
28. Eva Petrovičová, referentka
29. Jiří Matoušek, podnikatel
30. Marcela Škrkoňová, operátor
31. Rostislav Rabiec, specialista kotvení VKB 11
32. Ing. Nikola Poštulková, úředník
33. Ing. Michal Kreutz, projektant
34. Ing. Alena Mikulcová, specialista strategických projektů
35. Vojtěch Doležal, student
36. Lenka Pytlová, restauratérka
37. Věra Hutyrová, úředník
38. Dalibor Adam, OSVČ
39. Vladimír Procák, IT technik
40. Michaela Adamová, dispečerka
41. Rudolf Dobrozemský, ošetřovatel zvířat
42. Eva Procáková, živnostník
43. Matěj Drábek, student
44. Libuše Lauková, důchodkyně
45. Zaim Dervishi, dělník
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JSME TÝM LIDÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNU.
VOLTE CELOU KANDIDÁTKU!

NEZÁVISLÍ
mají pro volby do zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih
a
zastupitelstva města Ostravy
vylosované číslo
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POZVÁNKA K VOLBÁM
Vážení občané městského obvodu Ostrava – Jih,
dovolte, abychom Vás jménem hnutí NEZÁVISLÍ pozvali
k volbám do zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih
a
do zastupitelstva města Ostravy,
které se budou konat
v pátek dne 5. října 2018 od 1400 – 2200 hodin
a
v sobotu 6. října 2018 od 800 - 1400 hodin

Za účast ve volbách, kterou vyjadřujete svůj zájem o Ostravu – Jih
Vám děkuji

NEZÁVISLÍ
Z JIHU
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