
Vážení spoluobčané,

jakožto nezávisl í kandidáti bychom rádi v Králově Dvoře opět vstoupi l i do
komunálních voleb. Nejsme a nechceme být spojeni s žádnou pol i tickou stranou,
ale přesto nás jako  občany zajímá budoucnost Králova Dvora i to, co se u nás děje.

Pro zaregistrování nezávislé - nestranické kandidátky však musíme dle zákona dodat
petici podepsanou vol iči - v případě Králova Dvora je třeba minimálně 623 podpisů.

Proto se tímto obracíme na Vás občany Králova Dvora. Souhlasíte-l i s naší
kandidaturou, podepište nám prosím petici . Za Vaši podporu předem děkujeme!

Co Váš podpis znamená?
Jen to, že můžeme jako nezávisl í kandidovat ve volbách - nic víc, nic míň. Petic
můžete podepsat i více pro různé nezávislé kandidátky (pokud by byly). Podpis
vůbec nijak nesouvisí s tím, koho volíte, případně zda se vůbec voleb účastníte.

Jak podepsat?
Je možné, že Vás přímo s peticí někdo osloví. Budete-l i mít zájem, prostě
podepíšete. Podepsat mohou ti , kdo budou mít právo v Králově Dvoře vol i t.

Jaká je činnost stávajících nezávislých zastupitelů?

Mgr. Pavel Bokr (201 0—201 8): Zabývá se především problematikou katastru a nemovitostí, rozvoje města
a  koncepce nových lokal i t, zpracovává s využi tím geografických informačních systémů i různé prostorové
analýzy a vize. Předkládal vlastní návrhy v oblastech dopravy, školství či volnočasových aktivi t.
Připomínkoval například grantový systém či vyhlášky města. Kromě činnosti v komisích byl členem
pracovní skupiny v  rámci komuni tního plánování. Angažoval se v aktivi tách proti těžbě břidl ičných plynů.

Ing. Jan Šilhavý, Ph.D. (2014—201 8): Člen sportovní komise, komise pro kontrolu stavby chodník Levín,
komise na přístavbu pavi lonu ZŠ Králův Dvůr, komise pro kontrolu stavby „Rekonstrukce MŠ Preislerovo
náměstí“, komise pro šetření neoprávněných staveb. Zástupce města v rámci komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Zahořany u Berouna, člen sboru zástupců. Jednání s vlastníky pozemků a  developery pro
potřeby města, komunikace v rámci zaj i štění autobusové dopravy a rozšíření MHD.

Konkrétní příklady z činnosti našich zastupitelů naleznete na webu

http://nezavisli.kraluvdvur.cz/
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Mgr. Pavel Bokr, 36 let, vzdělávací pracovník, programátor
Vystudoval geologi i a geodezi i . Vzdělávací a popularizační pracovník
v  Muzeu Českého krasu v Berouně; externí programátor u České geologické
služby. Člen výboru České geologické společnosti . Zkušenosti a vzdělávání
také v  oblasti systémů pro práci s plány a výkresy (GIS, CAD). Má více než
deseti leté zkušenosti s právem a katastrem nemovitostí i s veřejnou správou.

Ing. Jan Šilhavý, Ph.D., 36 let, vědecký pracovník
Absolvent České zemědělské univerzi ty v Praze. Zaměstnanec
Fyziologického ústavu Akademie věd ČR v oblasti genetického
a  farmakologického výzkumu, zástupce vedoucího oddělení Genetiky
modelových onemocnění. Vědecká a manažerská činnost. Zkušenosti
s  podáváním žádostí o dotace.

Ing. Lenka Vildová, 34 let, účetní
Karel Košan, 50 let, řidič
Mgr. Kateřina Rychterová, 38 let, uči telka ZŠ
Michal Hájek, 41 let, podnikatel
Stanislav Slezák, 42 let, strojník
Tomáš Hejl , 34 let, kuchař
Lubomír Balenčin, 60 let, laborant

Ing. Luboš Malík, 62 let, důchodce
Ing. Milan Šívr, 59 let, projektant
Lenka Urbanová, 45 let, uči telka MŠ
Ladislav Mach, 40 let, dělník
Martina Bílá, 36 let, staniční sestra
Josef Stojka, 40 let, dělník
Ing. Karel Vyhnánek, 67 let, důchodce
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Pokud souhlasíte, aby se nezávislí kandidáti objevili na
kandidátní listině, podepište se prosím pod petici pro
jejich  kandidaturu. Více informací na druhé straně.

Kateřina Jansová, 45 let, odborný pracovník rekvalifikací
Na střední škole vystudovala ekonomiku zemědělství a výživy, v současné
době zaměstnanec ÚP ČR KoP Beroun, kde působí jako odborný pracovník
v oblasti dalšího vzdělávání, 13 let praxe ve veřejné správě, jednání
s  kl ienty, právní minimum, kurzy v oblasti psychologie a psychosomatiky,
zkušenosti s čerpáním dotací z EU.




