
lepší mělník je možný!

Volte volební stranu ČSSD Mělník

PaedDr. Milan 
Němec, MBA 
Kandidát ČSSD 
na starostu města. 
dlouholetý ředitel ZŠ J. Seiferta 
Mělník, nyní Předseda Výboru pro 
sociální věci Středočeského kraje

Jsme tradiční politická strana, 
která hájí sociální, zdravotní a vzdělávací 
potřeby občanů města. Naším cílem je 
podpora sportovních a kulturních aktivit pro 
všechny generace Mělničanů. Budu garantovat 
prosazování našeho programu.

Mgr. David Jašek
středoškolský učitel, nyní 
provozovatel Penzionu Hana  
v Mělníku

Podpoříme rozvoj nové bytové 
výstavby. Prosadíme pravidel-
né investice do modernizace 

městských sídlišť - Podolí, Pivovar, Střed, Spor-
tovní a Slovany.

Mgr. Kateřina 
Valachová, Ph.D.
poslankyně Parlamentu ČR

Jako poslankyně zvolená 
ve Středočeském kraji 
podporuji kandidátku 
mělnické ČSSD!

Petr Patera  
strážník MP

„Posílíme činnost městské 
policie při zajišťování klidu, 
pořádku a bezpečnosti 
osob a majetku v ulicích 

města. Dotace na podporu sportovních klubů 
a zájmových organizací rozdělíme podle 
závazných a jasných pravidel.“ 



ČSSD S PODPOROU 
NEZÁVISLÝCH!
•   kandidujeme jako členové ČSSD 

s podporou NEZÁVISLÝCH, kteří sdílejí 
vizi města založenou na hodnotách 
sociální a demokratické politiky

•   jako tradiční politická strana, která 
hájí zájmy občanů města, nejsme 
zavázáni žádným lobbistickým 
skupinám

•   naše volební kampaň je financována 
z příspěvků našich členů – před 
volbami zveřejníme celkové finanční 
volební náklady

 ČSSD PRO!
•   férové projednání územního 

plánu – minimální a jen odborně 
zdůvodněné změny, zachování 
parků, zemědělských půd a vinic

•   podpoříme rozvoj nové bytové 
výstavby, včetně bytů startovacích 
a bezbariérových

•   bezodkladné postavení nové 
mateřské školky s prodlouženou 
otevírací dobou 

•   řešení smart city / chytré město 
– propojíme nové technologie 
do jednoho celku a zajistíme 
úspornější provoz města 

•   participativní rozpočet – Mělničané 
sami rozhodnou, kam ročně 
investovat 5 mil. Kč

•   koncepci rozvoje pro každé městské 
sídliště (Podolí, Pivovar, Střed, 
Sportovní, Slovany) – spravíme 
chodníky a silnice, zvýšíme počet 
parkovacích míst, obnovíme zeleň 
a klidové zóny, renovujeme každý 
rok 1 dětské hřiště a 1 malé sportovní 
hřiště

•   kanalizaci do Vehlovic a části 
Rousovic, dobudování 
protipovodňové ochrany pro Pšovku 
a Mlazice, odhlučnění střelnice na 
Chloumku, nové povrchy a chodníky 
u spojovacích ulic na Blatech

•   přestavbu náměstí Karla IV. 
na základě otevřené debaty 
s občany 

•   realizaci druhé etapy obchvatu 
města 

•   revitalizaci městských parků a sadů 
– každý rok obnovíme 1 městský 
park, každý rok zasadíme 100 
nových stromů, oživíme relax zónu 
v parku Na Podolí

•   spolupráci s významnými 
zaměstnavateli regionu (Junker, 
Vibracoustic, České přístavy), které 
zapojíme do financování městských 
aktivit 

LEPŠÍ MĚLNÍK JE MOŽNÝ!
•   maximální podporu pro mělnické 

drobné živnostníky a podnikatele, 
jejich aktivní oslovování při zadávání 
veřejných zakázek  

•   aktualizaci plánu města Mělníka 
v oblasti sociálních služeb a sociální 
péče

•   podporu kulturních a společenských 
akcí, které dávají městu říz a šťávu 
(vinobraní, Mělnický Vrkoč, týdenní 
trhy, jarmarky, festivaly, Mělnické 
kulturní léto aj.)

•   třídění, kompostování a recyklaci 
odpadu

•   databázi veřejných zakázek 
na internetu včetně zakázek 
malého rozsahu – jednoduchý 
přístup z webu města, jejich účelné 
utřídění na vyhlášené, realizované 
a uzavřené

•   otevřenou veřejnou kontrolu 
hospodaření příspěvkových 
organizací města

•   rozdělování dotací podle závazných 
a jasných pravidel, férová podpora 
sportovních klubů a zájmových 
organizací

•   přijmutí osobní odpovědnosti 
veřejných funkcionářů (zastupitelů, 
úředníků) za škody způsobené 
protiprávním jednáním (pokuty 
za porušení zákona o veřejných 
zakázkách, vrácené dotace)

•   podporu činnosti městské policie  
při zajišťování klidu, pořádku 
a bezpečnosti osob a majetku 
v ulicích města

•   zvýšíme podporu rodinným centrům 
na Mělníku

•   zajistíme školní obědy zdarma 
pro děti z chudých rodin 

•   zachováme zubní pohotovost

 ČSSD PROTI!
•   STOP! výstavbě spalovny odpadu 

v Horních Počáplech – ne! toxickým 
látkám v ovzduší, ne! zvýšení 
nákladní dopravy

•   STOP! zdražování vody – 
trváme na zachování ceny vody 
pro domácnosti, dáme více peněz 
do údržby vodárenské infrastruktury

•   STOP! zatížení dopravy vlečkou 
do přístavu – snížíme objem 
kontejnerové přepravy po železnici 
do přístavu, omezíme provoz vlečky 

•   STOP! kšeftování s městskými byty 
– městské byty rodinám v bytové 
nouzi, ne! honoraci na radnici

•   STOP! manipulacím s městskými 
zakázkami – zajistíme jejich 
transparentnost a otevřenost

 

GARANTUJEME!!



Kandidáti do zastupitelstva města Mělník

1.  PaedDr. Milan Němec, MBA, člen ČSSD, 
dlouholetý ředitel ZŠ J. Seiferta Mělník, nyní Předseda 
Výboru pro sociální věci Středočeského kraje

2. JUDr. Petr Kowanda, člen ČSSD, právník

3. Mgr. David Jašek, člen ČSSD, středoškolský 
učitel, nyní provozovatel Penzionu Hana v Mělniku

4. Petr Patera, člen ČSSD,  
strážník městské policie

5. Ing. Adéla Roušalová, nezávislá,  
finanční kontrolorka

6. Mgr. Jiří Dohnal, člen ČSSD,  
obchodní manažer

7. Mgr. Jitka Majerníčková, nezávislá,  
učitelka ZŠ J. Seiferta 

8. Pavel Slimařík, nezávislý,  
správce tenisového areálu,  
provozovatel hospůdky Rasovna

9. Jan Lejtnar, člen ČSSD,  
bankovní analytik

10. Martin Štolba, nezávislý,  
strážník městské policie

Mgr. Jiří Dohnal  
obchodní manažer

„Připravíme participativní 
rozpočet – Mělničané 
sami rozhodnou, kam 
ročně investovat 5 miliónů 
korun.“ 

Mgr. Jitka Majerníčková  
učitelka ZŠ J. Seiferta

Prosadíme zlepšování vzdělávacích 
a výchovných podmínek škol 
a školských zařízení. 

Ing. Adéla 
Roušalová  
finanční kontrolorka

„Aktualizujeme plán 
města Mělníka v oblasti 
sociální péče a sociálních 

služeb. Zvýšíme podporu rodinným centrům 
na Mělníku.“ 

11. Bc. Lucie Szilagyiová, členka ČSSD,  
referentka

12. Pavel Špánik, nezávislý,  
učitel a správce IT ZŠ J. Seiferta

13. Václav Novák, člen ČSSD,  
důchodce, fotograf

14. Miroslav Schweizer, člen ČSSD,  
specialista BOZP a PO 

15. Petr Rada, člen ČSSD,  
strážník městské policie

16. Mgr. Zbyněk Zavřel, člen ČSSD, 
právník

17. Jan Douděra, nezávislý,  
strážník městské policie

18. Jiří Liška, člen ČSSD, živnostník

19. Tereza Paterová, nezávislá,  
studentka pedagogiky 

20. Ing. Ladislav Vik, člen ČSSD, manažer

21. Josef Beneš, nezávislý, podnikatel


