
Vážení občané našich obcí a měst,

v posledních týdnech jsem měl příležitost projíždět kraji a setkávat se s představiteli různých obcí. 

Jsem vděčen starostům a lidem z krajů českých a moravských za otevřená slova o tom, jaké mají 

problémy a co by potřebovali. TOP 09 podporuje všechny kraje a oblasti ČR, získala podporu stovek 

starostů z celé naší země. Usilujeme o srovnatelnou kvalitu života ve městech a obcích, protože 

věříme, že každý občan má právo na stejnou úroveň veřejných služeb. To přináší závazek odstraňovat 

znevýhodnění venkova a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj. Vylidňování venkova a přesun 

obyvatelstva do velkých městských aglomerací je významným problémem pro naši budoucnost. 

Též za nešvar považuji stále to, že příliš mnoho věcí se rozhoduje z ministerstev a úřadů v Praze. 

Mělo by se to dít na místě. Měli bychom přenechat rozhodování na úrovni regionální a obecní.  

Obce jsou nejblíže občanům a starostové vědí nejlépe, co je v daném kraji potřebné. Proto si velmi 

vážím silné podpory starostek a starostů a vynikajících osobností ve všech krajích naší země, kteří 

podporují TOP 09 a náš program. 

 

Karel Schwarzenberg

www.top09.cz

1 / právo každého občana na stejný rozsah a kvalitu veřejných služeb

2 / pomoc znevýhodněným regionům, vytváření podmínek pro jejich rozvoj

3 / reformu nespravedlivého financování obcí a měst, zvýšení příjmů 
menších měst a obcí, zvýšení možností samospráv investovat do svého 
rozvoje a kvality života svých občanů

4 / nový zákon o rozpočtovém určení daní, podle něhož dnes občané 
menších měst a obcí mají až 5x menší daňovou hodnotu než občané 
největších měst. Běžný standard v Evropě je však 2,5–3násobek 
tohoto rozdílu

5 / převedení většiny dotačních prostředků ze státního rozpočtu  
do pravidelných příjmů obcí a regionů na podporu jejich rozvoje

6 / zvýšení práv občanů při projednávání rozpočtu obce či města, například 
povinným vyřízením jejich připomínek

7 / zodpovědné hospodaření v lesích, současná devastace lesních ploch 
pro momentální zisk musí být odrazujícím způsobem postihována

8 / podporu sportovních aktivit v regionech a obcích ke zlepšení kvality 
života (zejména dětí a mládeže) na venkově, nepodporujeme miliardové 
státní investice do megalomanských sportovních akcí a staveb

prosazuje:



Starostové chtějí odstranit diskriminaci  
obcí a měst

Starostové požívají podle všech výzkumů veřejného mínění 

vysoké důvěry veřejnosti. Občané na jejich práci vidí  

a každodenně ji mohou kontrolovat. Zároveň jsou to právě 

starostové, kteří přichází jako první do styku s nově přijímanými 

zákony a nařízeními. Mnohdy se nestačíme divit, jak špatné 

zákony Parlament vydává, jak neuvěřitelně roste státní 

byrokracie. Starostové se nechtějí zříci odpovědnosti za další 

vývoj v naší zemi. TOP 09 jako jediná strana řeší nespravedlnost 

ve financování obcí a měst, klade důraz na silnou obec, město  

a kraj. Na kandidátkách TOP 09 naleznete po celé zemi přes  

sto úspěšných starostek a starostů, politiků s podporou v místě, 

kde působí. TOP 09 kandiduje s podporou celostátního hnutí 

Starostů a nezávislých. 

Petr Gazdík

předseda hnutí Starostové a nezávislí

Kvalita života

Stát se má chovat jako zodpovědný hospodář. Měl by se proto 

obzvláště věnovat regionům, kde hospodářský vývoj zaostává 

za průměrem republiky. Mnoho obcí stále znevýhodňují 

zanedbané silnice, chybějící dálnice, staré ekologické zátěže či 

nedostatečná podpora podnikání. Ve funkci ministra financí 

jsem prosadil zákon, kterým jsme odstranili ty nejvýraznější 

nedostatky právní úpravy. Kvůli pádu vlády se však nová pravidla 

financování obcí nestihla dokončit a čekají, zda je prosadí vláda 

nová. TOP 09 klade důraz na odpovědnou komunální politiku, 

protože věříme, že obec je základem republiky.

 

Miroslav Kalousek

1. místopředseda TOP 09

Odpovědní jdou s námi
28. a 29. května

Abychom mohli společně sdílet pocit vlastenectví a hrdosti  

na svou zemi, nemůžeme připustit dramaticky rozdílnou kvalitu 

života v jednotlivých regionech i obcích. Některé regiony stále 

nesou neúnosnou zátěž dědictví “komunistické industrializace”, 

malé obce a města stále ještě nemají možnost plánovat svůj 

vlastní rozvoj. Spolu se starosty chci prosadit změnu rozdělování 

finančních prostředků mezi samosprávy, která odstraní 

nespravedlnost současného zákona a přinese záruky skutečného 

rozvoje všech obcí a měst. Můžete nám v tom pomoci i Vy 

svým hlasem v nadcházejících volbách. Na kandidátce TOP 09 

naleznete řadu starostů, komunálních politiků a osobností 

veřejného života. Je mi ctí být součástí tohoto týmu. 

Václav Horáček

lídr kandidátky TOP 09 v Libereckém kraji

Rozhodujme o našich problémech  
v našich městech a obcích

Současné financování rozvoje našich měst a obcí je postaveno 

na dotačním principu. Podle něho centrální ministerstva často 

rozhodují o projektech a stavbách i v té nejmenší obci (oprava 

školy, výstavba dětského hřiště aj.). Takový stav je absurdní. 

Starostové spolu s TOP 09 navrhují, aby dotace byly rozděleny 

do příjmů obcí (měst) a regionů. V průběhu čtyřletého volebního 

období by tak mohly samosprávy spořit tyto prostředky, získat 

evropskou podporu a také si svobodně rozhodnout, zda opraví 

kanalizaci, silnici či školu apod. Toto jednoduché opatření omezí 

moc centrálních úřadů ve prospěch našich regionů, zprůhlední 

a zefektivní nakládání s veřejnými zdroji. Také pak každý občan 

pozná ve svém okolí, že obce a města více investují do rozvoje, 

že se nám – ať na venkově, či ve velkých městech – žije lépe. 

I proto má TOP 09 mou podporu a cením si toho, že se k nám 

připojilo mnoho starostů a starostek měst a obcí našeho kraje.

Hana Maierová

starostka Turnova
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