
DEJTE NÁM ŠANCI KANDIDOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
aneb 

sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ se představuje 
 

 
 
Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ tvoří obyvatelé našeho města, kteří 
mají svoji profesi, svoje rodiny a přátele, mají svoje každodenní problémy, starosti, přání a 
tužby. Chtějí, aby jejich Sušice byla tím nejlepším městem pro život, pro jeho mladé i starší 
obyvatele. Také pro jeho návštěvníky. Všichni by zde měli nalézt kvalitní zdravotní a sociální 
péči, možnost vzdělávat se, příležitosti pro podnikání a rozvoj řemesel, dostatek zajímavé a 
dobře placené práce, kvalitní bydlení, prostor pro volno časové aktivity, kulturu a sport. Jinak 
řečeno: „Musí to být ta naše jedna jediná Sušice“.  
 
Již dnes se může naše město řadit mezi dobrá místa k žití, a to nejenom svojí polohou 
v podhůří Šumavy, ale i řadou dobrých rozhodnutí z minulosti. Na druhé straně řada 
rozhodnutí učiněna nebyla anebo byla učiněna nevhodně, v rozporu s moderními trendy a 
skutečnými potřebami města. Tyto oblasti čekají na nápravu a změnu. Celá Sušice pak čeká 
na jasnou dlouhodobější koncepci svého rozvoje, a to nejenom v oblasti zdravotnictví. 
 
Myslíme si, že příliv nových myšlenek, energie a otevřenosti bude přínosem pro naše město. 
Současná hubená komunikace radnice s veřejností neodpovídá pozitivnímu rozvoji skutečné 
občanské společnosti, ani obyčejným potřebám obyvatel. To může negativně ovlivnit i další 
rozvoj našeho města a odradit obyvatele od aktivnější účasti na veřejném životě, na 
společném díle. 
 
Víme, že nežijeme v pohádce, kde se sny plní mávnutím kouzelného proutku, a tak se o 
jejich splnění musíme sami zasadit a něco pro ně udělat. To vše spojuje kandidáty našeho 
sdružení nezávislých kandidátů pod názvem „Nezávislí ze Sušice“. Dává jim to odhodlání, 
energii a ochotu něco více pro své město udělat, a to i za cenu přijmutí osobní odpovědnosti. 
K tomu, abychom to mohli dokázat, potřebujeme nyní Vaše podpisy, které nám umožní 
registrovat naši kandidátku a voleb se zúčastnit.  
 
Dejte nám svůj podpis a umožněte nám kandidovat. K ničemu se tím nezavazujete. My 
se Vás pokusíme ve svém volebním programu a svou činností přesvědčit, že naše 
sdružení „Nezávisí ze Sušice“ je dobrou volbou pro Sušici a její budoucnost. 
 
Petiční archy lze nalézt (odevzdávat) na kontaktních místech, která jsou označena naším 
logem. Například: Pivovar  U Švelchů, prodejna Tabáku Švelch na náměstí, Pekařství Rendl, 
prodejny COOP. Informace a petiční archy lze stáhnout i na  facebook „nezavislizesusice“. 
 
Za sdružení: 
Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. Roman Bruzl, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Martin Lorenc M.A., Milan Pojar, Ing.Vladimír Říha 
 
Ze zákona: V komunálních volbách jsou voleni zástupci do zastupitelstev obcí či měst. 
Princip zastupitelské demokracie je zde uplatněn na nejnižší územně samosprávní úrovni. 
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se voleb mohou zúčastnit  
registrované politické strany a politická hnutí, nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých 
kandidátů. Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde 
neregistrovaným. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 
odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí připojit ke kandidátní listině petici 
podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů 
voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce. V Sušici se jedná o cca 840 osob, které 
jsou zde oprávněny volit. 

O T O Č T E 

 



 
PPEETTIICCEE  PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY 
ve volbách 2018 do zastupitelstva města Sušice 

 

    Sdružení nezávislých kandidátů: „NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE“ 
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Za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“: 

Mgr. Bc. Jitka Kroupová, Ing. Roman Bruzl, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, Martin Lorenc M.A., Milan Pojar, Ing. Vladimír Říha 
 

Podpis této petice Vás k ničemu nezavazuje, pouze nám umožníte kandidovat.  
D Ě K U J E M E  

 
Petiční archy lze nalézt (odevzdávat) na kontaktních místech, která jsou označena naším logem, například: 

Pivovar  U Švelchů, prodejna Tabák Švelch na náměstí, Pekařství Rendl, prodejny COOP. 
Informace a petiční archy lze stáhnout i na  facebook „nezavislizesusice“. 

Co nás zajímá: VVŠŠEESSTTRRAANNNNÝÝ  RROOZZVVOOJJ  MMĚĚSSTTAA  ––  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ  PPÉÉČČEE  ––    SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  PPÉÉČČEE  ––  ŘŘEEMMEESSLLAA  ––  PPOODDNNIIKKÁÁNNÍÍ  

--  BYDLENÍ – VZDĚLÁVÁNÍ – VOLNÝ ČAS A SPORT –  KULTURA – TRANSPARENTNOST - 
OTEVŘENOST LIDEM 

Proč kandidujeme: Respektujeme každou dobrou práci ve prospěch Sušice a chceme na ni 
navázat s úctou k tradicím a moderně. Nejsme svázáni stranickou ideologií, ale pouze 
našimi názory a osobní odpovědností. Cítíme, že naše město potřebuje nové myšlenky, 
čerstvou energii, transparentní rozhodování, větší otevřenost k občanům a jasnou vizi 
svého rozvoje. Dejte nám šanci kandidovat a my se Vás ve svém volebním programu 
pokusíme přesvědčit, že naše sdružení je tou správnou volbou pro Sušici. 
 

 


