
 
 

Volební program KSČM 
Pro volby do Městského zastupitelstva v Chebu 

    konané ve dnech 5. a 6. října 2018 
 

 Vážení občané města Chebu, KSČM prostřednictvím zvolených zastupitelů bude v novém volebním období v letech 2018 
až 2022 usilovat a prosazovat plnění vašich zájmů a vašich potřeb, zejména pak budeme: 
  
 Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet města (i za využití dotací z EU či od státu)í. 
  
 Prosazovat vyčlenění finančních prostředků na opravu bytových domů města. Vytvoříme podmínky pro výstavbu 

malometrážních bytů s přijatelnými náklady na bydlení pro mladé rodiny a seniory.  
  

 Podporujeme změny parkovacího systému ve městě, a proto budeme podporovat jízdné v městské hromadné dopravě zdarma. 
  

 Zaměříme se na infrastrukturu a rozvoj okrajových částí města. 
 

 Budeme usilovat o zkvalitnění a renovaci mobiliáře města, veřejných dětských hřišť, sportovišť, zeleně, laviček, výsadbu nových 
stromů. 
 

 Podpoříme myšlenku Spolkového domu, který by mohl vzniknout odkupem bývalé pošty na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
  

 Budeme prosazovat, aby investiční prostředky města byly vynakládány účelně. 
  

 Podpoříme výstavbu nového mostu pro pěší i automobilovou dopravu (Červený most) do lokality Háje, a to s přípravou 
propojení směrem na Podhrad. Zasadíme se o vybudování nové lávky přes kolejiště ČD na Švédský vrch. 
 

 Podporujeme výstavbu spalovny, aby mohlo být hospodaření s odpady v souladu se směrnicí EU. Najdeme cestu snížení poplatků 
za svoz odpadu. 
 

 V rámci přehledného grantového systému podpoříme rozvoj sportovních klubů, zájmových organizací a kulturních institucí. 
  

 Zásadní strategické otázky rozvoje města budeme řešit s občany včasnou informovaností, pomocí anket a případně vypsáním 
referenda. 
 

 V sociálně vyloučených komunitách podpoříme pouze takové aktivity, které umožní jejich zapojení do většinové společnosti. 
 

 Budeme bránit případným snahám o privatizaci společnosti CHETES s.r.o. či vyjímání některých částí z jejího výrobního 
programu. 
 

 Podpoříme výstavbu přírodního bazénového koupaliště v areálu Krajinky – levý břeh Ohře u atletického stadionu.   
 

Vážení spoluobčané, chcete-li přispět k ozdravění města a jeho funkcí, přijďte k volbám a dejte hlas kandidátům KSČM. 
Buďme prospěšní městu, všem, sami sobě! 

 
1. Helena Kobrová, 57 let, OSVČ, členka KSČM 
2. Radomír Honců, 52 let, obráběč kovů, člen KSČM 
3. RSDr. Jan Votruba, 63 let, technik, člen KSČM 
4. Stanislav Doskočil, 43 let, manažer, bez politické příslušnosti 
5. Ing. Pavel Hojda, 65 let, technik, člen KSČM 
6. Oĺga Sloupová, 66 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti 
7. Ing. Josef Kubíčko, 65 let, jednatel společnosti, člen KSČM 
8. Ing. Václav Jakubík, 68 let, jednatel společnosti, člen KSČM 
9. Jaroslav Mühlberger, 62 let, důchodce, člen KSČM 
10. Věra Komárková, 67 let, důchodkyně, členka KSČM 
11. František Vik, 67 let, důchodce, člen KSČM 
12. Jaroslava Karabcová, 64 let, účetní, členka KSČM 
13. Bc. Stanislav Kobr, 60 let, důchodce, bez politické příslušnosti 
14. Miroslav Lýsek, 66 let, důchodce, člen KSČM 
15. František Vykoukal, 36 let, mistr údržby, člen KSČM 
16. Jiří Smutný, 66 let, důchodce, bez politické příslušnosti 
17. Václav Krejčí, 53 let, strojník,  bez politické příslušnosti 
18. Štěpán Drapák, 69 let, důchodce, člen KSČM 
19. Vladimír Brož, 63 let, technik, člen KSČM 
20. Antonín Vávra, 28 let, skladový operátor, člen KSČM 
21. JUDr. Jiří Jarolím, 69 let, důchodce, bez politické příslušnosti  
22. Pavlína Šurová, 46 let, účetní, členka KSČM  
23. Mgr. Jan Brychta, 65 let, OSVČ, bez politické příslušnosti  
24. Vlasta Portová, 74 let, důchodkyně, členka KSČM  



 
 

25. Jarmila Labudíková, 66 let, důchodkyně, členka KSČM  
26. František Berdich, 70 let, důchodce, člen KSČM  
27. Pavel Stejskal, 73 let, důchodce, člen KSČM  
28. Jaroslav Zelenka, 71 let, důchodce, člen KSČM  
29. Ing. Petr Novák, 68 let, důchodce, bez politické příslušnosti  
30. Jarmila Cenknerová, 66 let, důchodkyně, členka KSČM 

 
Dáte-li kandidátům KSČM důvěru, 

budou prosazovat to, co ostatní zastupitelé zatím jen slibují a neplní! 
 

 


