
voda 4x v řadě zlevnila, ušetřili jsme odběratelům miliony
začalo se konečně pracovat na realizaci cyklostezek
pro seniory jsme prosadili  zrušení poplatků placených městu
město pořádá Farmářské trhy i Rudenské posvícení
i díky naším hlasům získaly spolky rekordní finanční podporu
rodinný den Crazy day, série divadelních představení
zařizujeme online přenosy zasedání zastupitelstva
vydáváme Rudenský objektiv, provozujeme Rudná TV

utajovanou výstavbu kasina na pozadí ruskojazyčné mafie
podezřelá výběrová řízení na městské zakázky
opakované znečišťování životního prostředí čističkou 
černé skládky založené městem
klientelistické vazby developerů a radnice
zatajování důležitých informací a cenzuru kritických názorů 
estébáka, který tendenčně psal kroniku města Rudná
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UDĚLEJME SPOLEČNĚ Z RUDNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT 

Do  voleb 2018 jste nás svými podpisy poslali jako jedinou
občanskou kandidátku bez stranických vazeb. A skončili jsme
rovnou druzí. Slíbili jsme stop zdražování vody a nový impuls
pro Rudnou. Po celé 4 roky jsme tlačili radnici k větší
informovanosti a zapojení občanů, ke kontrole hospodaření 

JSME PŘIPRAVENI PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST A UDĚLAT Z RUDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT
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Využívá Rudná svůj potenciál? Bohatý rozpočet, dopravní polohu a šikovnost svých obyvatel? Proč má
pořád image  "nudle u Prahy, kde nic není", "město Sametových vrahů" či "dálniční odpočívky u D5"? Už
žádné nové kauzy města, pošlapávání demokracie a svobody slova. Proveďme změnu na radnici. 

Po letech v zastupitelstvu dobře známe  možnosti Rudné. Známe i problémy, které se neřeší a dokonce
prohlubují. Chybějící centrum, narůstající doprava, kanalizace v havarijním stavu, nedostatečná občanská
vybavenost, zanedbaná zeleň, nedostatečné veřejné prostory pro odpočinek, procházky a venčení psů.
Zasloužíme si po letech změnu. Rudná potřebuje otevřenost, nové myšlenky a nápady, nový vítr do plachet.

Rudná nesmí být pouhým místem pro přespání. Vytvořme spolu Rudnou pro život. Chcete ji rovněž?
Umožněte nám nyní svými podpisy kandidovat v letošních komunálních volbách. Pomozte nám rovněž se
sběrem podpisů od svých přátel a známých v Rudné. Děkujeme za podporu!

V OPOZICI JSME 4 ROKY TVRDĚ PRACOVALI A HÁJILI VAŠE ZÁJMY PROTI PŘESILE

PODPOŘTE PODPISEM
NAŠI KANDIDATURU
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města i Technických služeb. Požadovali jsme změnu
územního plánu v souladu s ochranou přírody.
Informujeme vás na našem webu, FB, v časopise
i na Rudná TV. Organizujeme kulturní akce, postavili jsme
krmelec a mnohem více. Naše práce je vidět. 

POTŘEBUJEME SILNĚJŠÍ MANDÁT OD OBČANŮ
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Aktuální informace: www.rudnaprozivot.cz | info@rudnaprozivot.cz

Poučení: Bylo Vám 18 let a máte trvalé bydliště v Rudné? Přesně takový podpis hledáme. K ničemu nezavazuje. Dáváte našemu
uskupení šanci zúčastnit se komunálních voleb v Rudné v roce 2022. Pro volební subjekty, které nemají žádnou dohodu s politickou
stranou či hnutím, je sběr podpisů v obci povinností. Bez odevzdání potřebného počtu podpisů bychom nemohli kandidátku podat.
Odevzdat vyplněné petiční archy můžete následujícími způsoby : 

Rudná pro život z.s.
Školská 591/2
252 19 Rudná

a) Odevzdejte arch do následujících poštovních schránek. Další adresy a místa na webu. 

PODPISOVÝ PETIČNÍ ARCH

Cyril Tůma 
Masarykova 615/202
252 19 Rudná

GP NET s.r.o.
V Brance 1444/22
252 19 Rudná

Martin Viktora
Žižkova 346/21
252 19 Rudná

b) Nebo nám zavolejte či pošlete SMS, arch si rádi po domluvě vyzvedneme

604 172 360 734 516 342 602 276 118

Alexander Roth
Na Výsluní 1051
252 19 Rudná

Název volební strany: 
Rok konání voleb: 
Název zastupitelstva:  
Volební obvod: 

Rudná pro život 2013   
2022
Zastupitelstvo města Rudná   
Rudná (okres Praha-západ) 

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
ve smyslu § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 


