Zvolení představitelé naší obce na nadcházející čtyřleté období
V pátek 14. října 2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva OÚ Křenice, které po
složení slibu jednotlivých zastupitelů zvolilo starostu. Naši obec povede v nadcházejících
čtyřech letech starosta Miloš Princl.
Společně se starostou ve vedení OÚ Křenice usednou neuvolněný místostarosta Ing. Václav
Růžička a neuvolněný místostarosta Vladislav Janoušek.
„Nadcházející čtyřleté období bude prioritně zaměřeno na realizace a dokončování
rozpracovaných projektů občanské vybavenosti a samozřejmě hodláme naplnit i ostatní sliby,
s nimiž jsme se o podporu ve volbách ucházeli. Těším se na spolupráci s dosavadními i novými
členy Zastupitelstva.“ řekl starosta Miloš Princl
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PRO – Pro Rozvoj Obce Křenice
Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás seznámit s programovými cíli našeho sdružení nezávislých kandidátů PRO – Pro
Rozvoj Obce Křenice na volební období 2022 - 2026.
Uvedené programové cíle jsou souhrnem určujícím prioritní směry naší práce, ve které hodláme
společně v následujících čtyřech letech pokračovat. Budeme pracovat na řešení dlouhodobých témat,
postupně dokončíme významnou část z již rozpracovaných projektů a v neposlední řadě zahájíme i
projekty nové, které vycházejí z rozšiřujících se potřeb občanů naší obce, zejména pak v oblasti
chybějící občanské vybavenosti. Vedle toho jsme si vědomi i historického dluhu obce v podobě
nedokončené infrastruktury v některých částech původní zástavby, kdy její dokončení v průběhu
tohoto volebního období považujeme za povinnost a samozřejmost.
Ve vztahu k budoucímu rozvoji naší obce zastáváme zodpovědný přístup s důrazem na souběžně
probíhající významné zvyšování úrovně občanské vybavenosti.

Programové cíle na volební období 2022 - 2026
Školství

 výstavba mateřské školky Křenice
 příprava projektová dokumentace základní školy Křenice

Infrastruktura






dokončení výstavby vodovodních řadů
dokončení výstavby kanalizačních řadů
výstavba záložních zdrojů pitné vody
oprava pěších cest a místních komunikací
dokončení modernizace veřejného osvětlení

Doprava

 optimalizace autobusové obslužnosti
 modernizace návsi (parkovací zóna, odpočinková zóna, zastávková zóna)
 zvýšení bezpečnosti v rámci zklidnění dopravy v obci (instalace rychlostních semaforů a
radarů)
 realizace projektu zastávky Na Kukli
 vybudování protihlukové stěny v rámci projektu přeložky II/101

Občanská vybavenost

 rozšíření počtu volnočasových a sportovních míst v obci (multifunkční hřiště, workoutové
prvky, dopravní hřiště, pumptrack)
 zřízení doručovacích boxů
 modernizace a dostavba zázemí ve sportovním areálu
 realizace projektu revitalizace rybníka

Zástavba

 dokončení územního plánu

Úřad

 modernizace zázemí OÚ Křenice
 digitalizace úřadu, informační kanály

