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Bydliště Liteň
Povolání správce zakázek u státního podniku
Půjdete volit? Ano

Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení?
Mám zde rodinné vazby - maminka se v Litni narodila a po odstěhování do Prahy jsem

zde každoročně trávila u babičky prázdniny.

Je Liteň něčím výjimečná? Pokud ano, čím?
Pro mne je výjimečná tím, že z Litně pochází maminka, bydlíme v domě po babičce. Na

Litni se mi líbí její poloha pod Mramorem, obora s rybníkem směrem na Měňany. Hlavně 
tedy příroda kolem. Podobně jako v řadě dalších vesnic je i v Litni zajímavá historie zdejšího 
panství, židovský hřbitov a jiné.

Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?
Nevím jak pracovali nebo pracují teď, nicméně jako základ vidím kvalitu komunikace 

mezi zastupiteli, starostou a dalšími pracovníky ob. úřadu, ale i na úrovni obecní úřad - 
občan. Ale v praxi to bude asi dost různorodé. Osobně nemám objektivní informace.

Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)? Ne

Jako starostu upřednostňujete nezáleží na tom

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
Viděla bych jako klíčové uhlídání všeho, co je obec povinna dodržet/dodat v souvislosti 

s dotací na výstavbu kanalizace a čističky. Neuškodí aktivněji hedat jiné zdroje financí z 
dotací.

Které oblasti považujete za nejdůležitější? (více možností zvolíte pomocí CTRL+klik)
Doprava(vhodnější intervaly lokálky nebo autobusu),Výstavba kanazlizace a 

čističky,Efektivnější hospodaření,Cyklostezka,Větší využívání dotací ke zvelebení obce

Jste ochoten/na se zapojit popř. pomoci obci - jakoukoli formou (brigádou, poradenstvím atd.)?
Ochota by byla, brigády mám ráda.

Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)?
Mě se Liteň líbí. Osobně bych nejraději změnila podobu nákupního střediska, ale to je 

majetkem Jednoty. Také bych si dovedla představit lepší řešení křižovatky před úřadem, více 
zelené plochy.
Také základní škole brzy dojde volná kapacita, dva roky po sobě budou dvě první třídy.


