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I. SAMOSPRÁVA, INFORMOVANOST
●0Přesuneme0jednání0Zastupitelstva0města0Přerova0z0Horního0náměstí0do0Městského0domu
●0Upravíme0začátky0jednání0na0N:OEE0hodO0a0budeme0zasedat0pravidelně0jednou0měsíčně
●“Změníme0jednací0řád0Zastupitelstva0města0Přerova
●0Rozšíříme0počty0výborů0Zastupitelstva0města0Přerova
●0Umožníme0v0budovách0magistrátu0občanům0bezplatné0připojení0k0WITFI0internetu
●0 „udeme0 aktivně0 podporovat0 IT0 projekt0 Otevřená0 radniceB0 založený0 zejména0 na0 mezinárodních0 standardech0 OPEN0 LVTV0
WOtevřená0dataIB0jehož0cílem0je4
-fzměnitfsmyslfřízenífměsta,fjehoforganizací,fjímfvlastněnýchfobchodníchfspolečnostíf–faftofnafotevřenoufaftransparentnífslužbu,fkteréfsefmohoufaktivněfúčastnitfobčané
-fzefektivnitfnakládánífsfměstskýmfmajetkemfafprostředky
-fúčinněfčelitfkorupcifafzvýšitfpolitickoufzodpovědnost volených orgánů

*0Pro0tento0projekt0zřídíme0příslušnou0komisi0–0jako0poradní0orgán0Rady0města0Přerova

II. STRATEGIE
●0Urychleně0dopracujeme0v0nových0orgánech0města0návrh0Strategického0plánu0rozvoje0města0na0léta0DEN(0TDEDE0a0projednáme“ho“s“občany
●0Získáme0pro0Přerov0T0v0rámci0Integrovaného0systému0teritoriálních0investic0Olomoucké0aglomerace0T0maximální0množství0
finančních0 prostředkůB0 které“ využijeme“ zejména“ pro“ zvyšování“ konkurenceschopnosti“ našeho“ regionu,“ zlepšení“ životního“
prostředí“ a“ zadržování“ vody“ v“ krajině,“ vybudování“ knihovny“ a“ podnikatelského“ inkubátoru,“ sociální“ podnikání,“ železniční“
zastávky“a“„cyklopodjezd“.
●0Zmapujeme0tzvO0brownfieldy0v0PřerověB0zjistíme0možnosti0jejich0oživení0–0a0to0ve0vazbě0na0dobudování0dálnice0LNx0budeme0
se0rovněž0zabývat0možnou0revizí0platného0územního0plánu0a0navrhneme0zřízení0průmyslové0zóny
●0Vytvoříme0na0magistrátu0samostatný0útvarB0který0se0bude0zabývat0čerpáním0peněz0z0dotačních0titulů0
●0Zajistíme0udržitelný0rozvoj0města
●0„udeme0komunikovat0se0stávajícími0zaměstnavateli0o0jejich0potřebách0a0problémech
●0Postupně0snížíme0zadlužení0města

III. EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM MAJETKEM
●0Provedeme0hloubkový0audit0hospodaření0magistrátuB0všech0nákupůB0uzavřených0smluv0a0stavu0užívaného0majetku
●0RozhodnemeB0který0majetek0je0pro0město0upotřebitelný0a0který0není
●0Prosadíme0ve0vedení0městských0společností0odbornost0před0stranickou0příslušností0a0zprůhledníme0hospodaření0těchto0spoT
lečností

IV. DOPRAVA A VEŘEJNÝ PROSTOR
●0Všemi0dostupnými0prostředky0budeme0vytvářet0„tlak“0na0stát0a0kraj0při0řešení0dopravních0problémů0městaB0zejména0dokonT
čení0dálnice0LN0v0obou0úsecích0Lipník0–0Přerov0a0Přerov0T0Říkovice

●šPrověřímešpomocíšspecializovanéšstudiešskutečnýšpřínosš„průpichu“šašnašzákladěšníšsešbudemešdálešrozhodovat–šzdašašvšjaC
kémšrozsahušbudemeš„průpich“šrealizovat
●š Budemeš usilovatš oš podporuš pěší–š cyklistickéš aš městskéš hromadnéš dopravyš Cš sš cílem–š abyš byloš méněš automobilůš vš ulicíchš
městašašjejichšprůjezdšbylšplynulejší
●šZavedemešjasnoušašdlouhodoboušparkovacíšpolitiku
●šBudemešprosazovatšrozumnéšinvesticešnašsprávnémšmístě–šnapřAšrekonstrukcešmístníchškomunikacíšašchodníkůSšvytvořímeš
koncepcišvýstavbyšašopravšmístníchškomunikací
●šBudemešpokračovatšvešzpracováníšstudiešošmožnostišzřízeníšdalšíchšželezničníchšzastávekšvšPřerově

V. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A MĚSTSKÁ POLICIE
●šVytvořímešpodmínkyšprošklidný–šnerušenýšašbezpečnýšživotšobčanůšměsta–šaštošvšdůslednéšašsystémovéšsoučinnostišvšechš
orgánůšmagistrátu–šměstskéšašstátníšpolicie
●š Změnímeš systémš organizaceš aš řízeníš městskéš policie–š zvýšímeš počtyš strážníkůš městskéš policieš vš částechš města–š kdeš jsouš
potřební–šzaměřímešsešišnašjejíšpreventivníšašvýchovnoušfunkci
●š Oddělímeš prevenciš kriminalityš odš městskéš policie–š vytvořímeš agenduš městskéhoš preventistyš kriminalityš aš jehoš asistentů–š
kteříš budouš garantovatš řádš aš pořádekš vš tzvAš vyloučenýchš lokalitáchš iš vš místechš seš zvýšenouš mírouš porušováníš veřejnéhoš
pořádku–šnapřAšvšlokalitách–škdešsešvyskytujíšbezdomovciAšVštétošvěcišbudemešdbátšnaškoordinacišašsoučinnostšsšMinisterstvemš
vnitrašČR–šPoliciíšČRšašdalšímišstátnímišorgány
●š Budemeš nabízetš spolupráciš aš podporuš organizacím–š pracujícímš vš sociálněš vyloučenýchš lokalitáchš –š napřAš Charita–š Armádaš
spásy–šČlověkšvštísnišatdA

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
●šDeklarujeme–šžešnázoryšobčanůšměstašašjehošmístníchščástíšprošnásšbudoušvždyšnašprvnímšmístěšpřišplánováníšašbudováníš
veřejnéhošprostoru
●šBudemešpodporovatšprojektyšzaměřenéšnašzlepšováníšživotníhošprostředí
●šBudemešmotivovatšobčanyškšdůslednémuštříděníšaštímškšvýraznémušsnižováníšzbytkovéhoškomunálníhošodpadu
●šUspořádámeškšotázcešvýstavbyšZEVOšfspalovnyOšnašúzemíšměstašnejpozdějišdoškoncešrokuš(UE0šreferendumš–štomušbudeš
předcházetšobjektivníššinformovanostšošspalovnáchšašskládkáchšpevnéhošodpadu–šzajistímešodbornoušveřejnoušdiskuzi
●šPrověřímešmožnostišvyužitíšpodzemníchškontejnerůšmístošstávajícíchškontejnerovýchšstání
●šBudemešřešitšproblematikušsníženíšprašnostišašhlukušvšprostorušměsta
●šPřijmemešvyhláškušošregulacišhlukušvešměstě
●šVypracujemešprošúzemíšměstašašjehošmístníchščástíškoncepcišzeleně
●šBudemešiniciovatšpravidelnášsetkáváníšzástupcůšprůmyslovýchšpodnikůšsšobčanyšzašúčelemšinformovanostišošmodernizaciš
ašekologizacišjejichšvýrobníchšprovozů
●šProsadíme–šabyšvšdoběšsmogovýchšsituacíšvešměstěšbylašveřejnášautobusovášdopravašprovozovánašzdarma
●š Omezímeš dalšíš zabíráníš zemědělskéš půdyš aš veřejnéš zeleněš proš účelyš vznikuš průmyslovýchš zónSš naopakš podpořímeš přeC
stavbyšnevyužitýchšdomůšašareálůšvešměstě

VII. SOCIÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO
●š Budemeš usilovatš oš možnostš zlepšeníš dostupnostiš sociálníš péčeš všemš občanům–š včetněš zlepšeníš zdravotnickýchš pohotoC
vostníchšslužebš–šbudemešpodporovatšvznikšašprovozšnovýchšsociálníchšslužebšjakošješchráněnéšašpodporovanéšsamostatnéš
bydleníšašodlehčovacíšslužba
●šNavrhnemešprogramš„Seniořišcošnejdélešvšdomácímšprostředí“šCšjakošnejlevnějšíšašnejlidštějšíšzpůsobšpéčešošseniory

●N PrověřímeN možnostRN abyN dohledN vN sociálněN vyloučenýchN lokalitáchN zajišťovaliN takéN romštíN asistentiN prevenceN kriminalityRN
romštíNdomovníciNaNjejichNasistenti
●NPodpořímeNuNměstskýchNorganizacíNvznikNpracovníchNmístNproNzdravotněNpostižené
●NNavrhnemeNsystémNprostupnéhoNsociálníhoNbydleníNpodNdohledemNdomovníkůNaNsNheslem:N„PlaťRNdodržujNpořádekNaNbudešN
bydlet“

VIII. VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ
●NBudemeNpodporovatNškoluNotevřenouRNkomunikativníNaNbezpečnou
●NZavedemeNvolitelnouNvýukuNanglickéhoNjazykaNjižNodN5–Ntřídy
●NProsadímeNpolytechnickouNvýukuNaNpěstitelskéNpráce
●NBudemeNpodporovatNiNdětiNmimořádněNnadanéNaNhandicapované
●NZaměřímeNseNnaNzlepšováníNtechnickýchNaNmateriálníchNpodmínekNškol
●NZvýšímeNdůrazNnaNzdravouNvýživuNveNškolnímNstravování
●NPodpořímeNprofesníNrůstNpedagogůNmateřskýchNaNzákladníchNškol
●N ZajistímeRN abyN výběrováN řízeníN naN místaN ředitelůN základníchN školN nepodléhalaN stranickýmN čiN jinýmN zájmůmN úN musíN býtN
objektivníNaNnezávislá
●NPodpořímeNorganizaceRNkteréNseNvěnujíNvolnočasovýmNaktivitámNdětí
●N BudemeN podporovatN vznikN inkluzivníN školyN rodinnéhoN typuN sN alternativnímiN metodamiN vzděláváníN přiN zachováníN stávajícíchN
základníchNškol

IX. KULTURA, VOLNÝ ČAS A SPORT
●NVytvořímeNúNnaNzákladěNveřejnéNdiskuzeNaNvNsouladuNsNmístnímiNpředpokladyNaNzvyklostmiNúNpodmínkyNproNcelkovýNkulturníNaN
sportovníNrozvojNměstaRNzačnemeNtvořitNkulturuNiNjakoNekonomickouNkomodituNměstaNPřerova
●NNavrhnemeNnováNpravidlaNproNměstskéNgrantyNaNpříméNpodporyNnaNzákladěNjasnéhoNaNspravedlivéhoNrozdělování
●NDosáhnemeNstabilníhoNprostředíNfinancovánímNpřerovskýchNsportovníchNklubůN- sNdůrazemNnaNpráciNsNmládežíRNvytvořímeNprosú
tředíNpodporujícíNspolufinancováníNsportovníchNčinností
●N „Rozhýbeme“N PřerovN výstavbouN finančněN nenáročnýchN sportovišťN proN všechnyN generaceRN víceN otevřemeN školníN hřištěN veú
řejnosti
●NPrověřímeNmožnostNzřízeníNvíceúčelovéNsportovníNhalyNjakoNsoutěžníhoNiNtréninkovéhoNprostředíNproNdětiRNmládežNiNdospělé
●NNavrhnemeNvytvořeníNmístaN–NkreativníhoNcentraN–NproNtvůrčíNaktivityRNobčanůRNzejménaNzačínajícíchNumělců
●NZodpovědněNprověřímeNvšechnyNmožnostiNpřemístěníNměstskéNknihovnyRNproNtentoNúčelNbudemeNhledatNdotačníNprostředkyRN
případněNvytvořímeNfinančníNrezervu
●NNavrhnemeNaNvytvořímeNnovouNkoncepciNkulturyNaNprezentaceNměstaNPřerova

X. MÍSTNÍ ČÁSTI
● ZřídímeNodN5–N6–N6055NvNmístníchNčástechNPřerovaNmístníNvýboryN
●NZajistímeNnaNjednáníNRadyNměstaNPřerovaNúNvNzáležitostechRNtýkajícíchNseNpříslušnýchNmístníchNčástíNúNúčastNpředsedůNmístú
níchN výborůRN rovněžN zajistímeN účastN odpovědnýchN zástupcůN místníchN výborůN veN výběrovýchN komisíchN proN vyhodnoceníN
veřejnýchNzakázekNproNmístníNčásti
●NZvýšímeN finančníN příspěvekRN oNkterémN můžeN rozhodovatN místníN výborN proNrokN 6055RN změnímeN systémN financováníN místníchN
částíNodN5–N5–N6056

