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NAŠE PRIORITY
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

VODA 
Podnikneme kroky k tomu, aby voda byla opět spra-

vována městem bez pomoci zahraničního investora. 
Dojde tím k úspoře finančních prostředků, které nyní 
plynou do zahraničí, což se příznivě promítne do ceny 
vodného a stočného. 

Tento krok nám zároveň umožní čerpat dotace na 
rekonstrukci a stavbu vodovodů a kanalizací. 

Díky vybudování nových sítí umožníme připojení co 
největšího počtu objektů a domácností na veřejný vo-
dovod a kanalizaci. 

DOPRAVA 
Budeme intenzivně prosazovat dostavbu obchvatu 

do Slatiňan a zahájení stavby třetí etapy obchvatu, 
tj. přeložky I/17 od Čáslavi, která uleví Čáslavské ulici 
a centru města od těžké nákladní dopravy. 

PARKOVÁNÍ 
Nedopustíme, aby zanikala parkovací místa. 
Začneme budovat parkovací místa v těch částech 

města, kde chybí a kde jsou zapotřebí. 

ŠKOLSTVÍ 
Investujeme více peněz do budov a vybavení mateř-

ských a základních škol tak, aby odpovídaly standar-
dům 21. století. 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
Opravíme a postavíme nová dětská hřiště, zajistíme 

jejich pravidelný úklid, revizi a dohled nad řádným uží-
váním. 

BYDLENÍ 
Podpoříme stavbu bytů pro mladé a sociálně po-

třebné skupiny, vytvoříme podmínky pro individuální 
rodinnou výstavbu. 

Vybudujeme bezbariérová sídliště.

CHODNÍKY 
Zrevidujeme stav všech stávajících chodníků a za-

čneme od těch nejhorších s jejich rekonstrukcemi.
Zajistíme, aby všechny chodníky byly v zimě řádně 

uklizené a posypané. 

CYKLOSTEZKY 
Budeme aktivně vytvářet podmínky a podporovat 

vybudování ucelené sítě cyklostezek, včetně měst-
ských cyklopruhů, které umožní vzájemné propojení 
a budou dávat smysl. 

SPORT 
Za prioritní akci považujeme výstavbu nové sportov-

ní haly, potřebnou pro rozvoj sportu v Chrudimi. 
Zasadíme se zároveň o rozumnou a účelnou rekon-

strukci stávající haly. 
Postavíme během krátké doby nafukovací halu jako 

další alternativu sportovního vyžití. 

TÍSŇOVÁ TLAČÍTKA 
Budeme podporovat plošné zavedení tísňových tlačí-

tek pro rizikové skupiny občanů, zejména pro seniory. 

VEŘEJNÁ DOPRAVA 
Prověříme efektivitu MHD, rozsah linek a možnosti 

přepravy zdarma pro občany nad 65 let a dětí do 15 
let. Opravíme autobusové zastávky a doplníme potřeb-
né přístřešky. 

NEMOCNICE 
Budeme podporovat nemocnici a stávající rozsah po-

skytované zdravotní péče, zásadně se postavíme proti 
jakémukoliv omezování rozsahu poskytované odborné 
péče, pokud to bude na úkor kvality a dosažitelnosti. 

BEZPEČNOST 
Budeme ctít zásadu strážník - pomocník občana, 

strážníci nepatří na parkoviště, ale do ulic. 
.Důsledně odstraníme činnost „šmejdů“ na území 

města, posílíme prevenci a činnost terénních pracovní-
ků, začneme řešit problémy s bezdomovci. 

KULTURA 
Vytvoříme podmínky pro společenské vyžití občanů 

všech věkových kategorií. 
Aktivně podpoříme a budeme propagovat místní 

umění a kulturu, včetně okrajových žánrů. 
Podpoříme muzejní, výstavní a divadelní činnost.

CHRUDIMSKÁ KINA 
Dokončíme projekt revitalizace areálu letního kina. 
Budeme usilovat o postupnou modernizaci, dostup-

nost a atraktivnost Městského kina. 

OBČANSKÉ INICIATIVY 
Více využijeme potenciál spolkového života a občan-

ských iniciativ v našem městě. 

INFORMOVANOST OBČANŮ 
Začneme budovat přívětivější město, zavedeme 

přímé přenosy z jednání městského zastupitelstva 
na internetu, budeme podrobně, včas a srozumitelně 
informovat veřejnost a dotčené skupiny o chystaných 
projektech. Budeme se dál zajímat o názory a připo-
mínky občanů.

ZELEŇ 
Zachováme stávající městskou zeleň, které poskytne-

me řádnou péči. 
Budeme se snažit o rozšiřování městské zeleně a její 

zatraktivnění. 

PEJSCI 
Podpoříme vznik výběhových ploch určených pro 

volné venčení pejsků. 
.Peníze vybrané na poplatcích ze psů investujeme 
zpátky do našich čtyřnohých kamarádů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad. Bude-

me hledat vhodné způsoby sběru a svozu tříděného 
odpadu a BIO odpadu, včetně jeho dalšího zpracování. 
Podpoříme myšlenku Re-use centra ve sběrném dvo-
ře a výtěžek z prodeje odložených věcí použijeme na 
samofinancování tohoto veřejně prospěšného zařízení.

Kompletní Volební program pro komunální volby 2018 nalezneze na www.anochrudim.cz, nebo si ho vyžádejte přímo od nás.


