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Správa našeho města 

• V případě volebního úspěchu na-
vodíme ve vedení města atmosféru 
spolupráce v zájmu plnění úkolů 
města i úřadu, zejména na úkor 
osobních a skupinových zájmů. Ten-
to zájem budeme prosazovat již ve 
volební kampani, kterou povedeme 
pozitivně a neútočně.

• Budeme usilovat o větší ote-
vřenost města a úřadu ve vztahu
k občanům. 

• Nepřipustíme jakékoliv snahy
o rozhodování v zájmu jednotlivců 
nebo malých skupin. 

• Veškerá výběrová řízení budou 
transparentní. 

• Budeme analyzovat existující 
smluvní vztahy a jejich výhodnost 
pro město. 

• Zaměříme se na hledání úspor 
ve všech oblastech činnosti města. 

• Očekávaný nárůst příjmů města 
v souvislosti s růstem ekonomiky 
použijeme převážně na umoření 
dluhů. 

• Mnohem více budeme před 
rozhodováním v orgánech města 
využívat komisí, rady a výborů za-
stupitelstva - zde hlavně výborů 
osadních. Vždy se budeme návrhy 
a podněty komisí a výborů zabývat 
a přijímat k nim usnesení. 

• Budeme se snažit do příprav 
všech závažnějších rozhodování 
zapojit občany města, ať již ve-
řejným projednáváním, anketami,
nebo i případně formou místního 
referenda. Přestože město i úřad 
pravidelně doma i v zahraničí 
získávají různé ceny, budeme se
i v tomto případě ptát občanů a 
hledat cesty k zajištění jejich spo-
kojenosti. 

• Budeme analyzovat všechna 
členství města ve svazcích a zájmo-
vých sdruženích z hlediska výhod-
nosti a užitečnosti pro město. 

• Zhodnotíme rovněž všechny 
partnerské vztahy města a také 
zde posoudíme jejich prospěšnost 
a potřebnost. 

• Posoudíme možnost zavedení 
úřední doby městského úřadu jed-
nu sobotu v měsíci. 

• Zrychlíme vydávání vyjádření 
jednotlivých odborů, vydávání 
ohlášení na drobné stavby. 

• Posoudíme činnost a kompeten-
ce městského architekta. 

• Budeme věnovat větší pozor-
nost prodejům nemovitostí z ma-
jetku města. 

Zdravotnictví a sociální oblast 

• Budeme se snažit vyjednat rozší-
ření času pro výdeje léků z lékárny 
ve večerních hodinách v návaznosti 
na lékařskou pohotovostní službu. 

• Zajistíme pro ženy otevření 
mamologické poradny v Chrudimi 
sloužící ke screeningovému vyšet-
ření prsu žen - jde o prevenci karci-
nomu prsu. 

• Budeme podporovat rekonstruk-
ci dětského oddělení, případně
i modernizaci dalších oddělení. 

• Budeme podporovat nemocni-
ci a stávající rozsah poskytované 
zdravotní péče, budeme zásadně 
proti jakémukoliv omezování roz-
sahu poskytované odborné péče, 
pokud to bude na úkor kvality 
a dosahu. 

• Připravíme dostupnost informa-
cí pro obyvatele města na webu 
města o provozní době lékařské po-
hotovostní služby, pohotovostních 
lékáren a jednotlivých ambulancí 
nemocnic (on line). 

• Budeme podporovat plošné za-
vedení tísňových tlačítek pro riziko-
vé skupiny, zejména pro seniory. 

• Zaměříme se na podporu aktivit 
ke zlepšení kvality života seniorů 
a občanů ve složité sociální situaci, 
a to nejen přípravou a budováním 
dalších zařízení (penziony, pečo-
vatelské služby, azylové domy), 
ale i dalšími aktivitami, zejména 
vhodně volenými grantovými pro-
gramy směřovanými do této ob-
lasti. 

• Při stanovení pravidel přidělo-
vání městských bytů budeme řešit 
pronajímání bytů lidem ve složité 
životní nebo sociální situaci.

Doprava 

• Dohlédneme na zahájení druhé 
etapy obchvatu. 

• Odstraníme překážky na straně 
města a iniciujeme jednání o zahá-
jení stavby severní větve obchvatu 
Bylany - Vestec (přeložka silnice 
I. třídy č. 17 od Čáslavi), který po-
může odklonit těžkou nákladní do-

pravu z Čáslavské ulice a z centra.
• Budeme hledat alternativní ře-

šení dopravní situace a parkování 
v centru s cílem oživení náměstí 
a revize současné podoby Široké 
ulice. 

• Katastrofální dopravní situaci 
v sídlištích je nutno řešit revizí 
současných připravených projektů 
a neprodleným budováním parko-
vacích míst. 

• Podpoříme rozvoj sítě cykloste-
zek v Chrudimi a okolí. 

• Prověříme efektivitu MHD - roz-
sah linek a možnosti přepravy zdar-
ma pro občany nad 65 let a děti do 
15 let. 

• Začneme budovat parkovací 
místa ve všech částech města, kde 
chybí. 

• Nedopustíme zánik existujících 
parkovacích míst. 

Kultura 

• Aktivně podpoříme a budeme 
propagovat místní umění a kulturu, 
včetně okrajových žánrů. 

• Aktivujeme a podpoříme spol-
kové činnosti. 

• Vytvoříme podmínky pro spole-
čenské vyžití všech občanů. 

• Dokončíme projekt revitalizace 
areálu letního kina, dál budeme 
pokračovat v aktivitách směřujících 
k oživení tohoto areálu a rozšíříme 
zde možnosti pro kulturní a spole-
čenský život města. 

• Budeme usilovat o postupnou 
modernizaci a zvýšení dostupnosti 
a atraktivnosti stálého kina. 

• Budeme hledat možnosti užší 
spolupráce s Muzeem loutkářských 
kultur, pořadateli Loutkářské Chru-
dimi a kabinetem Ex libris. 

• Podpoříme muzejní, výstavní 
a divadelní činnosti. 

• Přehodnotíme systém dotací 
a grantů s cílem větší podpory výše 
uvedených bodů programu a pře-
devším místní kultury. 

• Zapojíme a více využijeme po-
tenciál spolkového života a občan-
ských iniciativ v našem městě. 

Sport 

• Budeme podporovat formou 
grantových a dotačních progra-
mů činnost a v případech repre-



zentace i účasti na celostátních
a mezinárodních soutěžích a akcích 
všechny sportovní oddíly a kluby, 
které pracují s mládeží. Budeme 
usilovat o to, aby do podpory těch-
to aktivit směřovalo stále více roz-
počtových prostředků. 

• Nedopustíme snížení kvality 
městských sportovišť, a to jak pro 
sport výkonnostní, tak rekreační. 
Budeme dál usilovat o jejich budo-
vání a zkvalitnění. 

• Podpoříme prezentaci a rozvoj 
menšinových sportů v Chrudimi, 
např. nového skateparku včetně 
jeho zastřešení. 

• Zaměříme se na větší podporu 
sportovních aktivit pro děti a mlá-
dež. 

• Budeme podporovat akce 
sportovních klubů, které povedou 
k většímu zájmu dětí a mládeže 
o sportování. 

• Považujeme výstavbu nové 
sportovní haly za prioritní akci, 
potřebnou pro rozvoj sportu 
v Chrudimi. Zasadíme se však také 
o rozumnou a účelnou rekonstrukci 
stávající haly včetně výstavby nafu-
kovací haly na hřišti za halou. 

• Podpoříme další existenci letiště 
a aktivit s ním spojených. 

Životní prostředí 

• Zachováme a rozšíříme stávající 
městskou zeleň. Nepřipustíme sni-
žování její kvality. 

• Budeme usilovat o vytvoření 
venčících zón pro pejsky, případně 
jiná zvířata. 

• Navýšíme počet kontejnerů na 
tříděný odpad, budeme hledat 
vhodné způsoby sběru a svozu BIO 
odpadu. 

• Zvýšíme počet odpadkových 
košů ve městě. 

• Podrobíme analýze současné 
postupy redukce kolonií havranů 
a holubů. Budeme se snažit v rámci 
platných právních předpisů účelněji 
postupovat v zájmu větší čistoty ve 
městě. 

Školství 

• Zaměříme se na zvýšení investic 
do rekonstrukcí a vybavení škol, 
jak mateřských tak základních, aby 
odpovídaly standardům 21. století. 

• Budeme reagovat na potřeby 
umístění dětí do mateřských a zá-
kladních škol. 

• Propojíme aktivity školských za-
řízení s akcemi města. 

• Budeme podporovat zachování 

středních škol v závislosti na aktu-
álních potřebách zaměstnavatelů, 
se kterými budeme jednat i o větší 
možnosti využití nabídky místních 
učebních oborů. 

• Budeme usilovat o pokračování 
sportovních tříd a budeme se snažit 
o zvyšování jejich úrovně a nesnižo-
vání počtu žáků, kteří je navštěvují. 
Na tom budeme spolupracovat 
se sportovními kluby. 

Rozvoj města 

• V rámci přípravy základních stra-
tegických dokumentů města, ze-
jména Strategického plánu rozvoje, 
změn územního plánu a regulačního 
plánu, budeme usilovat o začlenění 
našich programových priorit. 

• Ve spolupráci s architektem měs-
ta budeme hledat komplexní řešení 
prostoru od horní části náměstí 
(Balustráda) přes Školní náměstí 
po sportovní halu, Tyršovo náměstí 
a Michalský park, včetně posouzení 
projektu možnosti výstavby parko-
vacího domu na Moravově zahradě, 
případně na náměstí. Celý tento 
prostor chceme řešit jedinou studií 
s postupnou realizací jednotlivých 
dílčích projektů. 

• Neustaneme v úsilí získání dal-
ších investorů do průmyslových 
zón, zejména takových, kteří pra-
cují s velkou přidanou hodnotou 
a vyššími mzdami, tedy nikoliv 
montovny. 

• V případě potřeby rozšíříme 
průmyslové zóny. 

• Budeme podporovat podnikání 
ve stávajících průmyslových zónách 
vhodnou úpravou a údržbou existu-
jící infrastruktury. 

• Obnovíme spolupráci města 
s podnikatelským sektorem. 

• Rozšíříme spolupráci města 
s Hospodářskou komorou ČR. 

• Budeme se snažit realizovat 
stavby chodníků a stezek pro pěší 
s cílem zvýšit bezpečnost chodců, 
a to se zvláštním zaměřením na tra-
sy využívané školní mládeží. 

• Provedeme revizi stavu všech 
chodníků a neprodleně začneme 
s rekonstrukcí od těch nejhorších. 

• Zlepšíme bezbariérovost chod-
níků, abychom zajistili bezpečí pro 
vozíčkaře a další handicapované 
občany. 

• Zajistíme úklid a posyp chodní-
ků v zimním období. 

• Budeme jednat s Povodím Labe 
s cílem zajistit, aby řeka Chrudim-
ka byla v celé své délce průtoku 
městem ozdobou centra města 

(pravidelné čištění koryta, opravy 
regulací, nátěry zábradlí). 

• Budeme řešit katastrofální 
a ohrožující stav některých schodů 
ve městě, je nutné udělat jejich cit-
livou rekonstrukci. 

• Na území města budeme hledat 
prostor pro vlastní investiční čin-
nost města, zejména pro možnost 
vybudovat další objekt pro seniory 
(DPS). 

• Podpoříme přípravu cenově do-
stupných pozemků pro individuální 
výstavbu rodinných domů. 

• Při přípravě projektů budeme 
konzultovat činnost s renomova-
nými architekty a nebudeme litovat 
vynaložit finanční prostředky na 
zajištění architektonických soutěží
a zpracování alternativních studií, 
jejichž výsledky budeme prezento-
vat veřejnosti. 

• Budeme usilovat o snížení ener-
getické náročnosti ve všech čin-
nostech města.

• Nadále budeme v orgánech 
města a při jednání s vlastníkem 
hotelu Bohemia požadovat nutnost 
zachování hotelu a nikoliv jeho pře-
budování na ubytovnu, tedy včetně 
vybudování parkoviště. 

• Vybereme vhodné lokality 
a zajistíme výstavbu startovacích 
a sociálních bytů. 

• Zajistíme revizi všech dětských 
hřišť ve městě a přijmeme opatření, 
která povedou k jejich větší čistotě 
a bezpečnosti a tím i k bezpro-
blémovému využívání pro naše 
nejmenší. 

• Prověříme všechny možné práv-
ní cesty k navrácení veškerého hos-
podaření s vodou do rukou města. 

• Intenzivně začneme budovat 
nové vodovodní a kanalizační po-
trubí do míst, kde dosud nejsou, 
aby se téměř každý mohl napojit na 
kanalizaci a vodovod. 

Bezpečnost 

• Zefektivníme a zprůhledníme čin-
nost městské policie. 

• Budeme ctít zásady strážník - po-
mocník občana, strážník nepatří na 
parkoviště, ale do ulic. 

• Nadále se budeme věnovat prevenci 
kriminality. 

• Důsledně odstraníme činnost 
„šmejdů“ na území města, zejména 
v prostorách v majetku města. 

• Více se zaměříme na bezdomovce 
v ulicích města, na autobusových za-
stávkách, v parcích a před supermarkety 
a posílíme práci terénních pracovníků.


