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Programové prohlášení Rady města Prostějova 

2014 - 2018 

 

Vážení spoluobčané, vážení členové Zastupitelstva města Prostějova, 

dovolte, abychom Vám předložili své představy o dalším rozvoji našeho města, tedy o tom, čeho 

bychom společně se svými kolegy a kolegyněmi zastupiteli chtěli dosáhnout. 

Rada města Prostějova, která zastupuje tři politické subjekty, kterým voliči dali důvěru – Českou 

stranu sociálně demokratickou, politické hnutí PéVéčko a Komunistickou stranu Čech a Moravy, chce 

i v tomto volebním období usilovat o další rozvoj Prostějova. To především předpokládá jednat 

a rozhodovat tak, aby i nadále naše město patřilo k těm dobře hospodařícím.  

Zdůrazňujeme zejména tyto priority: 

 dobré hospodaření města 

 další regeneraci sídlišť 

 tepelné hospodářství 

 kvalitu ovzduší 

 výstavbu domů s pečovatelskou službou 

 rozvoj škol a školských zařízení 

Nechceme se při naplňování našich představ, které jsme dali najevo před komunálními volbami 

na podzim roku 2014, opírat jen o zastupitele našich stran a podporu našich voličů. Stojíme 

o spolupráci i dalších městských zastupitelů a podporu všech, kteří chtějí prosperující město. 

Co tedy chceme: 

v oblasti hospodaření města 

- pokračování v odpovědném a úspěšném hospodaření města a jím zřízených organizací 

- naším cílem je modernizace tepelného hospodářství, zvýšenou pozornost věnovat 

městskému bytovému fondu 

- věnovat maximální úsilí o získání dotací z národních i evropských fondů, mimořádnou 

pozornost klademe na ITI (Integrované územní investice) 

- obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. a Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

zůstanou v majetku města 

 

v oblasti rozvoje města 

- věnovat pozornost územnímu plánu 

- i nadále věnovat velkou pozornost všem místním částem města 

- usilovat o další rozšiřování průmyslových zón 

- budeme podporovat místní podnikatelské aktivity  

- nezvýšíme daň z nemovitosti 
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- i nadále budeme věnovat velkou pozornost prostějovskému zámku, Národnímu domu 

a dalším památkám našeho města 

- oživíme centrum města o další kulturní akce, mimo jiné i cestou grantové politiky a akcí 

spojených s Prostějovským létem a Prostějovskou zimou 

 

v oblasti bezpečnosti občanů 

- i nadále budeme podporovat úspěšnou spolupráci Městské policie a Policie ČR při zajišťování 

bezpečnosti ve městě 

- podpoříme nekompromisní přístup policie i strážníků při porušení zákona, vandalismu či 

ničení majetku 

- podpoříme složky Integrovaného záchranného systému včetně činnosti dobrovolných hasičů  

- v preventivní činnosti Městské policie se zaměříme zejména na mládež a seniory 

- budeme klást důraz na práci a zázemí městských strážníků, k prioritám patří zejména výkon 

služby okrskových strážníků 

 

v oblasti dopravy 

- zvyšování bezpečnosti v dopravě 

- další budování cyklostezek 

- rekonstrukce chodníků a komunikací 

- výstavba dalších kruhových křižovatek  

- budování vnějšího dopravního okruhu ve spolupráci s Olomouckým krajem  

 

v oblasti životního prostředí 

- rozšíříme plochy zeleně, včetně výsadby všech vhodných druhů stromů a keřů 

- budeme realizovat opatření k omezení prašnosti ve městě 

- velkou pozornost budeme věnovat problematice komunálních odpadů 

- rozšíříme a zatraktivníme biokoridor Hloučela 

 

v oblasti sociální a solidarity mezi občany 

- podpoříme činnosti spolků a organizací, působících v sociální oblasti v souladu s komunitním 

plánováním sociálních služeb 

- podpoříme realizaci a zkvalitňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb formou 

komunitního plánování 

- podpoříme výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou za předpokladu získání dotace 

- podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání 

- nenavrhneme zvýšení poplatku za komunální odpad  

 

v oblasti sportu, volného času, školství a kultury 

- velkou pozornost budeme i nadále věnovat prostějovským předškolním a školním zařízením 

- podpoříme sport s důrazem na sportovní aktivity dětí a mládeže a na úspěšnou reprezentaci 

města 

- podpoříme zlepšování podmínek rekreačního plavání  

- podpoříme volnočasové aktivy dětí a mládeže 

- podpoříme festivaly pořádaných městem – zejména Wolkrův Prostějov, Hanácké slavnosti 

a další aktivity 
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- Městské divadlo, knihovnu a Sportcentrum považujeme za důležité a potřebné instituce, 

jejich činnost budeme podporovat 

- podpoříme budování vícegeneračních hřišť v různých lokalitách města 

- vybudujeme další sportoviště  

- budeme pokračovat ve vydávání publikací o Prostějově 

- budeme usilovat o obnovení městské galerie 

 

v oblasti samosprávy a výkonu státní správy 

- nadále budeme spolupracovat s osadními výbory 

- budeme pokračovat v besedách s občany a s podnikateli 

- budeme pokračovat v projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

- budeme klást důraz na další zlepšování práce magistrátu  

- zrealizujeme další opatření ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice 
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