PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA
(PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022)

Rada města Prostějova
složená ze zástupců hnutí
ANO 2011, Pévéčko, ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova a ČSSD
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Preambule
Vážené Prostějovanky, vážení Prostějované!
V tomto programovém prohlášení předkládáme všem občanům našeho města základní vizi
rozvoje Prostějova na další čtyři roky, na níž se shodly strany a hnutí zastoupené
v Radě města Prostějova: ANO 2011, Pévéčko, Občanská demokratická strana a nezávislé
osobnosti města Prostějova a Česká strana sociálně demokratická.
Prohlášení obsahuje klíčové kroky, které učiníme, aby se Prostějov stal ještě lepším místem
pro život. Prosazujeme Prostějov bezpečný, prosperující, vzdělaný, dobře hospodařící,
vstřícný k potřebným, kulturní a sportující. Budeme usilovat o zlepšení životního prostředí,
podporu podnikání, modernizaci správy města a maximální možné využití moderních
technologií. Při prosazování těchto cílů se budeme řídit principy hospodárnosti,
transparentnosti a širokého zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti našeho města.
Ke spolupráci na popsaném rozvoji města zveme všechny občany města i všechny
zastupitele.

Prostějov 11. 2. 2019
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I.

Dobře hospodařící Prostějov

Zdravé hospodaření města je klíčovou podmínkou pro jeho další rozvoj. K plánování
rozpočtu i jeho následnému plnění budeme přistupovat maximálně zodpovědně. Naším
cílem bude vynakládat veřejné peníze účelně a efektivně. V případě velkých investic
budeme hledat partnery, kteří nám s financováním pomohou, a to především na úrovni
kraje, státu a Evropské unie.
1. Udržíme finanční zdraví města.
2. Budeme pokračovat v hospodárném, odpovědném a průhledném hospodaření
města a městem zřízených organizací – zejména obchodních organizací,
Lesy města Prostějova a Domovní správa Prostějov, přičemž výnosy z těchto
organizací budou užity pro jejich rozvoj a pro rozvoj města.
3. Nezvýšíme daň z nemovitosti ani poplatek za svoz a likvidaci komunálního
odpadu.
4. Nadále budeme usilovat o maximální čerpání dotací – IROP, ITI.
5. Budeme pokračovat v elektronických aukcích v rámci veřejných zakázek.
II.

Rozvoj města

Naší vizí je Prostějov coby dobré místo pro život všech generací a přirozené centrum
celého regionu. Občané v místních částech si zaslouží život v podmínkách
srovnatelných s centrem města. Rozvojové záměry chceme průběžně projednávat
s odborníky i prostějovskou veřejností. Soukromé investice, které jsou v souladu
se zájmy města, mohou počítat s naší podporou.
1.

Rovnoměrný rozvoj všech částí Prostějova ve spolupráci s občany je naší
prioritou.

2.

Budeme pokračovat v projektu Smart city – Chytré město (např. inteligentní
řízení systému dopravy, energetiky a veřejného osvětlení, chytré prvky
městského mobiliáře atd.)

3.

Připravíme koncepci využití Jezdeckých kasáren na veřejný prostor sloužící
všem občanům.

4.

Zajistíme vybudování sociálního zázemí v Kolářových sadech.

5.

V rámci krajinářské studie rozšíříme možnosti využití biokoridoru Hloučela.

6.

Podpoříme další oživení centra města, a to zejména pořádáním a podporou
kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí.

7.

Budeme pokračovat v přípravě dalších průmyslových zón, u nichž budeme
dávat přednost výrobě s vyšší přidanou hodnotou.

8.

Zefektivníme systém přípravy stavebních investic.

9.

Ve spolupráci s občany připravíme revitalizaci centra města.

3

III.

Bezpečný Prostějov

Obyvatelé i návštěvníci města se musí v Prostějově cítit bezpečně. Městská policie
i další složky budou mít naši maximální podporu v boji s drobnou kriminalitou, která
občany nejvíce obtěžuje. Budeme důsledně dbát na bezpečnost našich dětí a na
bezpečí v ulicích celého města.

IV.

1.

Budeme pokračovat ve spolupráci Městské policie s Policí ČR a se složkami
Integrovaného záchranného systému.

2.

Městská policie bude mít jasnou podporu v nulové toleranci vůči porušování
zákonů i místních vyhlášek, vandalismu, obtěžování občanů nevhodným
chováním, hlukem a ničení majetku občanů i města.

3.

Budeme dbát na dostatečné materiální vybavení, kvalitní personální obsazení
a zázemí činnosti Městské policie s důrazem na službu okrskových strážníků.

4.

Prosadíme instalaci nových kamer na místech se zvýšenou kriminalitou
a posílíme zde hlídkovou činnost strážníků.

5.

Strážníci se zaměří na bezpečnost našich dětí, a to realizací prevence
na školách i v každodenním životě.

6.

Budeme pokračovat v označování kol (DNA kol).

7.

Budeme pokračovat v projektu Zdravé město a programech prevence
kriminality.

8.

Budeme maximálně podporovat činnost dobrovolných hasičů a zlepšovat
jejich zázemí, materiální vybavení a podmínky pro kvalitní činnost.

9.

Budeme důsledně bránit vzniku sociálních ubytoven.

Průjezdný Prostějov s moderním parkováním

Tranzitní doprava, která obyvatele zatěžuje exhalacemi a hlukem, nepatří do
zastavěných částí města a je nutné ji postupně vyvést na obchvaty. Budeme také
podporovat veřejnou dopravu i cyklodopravu coby alternativy k individuálním jízdám
automobilem centrem města. Jednotlivé druhy dopravy na sebe musejí navazovat
a vzájemně se doplňovat.
1.

Budeme pokračovat v budování městského dopravního okruhu a v budování
a propojování dalších cyklostezek i s okolními obcemi.

2.

Podpoříme vybudování severního obchvatu města, který uleví přetížené
výpadovce na Olomouc.

3.

Budeme iniciovat zahájení prací na severozápadním obchvatu města,
odklánějícím dopravu ze směru od Blanska a Žďáru nad Sázavou.

4.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem budeme iniciovat rekonstrukci páteřních
komunikací - Plumlovské, Vrahovické, Wolkerovy.
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5.

Budeme pokračovat v opravách chodníků a dalších komunikací.

6.

Zrealizujeme projekt sdílení jízdních kol.

7.

Připravíme projekt a vybudujeme velkokapacitní zařízení pro úschovu kol
(cyklověž).

8.

Budeme iniciovat a podporovat výstavbu parkovacích domů v centru i na
sídlištích. Připravíme projekt parkování v centru města.

9.

Připravíme zapojení moderních technologií do řízení dopravy a parkování
ve městě.

10. Nadále budeme hradit provoz cyklobusu.
11. Budeme iniciovat jednání v otázce modernizace hlavního nádraží.
V.

Čistý a zdravý Prostějov

Do města patří zeleň včetně stromů a keřů, ploch pro rekreaci obyvatel i míst určených
na venčení psů. Podpoříme také obnovu tradičních vodních ploch, které nám zanechali
naši předkové.

VI.

1.

Budeme usilovat o zlepšení kvality ovzduší města a snížení prašnosti.

2.

Rozšíříme plochy zeleně ve městě další výsadbou stromů a keřů (nový park
v jižním prstenci města v Krasicích, rozšíření biokoridoru Hloučela v lokalitě
Močidýlka tzv. zelený prstenec).

3.

Zrevitalizujeme rybníky ve Vrahovicích (Pivovarský rybník) a Žešově.

4.

Podpoříme systém nakládání s dešťovou vodou ve městě.

5.

Podpoříme vybudování agility prvků v prostorách pro venčení psů.

Sociální Prostějov

Za základ dobré sociální práce považujeme prevenci, na které se společně s městem
podílejí i partnerské spolky a neziskové organizace. Prevence začíná už u dětí a jejich
rodin. S naší pomocí mohou počítat také lidé, kteří se musejí vyrovnávat s důsledky
špatného zdravotního stavu, vysokého věku a nejrůznějších postižení.
1. I nadále budeme podporovat činnost spolků a organizací působících v sociální
oblasti.
2. Budeme pokračovat v Komunitním plánování v oblasti sociálních služeb.
3. Budeme podporovat potřebné projekty a služby (např. Senior taxi,
„KINO nejen PRO SENIORY“). Podpoříme programy, služby a volnočasové
aktivity pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené občany.
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VII.

Vzdělaný a kulturní Prostějov

Vzdělaní občané jsou pilířem společnosti. Škola není jen přípravou na budoucí povolání,
ale na samotný život v nejširším slova smyslu. Chceme investovat do mateřských
a základních škol s cílem nabídnout našim dětem co nejlepší prostředí pro jejich rozvoj.
V případě kultury budeme dbát na širokou nabídku oslovující všechny generace našich
obyvatel.
1. Vypracujeme koncepci rozvoje školství s ohledem na demografický vývoj
a moderní trendy ve školství.
2. Nadále budeme modernizovat základní a mateřské školy.
3. Zlepšíme služby mateřských škol (změníme v případě potřeby provozní dobu
u vybraných zařízení).
4. Setrváme v podpoře aktivit celoživotního vzdělávání.
5. Budeme pokračovat v podpoře kulturních aktivit spolků, souborů i jednotlivců.
6. Budeme i nadále podporovat Městskou knihovnu, Městské divadlo, kino
Metro, další kulturní aktivity – Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto
i Prostějovskou zimu, Masopust a další (např. činnost pěveckých sborů).
7. Vypracujeme novou koncepci kultury, která určí rozvoj této oblasti pro občany
města v dlouhodobém horizontu.
8. Připravíme zcela nový systém rozdělování dotací města místním kulturním
organizacím.
VIII.

Sportující Prostějov

Sport je nejlepší prevencí sociálně patologických jevů i přípravou mladých lidí na život.
Zároveň se při něm mohou potkávat zástupci různých generací a různých sociálních
skupin našich obyvatel. Sport budeme podporovat jako nedílnou součást zdravého
životního stylu a zdravého pohledu na svět.
1. Budeme pokračovat v modernizaci sportovišť (hřiště, tělocvičny).
2. Zaktualizujeme koncepci sportu, která určí rozvoj v této oblasti v dlouhodobém
horizontu.
3. Připravíme zcela nový systém rozdělování městských dotací místním
sportovním organizacím a aktivitám.
4. Podpoříme rekreační sport a společné sportování rodin.
5. Budeme pokračovat v rekonstrukci zimního stadionu.
6. Zajistíme výstavbu nové tělocvičny.
7. Připravíme projekt Hanácké stezky – enduro (stezky pro kola).
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8. Budeme podporovat mládežnický sport a úspěšnou reprezentaci města
na sportovním poli.
9. Budeme usilovat o obnovu někdejšího sportovního areálu Železáren
na Sportovní ulici.
10. Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji aktivit Sportcentra.
11. Připravíme podklady pro realizaci výstavby atletického stadionu a plaveckého
bazénu.
IX.

Moderní a transparentní správa města

Činnost statutárního města Prostějova a všech jeho orgánů považujeme především za
službu našim občanům. Chceme rozhodovat kvalifikovaně, transparentně a v co nejširší
shodě s obyvateli města. Naše dveře zůstávají otevřené všem zastupitelům a všem
občanům, kterým leží budoucnost Prostějova na srdci.
1. Rozvineme zapojení moderních technologií do řízení města.
2. Posílíme roli osadních výborů participací na tvorbě rozpočtu.
3. Zapojíme veřejnost do rozhodování o velkých projektech, které se výrazně
dotknou života obyvatel.
4. Dále rozvineme projekty Zdravé město a místní Agenda 21.
5. Budeme i nadále zlepšovat komunikaci města s občany prostřednictvím
tradičních i moderních informačních technologií.
6. Zachováme vysokou míru transparentnosti a otevřenosti radnice.
7. Budeme pokračovat v pravidelném setkávání s občany místních částí
a podobné vztahy navážeme s profesními skupinami (např. Hospodářskou
komorou).
X.

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

Prezentace města a výměna zkušeností v rámci partnerských měst v zahraničí je jednou
z forem propojování kultury v evropských souvislostech. Kontakty především v rámci
kultury, sportu a školství napomáhají zviditelňování města Prostějova.
1. Budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury, sportu,
školství.
2. Vypracujeme koncepci rozvoje cestovního ruchu a rozvoje města.
3. Budeme zvažovat rozšíření spolupráce s novými partnery.
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Mgr. František Jura v. r.
primátor

Mgr. Jiří Pospíšil v. r.
I. náměstek primátora

PaedDr. Jan Krchňavý v. r.
náměstek primátora

RNDr. Alena Rašková v. r.
náměstkyně primátora

Ing. Jiří Rozehnal v. r.
náměstek primátora

Ing. Milada Sokolová v. r.
náměstkyně primátora

Ing. Tomáš Blumenstein v. r.
radní

Ing. Zdeněk Fišer v. r.
radní

Roman Karšulín v. r.
radní

Bc. Miloš Sklenka v. r.
radní

Marcela Župková v. r.
radní
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