
 

Program TOP 09 pro komunální volby v Klatovech 

Město s přívětivou tváří, které bude stát za svými občany. 

 

Zaměříme se na konkrétní potřeby rodin s dětmi, seniorů a handicapovaných občanů. 

Seniorům zajistíme nové kvalitní prostory pro jejich klub. 

Zachováme sociální byty města a budeme podporovat soukromou výstavbu bytů ve městě. 

Rozšíříme autobusové spojení městské hromadné dopravy k nemocnici a budeme dbát o zajištění 

návaznosti MHD na příjezd osobních vlaků. 

Budeme zlepšovat poskytování sociálních služeb v městských zařízeních pro seniory a handicapované 

a v této oblasti budeme spolupracovat i s ostatními poskytovateli sociálních služeb. 

Rozšíříme aktivity pro rodiny s dětmi. 

Zajistíme údržbu a péči o mobiliář dětských hřišť. 

 

Budeme nápomocni klatovským podnikatelům a zlepšíme s nimi komunikaci. 

Aktivně budeme iniciovat dialog s řadou partnerů na regionální i státní úrovni (různé komory, 

sdružení, úřad práce, kraj, ministerstva…). 

Budeme usilovat o lepší zpřístupnění města pro větší firmy, tedy větší zaměstnavatele. 

Budeme prosazovat vybudování obchvatu města, který by odvedl především nákladní dopravu. 

 

Pustíme se do rozšiřování nabídky aktivit pro občany i návštěvníky města. 

Podpoříme vznik dalších cyklostezek a obnovu cest, které vycházejí z města do okolní přírody. 

Otevřeme hřiště pro seniory pro aktivní trávení volného času. 

Zavedeme WIFI pokrytí veřejných prostor Klatov - náměstí, parky… 

Vytvoříme naváděcí systém, který návštěvníkům z Čech i zahraničí usnadní parkování poblíž centra, a  

orientační navigační systém k jednotlivým zajímavostem a památkám ve městě. 

Zajistíme lepší provoz a kvalitu veřejných toalet. 



Přivedeme více turistů. Systematicky a cíleně budeme město propagovat, zejména v bavorském 

příhraničí. 

Obnovíme v upravené zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce rozhlednu, upravíme sem cestu a celý 

lesopark zatraktivníme. 

Více budeme propagovat symbol města – Klatovské karafiáty. 

 

Máme vizi a odvahu hledat nové přístupy i při řešení běžných úkolů.  

Zintenzivníme tlak města na redukci soukromých ubytoven s nepřizpůsobivými občany. 

Aktivně budeme spolupracovat na protidrogových opatřeních ve městě. 

Podpoříme spolupráci městské a státní policie a budeme zlepšovat jejich součinnost. 

Necháme provádět pravidelné kontroly alkoholu a drog u mladistvých. 

 

Chceme pomoci při snižování nezaměstnanosti ve městě. 

Budeme vyhledávat ve spolupráci s dalšími institucemi možnosti na zlepšení pracovní nabídky.  

 

Dokončíme rozpracované projekty. 

Dokončíme revitalizaci Hostašových sadů a Mercandinových sadů. 

Budeme hledat smysluplné využití pro budovu semináře sv. Josefa v Balbínově ulici (budova, která 

navazuje na jezuitskou kolej). 

Vhodněji upravíme budovu bývalého OV KSČ (dnes školy) v Plánické ulici.  

Důsledně budeme dbát o čistotu města a jeho květinovou výzdobu. 

Pravidelně budeme investovat do úprav veřejných prostranství a ulic v integrovaných obcích.  

Budeme dbát na úsporná opatření, zateplování budov a snižování jejich energetické náročnosti. 

 

Dáme prostor mladým lidem a zapojíme je do aktivit města. 

Vytvoříme nové poradní orgány města složené ze zástupců podnikatelů a mladých lidí, kteří mají chuť 

se nějak zapojit a společně se zástupci města hledat nová řešení problémů.  Nechceme, aby odcházeli 

z města. 

Budeme podporovat stávající sportovní kluby a spolkovou činnost. 



Kulturní aktivity ve městě budeme lépe koordinovat a propagovat, zlepšíme součinnost 

s organizátory jednotlivých akcí. 

 

Budeme pečovat o finanční zdraví města a nedopustíme jeho zadlužování. 

Zefektivníme vynakládání finančních prostředků města. U všech investičních akcí, které budeme 

realizovat, bude zpracován důkladný a závazný rozpočet, výběrová řízení budou vždy transparentní. 

Nebudeme město zadlužovat a budeme udržovat jeho dobrou finanční kondici. 

Budeme v maximální možné míře vyhledávat dotační zdroje Evropské unie pro podporu smysluplných 

projektů města. 


