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Volební program TOP 09  

ÚSTÍ NAD LABEM – TRANSPARENTNÍ A OTEVŘENÉ MĚSTO 

Budeme zveřejňovat všechny nové smlouvy města a jeho obchodních společností 

Zajistíme, aby město přešlo k otevřenému účetnictví a zveřejňovalo smlouvy všude tam, kde to zákon dovoluje. Občané 

mají právo vědět, jak město a jeho organizace nakládají s veřejnými prostředky. 

O dění ve městě budeme informovat objektivně a otevřeně, Ústí nad Labem musí v oblasti komunikace s veřejností a 

vlastní prezentace konečně vstoupit do 21. století. Městské noviny budou mít nezávislou a apolitickou redakční radu, kde 

bude dán prostor opozici i názorům občanů. 

 

Přepracujeme webové stránky města Ústí nad Labem, aby byly přehledné a s funkčním vyhledáváním. Musí odpovídat 

graficky a strukturou současným potřebám obyvatel.  Budeme se profesionálně zabývat propagací města Ústí nad Labem 

jako vynikajícího místa pro podnikání a život. Uvedeme v život elektronické aplikace pro chytré telefony pro participaci 

občanů na správě města, údržbě zeleně, monitoring černých skládek a dalších negativních jevů, protože moderní 

komunikační technologie mohou být dobrou zpětnou vazbou a veřejnou kontrolou. 

 

ROZVOJ MĚSTA 

Navážeme na průmyslovou tradici pro budoucí růst a sociální stabilitu 

Ústí nad Labem je po desetiletí tradičním místem průmyslové výroby a v krátkém horizontu nelze tuto skutečnost zásadně 

změnit. Ve městě je celá řada nevyužitých průmyslových areálů, které čekají na revitalizaci k jiným účelům či k případnému 

zbourání. Chceme poskytnout prostor pro nové investory, kteří využijí polohu našeho města u hranic s Německem, 

v blízkosti dálnice s dobrým dojezdem do hlavního města. 

Budeme konstruktivním partnerem při jednáních mezi majiteli průmyslových areálů, státem, vládní agenturou CzechInvest 

a dalšími aktéry rozvoje města pro vytváření nových příležitostí hlavně u těch odvětví průmyslu, kde nedojde k další zátěži 

životního prostředí. Ekonomický růst a zaměstnanost současně částečně vyřeší i další problémy regionu, jako je sociální a 

vzdělanostní struktura, a s tím spojená bezpečnost obyvatel Ústí nad Labem. 

Investiční výstavba města by měla být plánována i s ohledem na vytvoření nových pracovních míst a ekonomickou 

udržitelnost. Město má nepovedených projektů typu „zanádraží“ více než dost.  
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ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA A CENY ENERGIÍ 

Je třeba vykročit do 21. století v oblasti spotřeby energií 

Vypracujeme energetickou koncepci města, jeho organizací a obchodních společností. Do této koncepce musí patřit nejen 

zdroje energií včetně tepelné, ale také její úspory. Financování těchto úspor budeme preferovat z dotačních titulů mimo 

rozpočet města Ústí nad Labem. Nejlevnější energie je ta nespotřebovaná, proto budeme hledat nové cesty pro vytápění 

s ohledem na náklady a dopady na životní prostředí. 

Budeme prosazovat „férovou“ cenu tepla pro koncové spotřebitele při odpovídajících investicích do technické infrastruktury 

THMÚ. 

Posoudíme i koncept možného ekonomického příjmu města a jeho organizací z využití solární energie na budovách města. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Centrum města nemůže být nadále tranzitním uzlem nákladní dopravy 

Budeme usilovat o brzkou dostavbu chybějící části dálnice D8. Není nadále možné, aby vnitřní části města, a to zejména 

Vaňov či Neštěmice, trpěly nadměrnou nákladní dopravou. Postiženým částem města pomůžeme. 

Naším cílem je vyřešit situaci nefunkčního územního plánu města Ústí nad Labem, a to včetně dopravní obslužnosti. Je 

zcela nepřijatelné, aby krajské město nemělo autobusové nádraží. 

Aktivně se zasadíme o podporu cyklistiky, a to i v centru města. 

Vytvoříme pracovní skupinu, ve které bude hlavní architekt, zástupci odborů magistrátu, zájmových skupin a odborné 

veřejnosti. Tato skupina se stane poradním orgánem Rady města a měla by být zárukou konsenzuálního budoucího 

rozvoje města. 

Územní plán musí odpovídat ekonomickým možnostem města. Nechceme podporovat nerealistické záměry z veřejných 

rozpočtů při vysoké zadluženosti města. Město Ústí nad Labem je zasazeno do překrásné krajiny na hranici několika 

chráněných krajinných oblastí, chceme tuto polohu využít velmi citlivě, aby byly přírodní hodnoty a přirozený krajinný ráz 

zachovány pro budoucí generace.  

Dopravní infrastruktura zásadně ovlivňuje naši konkurenceschopnost v rámci ČR, zaměstnanost a prosperitu. 
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ROZVOJ VZTAHŮ 

Občané města, neziskové organizace, podnikatelé, univerzita jsou našimi PARTNERY  

Cokoliv nového, udržitelného a konkurenceschopného může vzniknout pouze na základě spolupráce, komunikace, 

konsenzu a důvěry. Dáme prostor neziskovému sektoru a občanské společnosti, aby se rozvíjela. Vytvoříme nástroje a 

podmínky, které jim umožní využít svůj potenciál. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně pro nás musí být se svými 

12 000 studenty naprosto zásadním partnerem pro budoucí růst. Dáme k dispozici veřejný prostor Fakultě umění a 

designu, vytvoříme vazby pro spolupráci s Katedrou regionálního rozvoje a Fakultou sociálně ekonomickou při 

pojmenování a řešení palčivých problémů našeho města. Uvítáme zapojení každé z fakult či každého ze subjektů, které 

budou mít o spolupráci zájem. Naším cílem je v regionu udržet vzdělané lidi.  

 

Vyjdeme vstříc občanům a institucím tak, aby například klubová činnost, pořádání plesů a společenských akcí v městských 

zařízeních byly cenově dostupné, a tím i dlouhodobě udržitelné. 

Budeme vést dialog s podnikateli na území města, a to včetně velkých výrobních podniků, které po desetiletí patří 

neoddělitelně k našemu městu a zajišťují zaměstnanost, která je v krátkém časovém horizontu nenahraditelná. Budeme 

partnerem vládním agenturám CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. 

Občanům města budeme naslouchat. Jejich přání a potřeby nás zajímají a budou předmětem dlouhodobého dialogu 

v legislativním rámci ČR a ekonomických možnostech města. Bude nás zajímat názor všech občanů města. 

Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu, a který 

umožní veřejnou diskusi. Po každém zasedání Rady města bude uspořádána tisková konference. Město Ústí nad Labem 

bude mít oficiální profil na Facebooku. 

 

 

MĚSTSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

Transparentní, odpovědné a prosperující musí být i městské organizace a firmy 

Stejně důležitý jako je chod města, je i chod městských organizací a firem, které ovlivňují kvalitu života v našem městě. 

Personální politika musí být podřízena výkonu, efektivitě, novým řešením a vizím – nikoliv stranické příslušnosti. Většina 

organizací vyžaduje zásadní reorganizaci, změnu ekonomické koncepce a v neposlední řadě také změnu struktury řízení. 

Zbytečně a neúčelně se vynakládají desítky milionů korun – to chceme změnit. 

Prosadíme osobní odpovědnost a manažerské řízení (nikoliv politické) ve vedení městských organizací a společností. 

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. 

Využijeme všech zákonných prostředků, abychom vymohli odpovídající péči soukromých majitelů o jejich nemovitý 

majetek, v krajních případech budeme prosazovat i demolici. Nelze tolerovat existenci zbytků bytových domů, hotelů či 



 

 

4 z 6 

 

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE 

 

 

 

 

 

OTEVŘENÁ RADNICE                                   VIDITELNÝ PRIMÁTOR 

 

průmyslových areálů, které jsou zdrojem potenciálního ohrožení života a zdraví, jsou ohniskem kriminality a sociálně 

patologických jevů. 

 

ŠKOLSTVÍ ODRAZOVÝ MŮSTEK PRO BUDOUCÍ ÚSPĚCH 

Mateřské a základní školství musí být startem pro budoucí profesní úspěch 

Budovy a infrastruktura škol jsou výrazně podfinancované. Budeme aktivně vyhledávat dotační tituly pro modernizaci škol, 

jejich zateplení a údržbu a budeme se finančně spolupodílet. Nejsme pro megalomanské investiční akce s nulovou 

návratností, ale pro uvážlivé investice s maximálním pozitivním dopadem do života občanů a jejich dětí. 

Zapojíme se do státního programu vybudování a oživení mateřských školek v našem městě s ohledem na demografický 

vývoj s vědomím, že tyto školky budou časem pravděpodobně uzavřeny, nebo využity jako denní kluby atp. Naší prioritou je 

umožnit rodičům pracovat a neztrácet kontakt se svou profesí déle, než je nezbytně nutné. 

Budeme hledat cesty, jak zapojit do výuky moderní informační technologie, aby byli žáci připraveni na budoucí profesní a 

studijní život nejen v rovině zábavy. Elektronická zařízení jsou zejména moderním pracovním a komunikačním nástrojem. 

Jazyková vybavenost musí být prioritou. Zajistíme rodilé mluvčí jako asistenty pro výuku a vychovatele do školních družin 

z dotačních titulů.  

 

SOCIÁLNÍ STABILITA 

Prosperita a zaměstnanost přinesou i sociální stabilitu a větší bezpečnost 

Naší prioritou je mimo jiné zajistit lepší bezpečnost obyvatel, a to zejména v problémových lokalitách s důrazem na zvýšení 

kvality bydlení. Zaměříme se na zefektivnění práce městské policie v těchto lokalitách a také na zvýšení počtu preventistů 

městské policie, kteří budou financovaní z vytvořených projektů.  

V lokalitách města, které jsou sociálně problémové, se zasadíme o postupné omezení počtu heren. Ve stávajících hernách  

se zasadíme o zvýšení počtu kontrol zejména městskou policií, ale i dalšími orgány státní správy. 

Budeme dbát a důsledně kontrolovat řešení stížností občanů na rušení klidu a pořádku, i na drobnou kriminalitu. 

V rámci legislativních možností budeme usilovat o zamezení zřizování dalších ubytoven  a podobných zařízení 

v problémových lokalitách, zejména v centrech městských obvodů. V souladu se zákony ČR zvýšíme počty kontrol 

ubytoven z hlediska dodržování hygienických norem i oprávnění k bydlení osob v těchto zařízeních. Vytipujeme vhodný 
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objekt k sociálnímu bydlení (pouze na okraji městských čtvrtí). Budeme se snažit o zřízení nových dětských hřišť pro 

volnočasové aktivity dětí v celém městě. 

Zajistíme zvýšení dohledu na čistotu a pořádek v okolí nemovitostí a na komunikacích, zlepšení komunikace s vlastníky 

nemovitostí. Nabídneme větší objem veřejně prospěšných prací pro ty, kteří se chtějí skutečně zapojit. 

Bez ekonomické spravedlnosti, prosperity a zaměstnanosti nemůže být sociální stabilita. 

Naší snahou bude zapojit seniory do života města. Chceme přizpůsobit prostředí a služby tak, aby byly přístupné pro starší 

generaci. Odchodem do důchodu nekončí aktivní život, proto chceme seniory zapojit do veřejného dění a využít jejich 

zkušenosti a moudrost. Senioři mají společnosti co nabídnout. Je třeba najít cesty, jak tento potenciál využít a naopak 

poskytnout podporu a zajištění pro jejich aktivní odpočinek a sociální služby.  

. 

PODPORA SPORTU A KULTURY 

Připravíme skutečnou KONCEPCI pro SPORT a KULTURU 

Vytvoříme víceletý systém pro sport a kulturu, který bude založen na střednědobé koncepci a hodnocen nezávislými 

odborníky. Zafixujeme pevnou procentní částkou podporu pro sport a kulturu z městského rozpočtu. Soustředíme se 

zejména na kvalitu, ne kvantitu. Někdy méně může být více. 

 

Budeme se vážně zabývat koncepcí Severočeského divadla opery a baletu, které má zajištěny finance pouze do roku 

2016. Povedeme dialog se spolkem Činoherák Ústí, jehož kontinuita byla po 42 letech necitlivým zásahem vedení města 

přerušena. Je potřeba změnit obraz Ústí nad Labem jako nekulturního města. Je nezbytné nastavit jasná a dlouhodobá 

pravidla v oblasti financování kultury. Vypíšeme dlouhodobé poptávkové granty pro stěžejní oblasti – divadlo, klubová 

činnost, galerijní činnost atp., které povedou k volné soutěži mezi subjekty a poskytnou maximální hodnotu občanům 

města. 

 

Galerie, kluby, knihovny patří do centra města – nikoliv na periferii! 

Zmapujeme sportoviště, která jsou ve správě a údržbě města a městských organizací a vytvoříme jednotnou cenovou 

mapu pro krátkodobé a dlouhodobé pronájmy. Podpora sportu, zejména dětí a mládeže, nemusí být pouze v přímých 

finančních dotacích, ale zejména ve vytvoření odpovídajících podmínek a zázemí pro sportování. Pokud budou dlouhodobí 

nájemci sportoviště provozovat efektivněji než Městské služby, nechť si je pronajmou a zajistí i údržbu. Naším cílem není 

přidělit sportovním klubům dotaci, kterou zpět vybereme na nájmu sportoviště. 

 

Budeme spolupracovat na obnově tréninkových sportovišť pro děti a mládež. Sport by měl být spojen s propagací města a 

kvalitou života jeho občanů. Chceme zajistit využití nově zrekonstruovaného městského stadionu a přilákat do ochozů 
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diváky. Ústí nad Labem musí být městem sportu skutečně, nikoliv pouze na papíře a v heslech. Podpoříme výstavbu 

tréninkové haly pro lední hokej a bruslení s  tělocvičnou za předpokladu, že bude v Ústí nad Labem partner, který bude 

zárukou dlouhodobé a ekonomicky udržitelné spolupráce. Budeme vést dialog i s kluby volejbalu a basketbalu nad 

koncepcí podpory a marketingem.  

 

Podpoříme i ostatní sporty dětí, mládeže a hendikepovaných. Uvítáme i nové sportovní akce, kde se soustředíme na kvalitu 

a prezentaci města.  

 

ZOO 

Máme rádi naši ZOO!  

Zasadíme se o to, aby se Zoologická zahrada v Ústí nad Labem stala moderní a atraktivní ZOO na evropské úrovni. 

Klademe důraz na plnění všech základních funkcí ZOO, zejména na výrazné zlepšování chovných podmínek pro zvířata, 

na edukativní aktivity a spolupráci s mateřskými a základními školami. Budeme požadovat jasnou koncepci rozvoje a 

vysokou odbornost managementu ZOO a zastavíme současné odchody odborných zaměstnanců. Zaměříme se zejména 

na stabilizaci současného stavu, řešení problémů s parkováním návštěvníků a s kvalitou návštěvnického servisu. Dalším 

úkolem bude zavádění nových edukačních a informačních technologií. Rádi bychom řešili palčivé problémy chovu 

orangutanů a v budoucnosti chovu slonů v ústecké ZOO. 

Nelze dopustit, aby Ústí přišlo o své slony z důvodu absence vyhovujícího pavilónu pro jejich chov. 

 

 

Bez Vás tento program neprosadíme. Prosíme Vás, přijďte 10. a 11. října 2014  k volbám.  

 

Najdete nás také na webu:  TOP09.cz a na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/TOP-09-%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem/164205386929375?fref=ts

