
BEZPEČNOST –  ochrana práv spořádaných občanů
1. Kamerové systémy na všechna problémová veřejná  

prostranství a do prostředků veřejné hromadné dopravy 
2. Preventivní programy do škol, proti drogám, krimi-

nalitě, pro bezpečnost provozu v ulicích
3. Regulace hazardu  
4. Větší materiálová podpora městské policie, posílení 

sebevědomí strážníků 
5. Spolupráce s neziskovými organizacemi zajišťující-

mi prevenci v lokalitách se zvýšenou kriminalitou

BYDLENÍ – důstojně a příjemně 
1. Stop předraženým ubytovnám
2. Zřízení startovacích bytů pro mladé rodiny a pracující 

samoživitelky, budování sociálních bytů pro seniory
3. Zajištění městských bytů, které by firmy mohly nabí-

zet svým zaměstnancům; další podpora investorů  

DOPRAVA – plynulý průjezd městem
1. Severní spoj do Poruby
2. Tramvajové propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem
3. Další parkovací místa ve všech centrálních měst-

ských obvodech; levné rezidenční parkování pro lidi 
v místech, kde bydlí    

4. Propojení všech obvodů cyklostezkami se zabez-
pečenými parkovacími místy pro kola; navázání na 
cyklostezky v okolí Ostravy; zabezpečená parkovací 
místa pro bicykly u veřejných budov 

5. Zřízení půjčovny kol city bike  
6. Rychlotramvaj napříč Ostravou

 SENIOŘI – plný život v každém věku 
1. Možnosti vzdělávání a společenských i sportovních 

aktivit 
2. Výstavba seniorského sportoviště s rehabilitačními 

a rekondičními zařízeními 
3. Příspěvky na pronájem tělocvičen u škol pro sporto-

vání seniorů 
4. Větší pomoc městská policie seniorům 
5. Podpora dobrovolnických aktivit na pomoc seniorům 

SPRÁVA MĚSTA – radnice pro občany
1. Snížení počtu obvodů pro efektivnější a levnější 

správu města 
2. Otevřený a transparentní chod radnice, všechny 

smlouvy na internetu

3. Vytvoření call centra poskytujícího komplexní infor-
mace občanům, kteří se náhle dostali do složité so-
ciální situace 

4. Rozbití zaběhnuté koalice a tím i zpřetrhání podni-
katelsko-klientelistických vazeb a vztahů

5. Žádní trafikanti do komisí a výborů zastupitelstev, 
jen odborníci

ŠKOLSTVÍ – už v mládí si zamilují Ostravu

1. Vytváření sítě mateřských škol v koordinaci všech 
obvodů a organizací 

2. Podpora sportovních a zájmových kroužků při zá-
kladních školách 

3. Více volně přístupných dětských hřišť 
4. Intenzivnější spolupráce univerzit v Ostravě 
5. Městská hromadná doprava pro studenty zdarma 

ZDRAVÍ A SPORT – klíč k zdravému životnímu stylu

1. Další rozvoj Městské nemocnice Fifejdy s cílem za-
jistit kvalitní zdravotní péči občanům Ostravy, vybu-
dování Centra chirurgických oborů

2. Podpora budování sportovišť pro vrcholový, výkon-
nostní i rekreační sport

3. Aktivní účast města při pořádání vrcholných spor-
tovních událostí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Ostrava zelená, nikoliv černá

1. Ochrana zeleně, která nás chrání před prachem 
2. Nové průmyslové stavby na brownifieldech, nikoliv 

na zemědělské půdě
3. Kontejnery na odpad pod zem, včetně nádoby na 

boiodpad 
4. Další ekologické vozy pro městskou hromadnou do-

pravu 
5. Tlak na likvidaci stále aktivních hald produkujících 

škodlivé emise

KULTURA – naše chlouba

1. Podpora tradičních kulturních akcí, které dělají měs-
tu skvělou image

2. Podpora nejen institucí, ale též aktivních občanů při 
jejich umělecké realizaci

3. Větší koordinace při propagaci kultury v Ostravě 
4. Spolupráce škol s galeristy, herci z ostravských di-

vadel, profesory vysokých škol
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