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Nádhernou přírodou Polabí, Labských pískovců, Českého Švýcarska, Krušných hor a Českého Středohoří patří Ústecký kraj mezi
nejkrásnější oblasti naší země. Dlouhá desetiletí ale kraji dominují hnědouhelné elektrárny, chemický a těžební průmysl. Nedopustíme,
aby Ústecký kraj nadále doplácel na ostatní části země. Budeme zodpovědně přistupovat k ochraně přírody, ovzduší a životního
prostředí. Chceme, aby se ze severních Čech opět stalo kvalitní místo pro život.
Úkolem TOP 09 a STAN je odstranit neprůhlednost veřejných zakázek a zavést přísná pravidla v rozdělování veškerých ﬁnančních
prostředků. Financování dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních služeb a dalších, musí být transparentní a veřejné. Musíme zastavit
další zadlužování kraje a uděláme vše pro to, abychom kraj nezatížili na další desetiletí.
Víme, kam a jak nasměrovat kraj na celá desetiletí. Zajistíme na 2 000 pracovních míst, víme, jak pro kraj získat ca 1,5 mld. ročně
na uskutečnění našeho programu. Máme jasnou a reálnou představu, co s Ústeckým krajem do budoucnosti.
Naším cílem je dlouhodobě stabilní sociální prostředí v kraji, založené na spolupráce s občanskou společností, organizacemi založenými
krajem a neziskovými organizacemi. Neziskový sektor je také důležitý pro sport, cestovní ruch a kulturní vyžití.
Každý rok absolvují tisíce studentů Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale množství z nich odchází z regionu. Chceme podpořit
rozvoj univerzity a vytvářet podmínky pro to, aby její absolventi zůstali a své vědomosti využili ve prospěch Ústeckého kraje a jeho
obyvatel.
Chceme nadále rozvíjet spolupráci Ústeckého kraje a Saska v oblasti ekonomické, kulturní a turistické. Cítíme povinnost kultivovat
přátelské vztahy obyvatel našich zemí a udržovat dobré mezilidské sousedské vazby bez ohledu na hranice.

Karola Haasová, Vaše kandidátka na hejtmanku Ústeckého kraje
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Vážení občané Ústeckého kraje,
předkládáme vám volební program politické strany TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Zavazujeme se, že pokud nám dáte svou
důvěru podílet se na správě Ústeckého kraje, uděláme vše pro to, abychom realizovali maximum z našich záměrů a abychom zlepšili
a zjednodušili život obyvatel i návštěvníků severních Čech.

S vaší důvěrou vytvoříme krajskou vládu, která:

- zavede transparentní systém při zadávání veřejných zakázek, správě majetku a rozdělování dotací
- bude bojovat s korupcí
- bude prosazovat kvalitní systém veřejné hromadné dopravy
- bude usilovat o vyrovnané hospodaření kraje
- nebude přijímat neinvestiční úvěry
- bude podporovat rozvoj školství a vzdělanostní společnosti
- nebude preferovat jakoukoliv skupinu občanů, obcí či obecně prospěšných společností na úkor jiných
- bude prosazovat společnost rovných příležitostí před společností rovné spotřeby
- nebude přehlížet sociálně vyloučené občany

Věříme, že díky vám dostaneme příležitost ukázat, jak dobře dokážeme spravovat a rozvíjet náš kraj.

Kandidáti TOP 09 a STAROSTOVÉ pro Ústecký kraj

FINANCE – TRANSPARENTNÍ ÚŘAD – PODPORA PODNIKÁNÍ

Náš kraj se nesmí dál zadlužovat. Své peníze musí jeho správci utrácet
účelně a transparentně. Každý občan má mít možnost kdykoliv zkontrolovat, jak s nimi hospodaří. Pracovat pro občany regionu chceme s úředníky,
kteří jsou zodpovědní odborníci, ne naši příbuzní či kamarádi. Podporovat
budeme malé střední a domácí podnikatele, dotovat budeme výzkum
a vědce. Každá obec má mít jistotu, jakou pomoc od kraje získá.

POSLAT TOP 09 a STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Vyrovnaný rozpočet kraje, transparentní krajské fondy a podřízené organizace – jasná pravidla a potřeby, veřejně monitorované toky informací
a peněz, inventarizovaný majetek a závazky kraje i jeho organizací,
optimální správu majetku kraje a jeho využívání pro občany.
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Osobní trestněprávní zodpovědnost hejtmana, radních a úředníků za způsobené škody a ztráty
Zastavit nárůst nákladů na provoz krajského úřadu

3. Chystá elektronizaci kraje
Automatizovanou rutinní činnost úřadu a zajištění přístupu k informačním
zdrojům a službám úřadu i podřízeným organizacím, odstranění duplicitních
procesů a činností
Sdílení informací z portálu pro komunikaci občanů s krajem a jeho zřizovanými a zakládanými organizacemi ze zdravotnictví, školství, sociálních
služeb nebo z dopravy
Maximální využití vložených prostředků do IT infrastruktury, internetu a ICT

4. Strukturální fondy

1. Umí veřejné zakázky
Odborně deﬁnovat potřeby a priority veřejných zakázek
Transparentní a otevřená výběrová řízení pro maximalizaci pořizované
užitné hodnoty a minimalizaci pořizovacích nákladů
Důsledně zamezovat korupčním příležitostem
Zveřejňovat maximální množství informací o výběrových řízeních

2. Chce transparentní úřad pro vás
Efektivní a úsporný výkon veřejné správy, řádné vyhodnocování a zpětnou
kontrolu
Průhledné obsazování uvolněných vedoucích míst při výkonu veřejné správy

Podporuje snížení počtu operačních programů na čtyři až pět
Podporuje zrušení rozdělování ﬁnancí krajskými politiky přes Regionální
operační programy
Pro každou obec chce prostředky podpory jako nárokový zdroj v orientační
výši jednoho obvyklého ročního rozpočtu obce nebo města, s možností
čerpání v průběhu celého období
Rozdělí část ﬁnančních prostředků strukturám co nejblíže regionům, např.
prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS) na projekty v oblasti vzdělávání, životního prostředí, dopravy, sociální oblasti atd.
Podpoří větší projekty v rámci jednoho centrálního integrovaného regionálního operačního programu bez politických vlivů
Sjednotí systémy podávání žádostí o podporu z fondů

FINANCE – TRANSPARENTNÍ ÚŘAD – PODPORA PODNIKÁNÍ

5. Naplní Fond obnovy Ústeckého kraje
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Aplikovaný výzkum podniků investujících do výzkumu
Spolupráci s univerzitami působícími v kraji

Fond s jasnými pravidly a s veřejnou kontrolou jejich dodržování
Poradní orgán zastupitelstva kraje ze zástupců neziskové sféry, samospráv (obcí) a podnikatelů s rovným zastoupením a každoroční obměnou
obsazení
Odsouhlasení návrhů třípětinovou většinou zastupitelů
Omezení podpory přesahující 80 procent nákladů na projekt
Zveřejnění přispěvovatele do fondů Ústeckého kraje včetně výše příspěvků

6. Chce podporovat podnikání
Místní ekonomiku jako zdroj zaměstnanosti a pohybu ﬁnančních prostředků
Místní produkty a propagovat jejich využívání (např. Farmářský veletrh)
Řemesla ve venkovských oblastech
Koordinovat motivační programy (stát/kraj/samospráva) k posílení místních ekonomik
Prezentaci kraje v rámci ČR, Evropy a světa k získání zahraniční investice
Zapojit zájmové skupiny a komunity do podpory kraje (Česko-německá
obchodní komora atd.)
Informační podporu malého a středního podnikání (informace, osvěta,
mikroúvěry, coaching, semináře)

Získáme peníze na obnovu Ústeckého kraje
V kraji se dobývá hnědé uhlí pro výrobu více než 50 PROCENT ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKU. Tato činnost působí nevratné změny krajiny
a zapříčinila ZÁNIK více než 150 sídel, koncentraci obyvatel ve městech
a dovedla kraj k SOCIÁLNÍM problémům. Neexistuje zpětná vazba k tomu,
co náš kraj poskytuje celé republice. Tento stav vnímáme jako DLUH české
společnosti Ústeckému kraji.

TOP 09 a STAROSTOVÉ ŽÁDAJÍ ...
7. Podpoří funkční výzkumný a inovační systém
Dotace pro perspektivní vědce i absolventy v perspektivních oborech
a stáže v renomovaných světových institucích
Dotace pro pracoviště s významnými výsledky a nadějí na zařazení do
světové špičky

.

Úpravu daňového zákona s výtěžkem do Fondu obnovy Ústeckého kraje

.

Pět haléřů z každé KWh vyrobené z „ústeckého“ uhlí – to přinese
cca 1,5 mld. korun ročně

ŠKOLSTVÍ – ZODPOVĚDNOST – NAŠE DĚTI

Náš kraj se musí postarat o to, aby děti vyrůstaly v přátelském prostředí a
měly tu nejlepší péči. Jako zřizovatelé budeme především dobrými správci pro městské i venkovské školy. Naše školy musí být kvalitní, dostupné
a jejich provoz ekonomicky efektivní. Už ve školách chceme myslet na
budoucnost žáků a jejich pracovní místa.

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Podporu rodinných školek, autobusy do škol i v pozdější dobu, spolková
centra v bývalých školách, jazyky pro všechny. Omezení politických vlivů
na ředitele, tovaryšský systém diplomovaných specialistů a vznik inkubátorů pro absolventy. Omezení byrokracie, výchovu odborníků s uplatněním
v kraji a sousedním Sasku.

Předškolní vzdělávání (Mateřské školy)
Má být především pro VŠECHNY děti. Naše podpora tzv. „rodinných
školek“ přinese nová PRACOVNÍ MÍSTA. Dotaci školného v předškolních
zařízeních budeme vázat na docházku dětí ze sociálně slabých rodin.

Základní školství
Základní školství musí zachovávat KVALITU vyplývající z vize a cílů kraje,
přirozenou DOSTUPNOST, ekonomickou EFEKTIVITU a rozsah v návaznosti na demograﬁcký vývoj.
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TOP 09 a STAROSTOVÉ PLÁNUJÍ ...

.

Kvalitní a dostupnou síť základního školství - školy v přirozených
centrech i školy venkovské

.

Kraj jako koordinátor vytváření spádových škol a poskytovatel základní dopravní obslužnosti školními autobusy i v pozdějších
časech. Děti mají mít možnost mimoškolních aktivit a rodiče podporu
pro zaměstnání

.

Poradní orgány obcí a kraje, které omezí chybná byrokratická
rozhodnutí z důvodu neznalosti místních podmínek

.

Spolková centra pro mimoškolní aktivity (např. z objektů bývalých
škol) jako doplněk systému školského vzdělávání a podpory vzájemné
regionální spolupráce

.

Doplňkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie
obyvatel – granty EU, podpora dvojjazyčných škol

.

Elektronické nástroje pro vzdělávání ve školách - využití elektronických učebnic

ŠKOLSTVÍ – ZODPOVĚDNOST – NAŠE DĚTI
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Speciální školství

TOP 09 a STAROSTOVÉ PLÁNUJÍ ...

Speciální školy je nutné citlivě INTEGROVAT do systému základního
školství. Stávající systém podporuje sociální vyloučení a zdůrazňuje
sociální rozdíly.

Středním odborným školám zajistit vazbu na průmysl a skutečné
potřeby zaměstnanosti obyvatel kraje

TOP 09 a STAROSTOVÉ PLÁNUJÍ ...

.

Integraci škol podmínit vyřešením převodu majetku a způsobu
ﬁnancování provozu

.

Ve spolupráci s obcemi připravit systém „prostupnosti vzdělávání“
- postup žáka v systému v závislosti na schopnosti a úrovni vzdělání

.

Vytvořit normativy pro ﬁnancování škol, které umožní přijetí
dostatečného počtu speciálně vyškolených asistentů a možnosti
rozšířeného doučování žáků s potřebou zvýšené péče

.

Psychology v jednotlivých školách, nebo ve skupině škol

Střední školství
Je nutné zastavit nesourodé SLUČOVÁNÍ středních škol a rozdělit již
sloučené bez prokázaného úsporného efektu. Omezit POLITICKÝ VLIV
na autonomii škol a jejich ředitele.

.
.
.
.

Zvýšit kvalitu středního odborného školství a praktickou dovednost
absolventů
Víceletá gymnázia jako zdroje potenciálních vysokoškolských
odborníků
Podporovat a koordinovat nabídky vzdělání v soukromých školách
ve vazbě na požadavky trhu – omezit výchovu v nepotřebných oborech
produkujících jen další nezaměstnané

.
.
.

Ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli vybavit školy pomůckami pro praktickou výchovu
Vznik a existenci inkubátorů a subvencí pro absolventy škol
k získání praktických zkušeností – podpora zaměstnavatelů
Vytvořit „tovaryšský systém“ (ve vybrané části odborného školství)
prostřednictvím vyšších odborných škol s titulem diplomovaný specialista

.
.

Podporovat výchovu odborníků v řemeslných oborech s uplatněním na území kraje a sousedním Sasku
Audit systému správy, úspory omezením byrokracie a vyšší podíl
výdajů na školství a vzdělávací systém

ŠKOLSTVÍ – ZODPOVĚDNOST – NAŠE DĚTI
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Vysoké školství

Mimoškolská zařízení

Naše děti a odborníci nám nesmí ODCHÁZET z kraje za lepším.
Máme dobré školy a musíme umět nabídnout také dobrá pracovní
místa pro kvalitní život doma.

I mimo školu můžeme vzdělávat a rozvíjet OSOBNOST našich dětí.
Předcházíme tím KRIMINALITĚ nezletilých.

TOP 09 a STAROSTOVÉ PLÁNUJÍ ...

TOP 09 a STAROSTOVÉ PLÁNUJÍ ...

.
.

Programy na výchovu odborníků s uplatněním v kraji

Stipendia pro studenty s předpokladem a podmínkou pracovního
uplatnění v koordinaci s budoucími zaměstnavateli

.

Posuzovat uplatnění absolventů na trhu práce - zrušit, případně
silně omezit obory produkující „nezaměstnané“

.

Podporu krajským zařízením pro volný čas (základní umělecké
školy, Domy dětí a mládeže)

.

Smysluplné, efektivní rozvojové granty a dotace na vzdělávací
aktivity a konec neprůhledné sítě účelových organizací a zneužívání
prostředků na vzdělání

ZDRAVOTNICTVÍ – DOSTUPNOST A KVALITA

Náš kraj musí konečně začít pečovat o zdraví obyvatel bez jakýchkoliv
podezření, že vydělává na nemocných a veřejné peníze přihrává ﬁrmám
přátel politiků a úředníků. Nemocnice musí být dostupné všem a v menších nemocnicích se péče nesmí omezovat.
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TOP 09 a STAROSTOVÉ SLIBUJÍ ...

.

Audit hospodaření Krajská zdravotní, a.s. s ohledem na podezření z korupčních nákupů vybavení a služeb

.
POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Audit Krajské zdravotní akciové společnosti. Ambulantní péči v menších
sídlech a střediskových obcích, zachování rozsahu pohotovostní péče,
rozvoj komunitní péče agenturami domácí péče.

Vyhodnocení kvality, dostupnosti, efektivity a nákladnosti péče
v zařízeních Krajské zdravotní, a.s.

.

Koncepci zdravotní péče v Ústeckém kraji se zachováním dostupnosti základní péče a s ohledem na kvalitu poskytované péče i náklady

.

Nastavení sítě páteřních nemocnic bez ohledu na zřizovatele
(se zdravotními pojišťovnami)

.

Konec rušení oddělení a omezování péče v regionálních nemocnicích

.
.

Pro Šluknovsko dostupnou zdravotní péči v Sasku

Dodržení závazků vyplývající z memoranda uzavřeného ministerstvem zdravotnictví a LOK

SOCIÁLNÍ POLITIKA – POMOC A ODPOVĚDNOST

Náš kraj chce pomoci občanům, kteří nemají možnost se o sebe postarat
sami. Ten, kdo chce pracovat, by měl dostat příležitost a mít možnost
pomoci sobě i jiným. Senioři si zaslouží naši pozornost. Sociální služby
budeme ﬁnancovat bez ohledu na to, kdo je zřizuje a poskytuje.

.
.
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Přes terénní a poradenské služby i kontaktní centra v obcích

Přes kraj jako koordinátora zprostředkovat informace o sociálních službách a propagovat příklady dobré praxe

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:

.

Veřejně prospěšné práce místo podpory. Vzdělávání nezaměstnaných,
kontaktní centra v obcích, aktivní zapojení seniorů do společnosti. Revizi
krajského komunitního plánu - aktualizaci a zhodnocení efektivity poskytujících organizací, struktury a preference podpory služeb sociální péče.

.

TOP 09 a STAROSTOVÉ POMŮŽOU ...

.

.

.

.

Zavést částečné pracovní úvazky s povinnou účasti na vzdělávacích a poradenských kurzech (například ﬁnanční gramotnosti).

Vytvářet příležitosti pro každého uchazeče na úřadu práce. Za
stejné peníze státu se může uplatnit v systému veřejně prospěšných
prací. Kraj a obce s tím pomohou.

.
.

Tzv. „prostupným bydlením“ - podle aktuálních možností s prvky
ochrany nájemníků a současně i s možností pružných změn

Vázat doplatek na bydlení na povinnost účasti v programech
(VPP, VS a SÚPM) a omezit příspěvky na obvyklou výši nájemného
v lokalitách – cenové mapy

Vzdělávání, výchovu a volný čas zaměřit na práci s mládeží s povinnou účastí při pobírání sociální podpory

Seniorům podporou projektů vedoucích k úsporám nákladů
na bydlení a k aktivnímu trávení volného času

.

Poradenstvím a vzděláváním seniorů k vyrovnávání se s riziky
ve společnosti (bezpečnost, ﬁnanční gramotnost, atd.)

Nabídnout lepší veřejnou službu s motivačními i sankčními prvky

Najít zaměstnání v neziskové sféře

.

S nájemními byty pro seniory v nevyužívaných objektech a s podporou jejich ekonomických aktivit

REGIONÁLNÍ ROZVOJ – PODPORA VENKOVA – ZEMĚDĚLSTVÍ

Náš kraj se musí stát zajímavým místem pro mladé i pro turisty. Zemědělci
jako správci krajiny a výrobci kvalitních potravin mohou pomoci s ochranou proti povodním i k našemu lepšímu životnímu stylu.

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Pomoc při obnově a využití lesů v Krušných horách, rozvoj agroturistiky
v zemědělských oblastech, podporu místních potravin. Lepší dopravní
dostupnost a služby v obcích i v okrajových okresech.

11

.

Využít rekultivovanou krajinu k výsadbě tzv. nízkých lesů jako
zdroje biomasy a zabránit tak ztrátě významu kraje po skončení těžby uhlí – vysoký potenciál nových pracovních míst

.
.

Finanční prostředky na rozvoj oblastí s nižším HDP na hlavu

Rozvoj území a podporu projektů pro udržení a přilákání mladých
lidi na venkov

.

Obce s dobrými službami a zázemím – školkou, školou, mimoškolními aktivitami, dosažitelnou lékařskou péčí

.

Udržet dostupnost služeb na venkově jejich sdružováním obcemi
a efektivnější rozmístění (vytvoření komplexní sítě služeb)

TOP 09 a STAROSTOVÉ CHTĚJÍ ...

.

„Poradní sbor starostů“ rady kraje k rozhodování o prioritách
rozvoje regionů

.

Přehodnotit a zpracovat prorůstové a udržitelné strategie rozvoje
Ústeckého kraje

.

Vyhodnotit a stanovit potenciál perspektivy jednotlivých regionů
v kraji (jednoznačná východiska a řešení)

.

Rozšiřovat zdroje příjmů systému Rozpočtového určení daní jako
zdroje přímého a nárokového ﬁnancování samospráv

.

Dopravní dostupnost okrajových regionů s ohledem na strategii
jejich rozvoje

.

Podporu přirozených a udržitelných aktivit v jednotlivých regionech – cestovní ruch

REGIONÁLNÍ ROZVOJ – PODPORA VENKOVA – ZEMĚDĚLSTVÍ
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Zemědělství

TOP 09 a STAROSTOVÉ CHTĚJÍ ...

Náš kraj se musí stát zajímavým místem pro mladé i pro turisty. Zemědělci
jako správci krajiny a výrobci kvalitních potravin mohou pomoci s ochranou
proti povodním i k našemu lepšímu životnímu stylu.

Udržitelné využívání půdy, omezování erozí a ztráty její kvality
(prospěšné způsoby hospodaření, obohacování půdy o humusové
složky)

.
.

Nabídnout metodickou pomoc o způsobech hospodaření s cílem
omezování záplavových a povodňových stavů

.

Koncepci obnovy a hospodářského využití lesů v oblasti Krušných
hor – vysoký potenciál pracovních míst

.
.
.

Agroturistiku v zemědělských oblastech

Udržet vodu v krajině nejen pro zemědělství

Koordinaci rozvoje území - místní akční skupiny (MAS) na principu
metody Leader

.

Podporu pro místní a regionální potraviny i regionální zemědělskou produkci

BEZPEČNOST – KLID A JISTOTA REGIONU

Náš kraj se musí postarat o to, aby se v něm lidé cítili bezpečně. Kriminalitě je možné předcházet a my víme o spoustě možností, jak to lze udělat.
I malá krádež může ohrozit všechny.
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.

Podporovat terénní a poradenské služby k práci v sociálně
postižených regionech

.

Předcházet kriminalitě s pomocí autorit pocházejících z komunit
obyvatel (comunity policing), prevencí a výchovou mládeže

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Podporu místních skupin hasičů a jejich techniky obnovením dotačního
programu kraje. Podporu aktivit na ochranu seniorů či postižených, terénní
práci v sociálně postižených regionech.

TOP 09 a STAROSTOVÉ BUDOU ...

.

Ve spolupráci s Policií ČR zvyšovat stavy policistů v přímém výkonu
hlídkové služby

.

Společně s hasiči Ústeckého kraje proti snižování stavů hasičů
v přímém výkonu zásahové služby

.

Optimalizovat stanice záchranné služby pro rychlou a dostupnou
zdravotní péči, v příhraničí využívat služby Saských záchranářů

.

Chtít prohlásit drobné krádeže (kabelových vedení, kanálových
krytů apod.) za trestné činy obecného ohrožení

.
.
.
.

Motivovat k zakládání sběrových dvorů v obcích

Regulovat „výherních místa“

Podporovat neziskové organizace s protidrogovým zaměřením

Podporovat zavedení hlásičů ohrožení napojených na Policii ČR
nebo Městskou policii k ochraně seniorů i postižených

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EKOLOGIE A BUDOUCNOST

Náš kraj musí mít plán na časy, kdy v regionu skončí těžba uhlí. Chceme
být připraveni a víme, co pro to může vedení regionu udělat. Už dnes ale
můžeme zlepšit kvalitu ovzduší a šetřit naše životní prostředí systematickou recyklaci odpadů. Místo záběru kvalitní zemědělské půdy budeme
usilovat o využití starých továren a průmyslových zón. Do úspor energií se
mohou zapojit i úřady.

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Zachování limitů těžby a podporu recyklace odpadů. Investiční pobídky
na využití až 750 známých „brownﬁelds“ v kraji. Zvyšování osobní mobility výstavbou místních i páteřních cyklostezek, integrovanou dopravou
a vodní dopravou. Další podporu oddělování prostor pohybu vozidel,
cyklistů a chodců.

TOP 09 a STAROSTOVÉ SÁZÍ NA ...

.
.
.
.

Zachování limitů těžby hnědého uhlí

Strategii budoucnosti a perspektivy pro území dotčená těžbou
uhlí, tedy udržitelný způsob obživy obyvatel po ukončení těžby
Nízké lesy v územích rekultivovaných po těžbě uhlí – významné
snížení prašnosti
Soutěž „Krajina pro život a budoucnost“ na aktivní využití krajiny
po ukončení těžby uhlí

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Opatření proti znečištění postižených oblastí změnou přístupu
k povolování nových zdrojů znečištění
Prověření způsobu posuzování a oprávněnosti povolení ke spalování kalů v cementárně Lafarge a.s. Čížkovice
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací s ohledem na
efektivnější a méně nákladné systémy likvidace odpadních vod
Technologie a opatření zlepšující míru znečištění ovzduší a podpora k jejich aplikaci
Projekty údržby krajiny na omezení dopadů povodní a záplav

Dopravní opatření k omezení znečišťování prostředí dopravními
prostředky,
Využití starých průmyslových zón (tzv. brownﬁelds) pro výstavbu
a tedy omezení záborů zemědělské půdy
Výdaje do energetických úspor budov v majetku kraje – úspory
a zaměstnanost
Investice do okolí Nechranické přehrady pro zkvalitnění životního
prostředí a vody v přehradě k rekreačnímu využití

DOPRAVA – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Náš kraj může přispět k tomu, abyste se vždy dostali v bezpečí a na dobrých cestách tam, kam právě jedete. Pomůžeme nejen stavbou a opravou silnic, ale také tím, že zabráníme, aby cesty v regionu ničily přetížené
kamiony. Budeme chtít zachovat menší železniční tratě i lepší dostupnost
Šluknovska.

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Obchvaty pro dopravou přetížená města. Optimální silniční napojení regionu. Cílenou revitalizaci komunikací II. a III. třídy v okrajových částech kraje.
Dopravní výchovu pro děti na všech stupních předškolního i základního
vzdělání cyklistů a chodců.

TOP 09 a STAROSTOVÉ STAVÍ NA ...

.
.
.
.

Dořešení železničního přeshraničního napojení do Děčína k urychlení dopravního spojení obyvatel Šluknovska
Školních autobusech navázaných na síť základních škol

Zimní údržbě silnic místními smluvními partnery (zemědělci, podnikatelé, živnostníci)
Odmítnutí rozšíření mýta na silnice nižších tříd a ochraně zájmů
místních živnostníků a podnikatelů
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.
.
.
.

Obchvatech Bíliny, Roudnice n. L. nebo Klášterce n. O.

Dopravní výchově - dětských dopravní hřištích i kurzech bezpečné
jízdy pro řidiče
Kontrolní místa na silnicích k omezení přetěžování vozidel

Zachování regionální tratě jako dopravního systému pro ČR nebo
podnikání (privatizace za přijatelných podmínek bez nároků na zvyšování nákladů státu a ČD)

.
.
.
.

Menších opravách komunikací kraje Správou a údržbou silnic

Sdružování obcí na místní úrovni k efektivnímu zajištění údržby
komunikací – zřizování malých technických služeb
Dálnici D8 a její dostavbě bez dalších administrativních průtahů

Rychlostní komunikaci R7 a jejím rychlém dokončení (Praha
– Louny - Chomutov - hranice ČR)

KULTURA – SPORT – CESTOVNÍ RUCH

Náš kraj se může chlubit významnými památkami a přírodními unikáty.
Je jen na nás, jestli se je pokusíme dát na světový seznam. Péče o kulturu má mít kontinuitu, její podpora musí být transparentní. Doupovské
hory patří obyvatelům, a proto je chceme společně s Armádou ČR otevřít
veřejnosti.

POSLAT TOP 09 A STAROSTOVÉ DO VEDENÍ KRAJE
ZNAMENÁ TAKÉ:
Speciální péči i odpovědnost za kulturu, sport a turistiku na krajském úřadě.
Nový jednotný informační portál kraje pro kulturní, sportovní a společenské
akce a turismus.

TOP 09 a STAROSTOVÉ HRAJÍ O ...

.
.
.
.

Deﬁnici činnosti kraje v daných oblastech
Vytvoření a zveřejnění průhledných pravidel ﬁnanční podpory
Propojení kultury, sportu a turismu v činnosti člena Rady kraje

Koordinaci podpory a činnosti. Tedy poskytování manažerského
a propagačního servisu kulturním, sportovním a dalším akcím (pořádanými občanskými a zájmovými sdruženími, obecně prospěšnými
společnostmi, oddíly a tělovýchovnými jednotami)
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.
.

Řízení příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury na dobu
určitou 10 let
Záchranu a obnovu kulturních památek v oblastech a lokalitách
s aspirací na zápis do UNESCO – Montanregion Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, Městská památková rezervace a Městská památková zóna Žatec

.
.
.

Propagační a vysvětlovací kampaň o významu a průběhu zápisu
do UNESCO
Podbořany a Mašťov – nové brány do Doupovských hor pro veřejnost
Rok 2013 a 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova - jedinou
dějinnou událost světového významu na území kraje (účast velvyslanců a představitelů Rakouska, Ruska, Francie, Německa a České
republiky)

MŮŽEME ZTRATIT BUDOUCNOST?

RYCHLEJI,
NEŽ
SI MYSLÍTE

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09
pro Ústecký kraj
Dlouhá 1/12
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: info@ula.top09.cz
telefon: +420 412 870 305
www.top09-starostove.cz

