
01 Přátelská a transparentní radnice
Vážíme si všech úředníků, stejně jako si vážíme všech 
občanů. V našem projektu Přátelská radnice se bude-
me snažit propojit obě skupiny. Radnice je tady pro 
občany, ne občané pro radnici. Radnice je místem, 
které tvoří zázemí pro všechny občany, kteří chtějí ak-
tivně ovlivňovat svůj a veřejný život.
V rámci transparentní radnice se zasadíme o úplné 
zveřejňování všech smluv na internetu. 

02 Život do Komenského sadů
V rámci aktivního trávení volného času vytvoříme 
podmínky pro to, aby se nejzelenější část městského  
obvodu Komenského sady stala místem setkávání 
napříč generacemi. Budeme prosazovat vybudování  
chráněného lanového centra a horolezecké stěny, 
hřiště na pétanque, prostorů pro stolní hry. Dále vy-
mezíme oplocený prostor pro volné pobíhání psů, 
koček, fretek, prasátek a dalších zvířátek.

03 Propojení částí městského obvodu
Propojením jednotlivých částí městského obvodu 
zajistíme bezpečný pohyb pěších a cyklistů. Mo-
dernizací a prodloužením lávky přes koleje spojíme 
centrum města se sídlištěm Fifejdy, abychom pod-
pořili aktivní pohyb lidí a snížili množství aut vjíždě-
jících do centra.

04 Bezplatná a fungující wifi
Zavedeme bezplatné připojení na internet na 
nejfrekventovanějších místech městského obvodu 
– na Prokešově, Masarykově a Jiráskově náměstí, 
na náměstí B. Němcové (hlavním uzlu MHD), v par-
ku M. Horákové,  Komenského sadech a náměstí 
E. Beneše.

05 Obecní byty
Vytvoříme koncept jasného nakládání s obecními 
byty, zejména v domech s více vlastníky.

06 Černá louka
V málo využívaném prostoru Černé louky vybudu-
jeme funkční zázemí pro aktivní odpočinek (dětské 
hřiště, senior park, herní stolečky na společenské 
hry, pétangue, kroketové hřiště apod.) Černá lou-
ka, stejně jako Komenského sady, budou mít svého 
správce, který bude dohlížet na dodržování běžných 
pravidel chování. 

07 Doprava a parkování
Budeme se aktivně podílet na systematickém řešení 
parkování v městském obvodu, budeme vyhodno-
covat nutnost výstavby parkovacích domů.

08 Nakládání s odpadky
Podpoříme tvorbu nového systému sběru komunál-
ního odpadu prostřednictvím podzemních kontej-
nerů. Součástí našeho projektu je třídění na běžné 
skupiny odpadů, navíc s bioodpadem: konec po-
tkanům na sídlištích a nepořádku kolem stávajících 
kontejnerových stanovišť.

09 Změna části tržního řádu
Také si nemůžete v Komenského sadech a jiných 
lokalitách Moravské Ostravy a Přívozu koupit kafe či 
balenou vodu, pokud jdete s dětmi na procházku?  
Rádi se zasadíme o změnu tržního řádu v tomto 
bodě.

10 Revitalizace sídlištních celků
Budeme usilovat o změnu veřejných prostranství na 
sídlištích budování oplocených sportovišť, dětských 
hřišť a udržováním zeleně.

11 Bezpečnost
Zasadíme se o více městských policistů v ulicích  
a budeme důsledně dbát a podporovat vybavenost 
Městské policie. Jsme odhodláni bránit práva spo-
řádaných občanů.

VOLEBNÍ PROGRAM

BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU TOP 09 
– MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
V našem programu máme na mysli rodinu s dětmi, rodinu s teenagery, ale i rodinu, která pečuje 
o seniora. V našem programu nás zajímá každý její člen bez ohledu na jeho věk a životní situaci.


