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I. Preambule 
 

Nymburská TOP 09 je moderním politickým uskupením hájícím demokratické hodnoty a pluralitu 

názorů. Správu města nevnímáme jako rozhodování klubu vyvolených, ale jako otevřený proces, na 

němž se podílejí všichni zainteresovaní aktéři života v našem městě – občané, podnikatelé, zájmová 

sdružení a instituce. Je zapotřebí diskutovat a hledat společná řešení. Partikulární zájmy se musí 

ideálně sloučit v jeden – fungující a prosperující město, které je příjemným místem pro život. 

Budoucí směřování města musí být jasně definované kvalitně a podrobně zpracovanou strategickou 

koncepcí, kde budou jasně stanovené cíle a priority rozvoje a cesty vedoucí k jejich naplnění. Nelze se 

neustále pohybovat ode zdi ke zdi a pouze látat vzniklé díry. Město potřebuje jasnou dlouhodobou 

vizi, která mu tak dlouho chybí. Jakékoliv kroky vedení města v rámci krátkodobé i dlouhodobé 

strategie rozvoje musí být podepřeny konsenzem, reflektujícím názory občanů a jejich potřeby. 

Jedině tak je možné vytvořit a úspěšně naplňovat strategii rozvoje, která bude smysluplná a bude mít 

delšího trvání než pouze jedno volební období.  

Naše politika není populistická, ale promyšlená a opatrná. Nechceme slibovat nereálné, nechceme 

zadlužovat, ale chceme poctivě skládat účty. Vzhledem k zadluženosti města je nutné hledat efektivní 

řešení, která nemusí být pokaždé okázalá, ale která budou především funkční a nebudou neúměrně 

zatěžovat městský rozpočet. Potencionální zdroje pro realizaci projektů (jak těch menších, tak i 

ambicióznějších) lze najít i mimo městskou kasu, např. v evropských fondech. Proto chceme klást 

důraz na erudici a efektivitu úřednického aparátu a zároveň transparentnost správy městských 

financí, které zamezí zbytečnému plýtvání a naopak otevřou nové možnosti pro uskutečnění 

plánovaných cílů.     

Chceme občanům města zabezpečit rovnoprávný přístup ke kvalitním základním službám. Jednou 

z hlavních priorit je zajištění adekvátní péče o seniory, což se nějakým způsobem dotýká každého 

z nás. Prioritou je také funkční infrastruktura a zodpovědná správa městského majetku, s cílem zlepšit 

jeho technický stav a hledat jeho co nejefektivnější využití. 

Kandidátka nymburské TOP 09 je sestavena z lidí, kteří dlouhodobě pracují pro město, jeho občany a 

jsou aktivními hybateli místního dění. Ve spojení s jejich morální kreditem jeto ta nejlepší garance a 

předpoklad pro zodpovědnou, fundovanou a transparentní správu našeho města. 

 

II. Moderní veřejná správa 
 

Moderní a efektivní může být veřejná správa pouze tehdy, pokud se orientuje na potřeby občana, 

poskytuje mu služby vysoké kvality a pokud hospodárně využívá svěřených prostředků. To vše je 

možné pouze za předpokladu maximální otevřenosti úřadu. Jak toho chceme dosáhnout?  

 Zveřejňováním všech smluv uzavřených úřadem na internetu. 
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 Všechny dokumenty předávané zastupitelům k projednávání musí mít občan k dispozici před 

jednáním zastupitelstva města. 

 Z každého jednání zastupitelstva bude pořízen audio nebo videozáznam, který bude 

dostupný všem občanům na webových stránkách města.  

Moderní veřejná správa musí naslouchat potřebám občanů. To je možné pouze při častém setkávání 

a diskutování s občany, pořádáním anket a výzkumů. Zapojením moderních technologií navíc snížíme 

náklady na chod městského úřadu. 

III. Životní prostředí, čistota a bezpečnost 
 

V návaznosti na územní plán navrhujeme vypracování koncepce ochrany přírody a krajiny. U nových 

projektů budeme důkladně posuzovat řešení plánované zeleně, budeme usilovat o zakládání nových 

zelených ploch a dbát na ekologickou stabilitu. Chceme podporovat projekty s výrazným 

environmentálním aspektem v souladu s rozvojovou strategií města. 

Čistota města a fungování Technických služeb je na dobré úrovni. Je nutné ale zefektivnit jejich 

hospodaření. Toho můžeme dosáhnout jednoduchými organizačními změnami a důslednou 

kontrolou dodržování základních pravidel hospodárného nakládání s finančními prostředky a 

majetkem TS. Budeme podporovat třídění odpadů a jejich řádnou likvidaci a preventivními 

opatřeními zabraňovat vzniku divokých skládek a znečistění ploch. 

Bezpečnost města chceme zaměřit na zvýšení kvalifikace městské policie, aby dokázala dobře rozlišit 

podstatné přestupky od drobných provinění. Ulice, parky, náměstí a sportoviště musí být místy, kde 

panuje veřejný pořádek, kde lidé tráví svůj volný čas a kde se cítí bezpečně. Díky TOP 09 se podařil 

prosadit zákaz heren v okolí škol a v historickém centru města, což je další krok omezení sociálně 

patologických jevů. Nymburk musí být městem s perfektně fungujícím krizovým systémem řízení pro 

případ mimořádných událostí i s funkční protipovodňovou ochranou.  

 

IV. Dopravní infrastruktura 
 

Moderní, funkční a šetrná dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro zvýšení kvality 

života občanů. Chceme znaleckou prohlídkou přesně určit technický stav městské infrastruktury a 

provádět komplexní rekonstrukce silnic a chodníků, u kterých je podprůměrný technický stav a které 

jsou značně využívány. 

Co budeme prosazovat: 

 Dokončení přesunu silnice č. 38 na obchvat a uzavření města pro kamionovou dopravu. 

 Realizaci kruhových objezdů na základě dopravního generelu na křižovatce Boleslavské ulice 

se Zbožskou a s Poděbradskou ulicí.  

 Revizi parkování na hlavním nádraží, na náměstí Přemyslovců, na Kostelním náměstí a 

v přilehlých ulicích.  

 Revitalizaci autobusového nádraží. 
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 Vytvoření organizovaného parkování v rámci plánované revitalizace sídlišť. 

 Rekonstrukci ulice Lipová. 

 Rozšíření stávající cyklostezky podél Labe (především z důvodu bezpečnosti) a rozvoj a 

výstavbu nových cyklostezek a cyklotras.  

 Vytvoření pruhu pro cyklisty na Palackého a Dlouhé třídě a ve Zbožské ulici. 

 

V. Majetek a rozvoj města 
 

Město musí být schopno zajistit kvalitní správu svého majetku. To je možné pouze za předpokladu, že 

bude jasně stanovena koncepce dalšího rozvoje města, a to nejen na jedno volební období, ale na 

dobu minimálně osmi let. Teprve poté budou moci zodpovědně zástupci města stanovit další 

nakládání s majetkem města a jeho údržby. Město nemůže pořizovat neustále nový majetek, 

nemůže-li zajistit dostatečnou údržbu majetku dosavadního. K tomu je třeba vypracovat přehled 

stavu majetku a jeho dalšího využití. 

Rozvoj města nebude možný, budou-li finanční prostředky používány zcela nahodile a bez rozmyslu. 

Úspěšný rozvoj města je možný pouze ve spolupráci s ostatními subjekty působícími ve městě a jeho 

okolí. Proto se budeme snažit navázat co nejlepší spolupráci s těmito, ať už podnikatelskými či 

neziskovými subjekty, a jednotlivé kroky související s rozvojem města s nimi včas konzultovat. Město 

se tak může vyhnout zbytečným nákladům, spojených s vymýšlením již vymyšleného. Koncepci 

dalšího rozvoje města chápeme jako živý organizmus, který se neustále mění a vyvíjí dle potřeb 

obyvatel. Proto považujeme za zcela samozřejmé, že tento koncept bude vznikat za účasti veřejnosti, 

která se bude mít možnost ke koncepci vyjádřit. Jeho úspěšnost záleží právě na dokonalé znalosti 

potřeb jeho obyvatel. 

 

VI. Finanční řízení města 
 

Chceme pokračovat v úspěšném čerpání evropských dotací. Je ale nutné postupovat systematicky, 

tzn. musíme hledat dotační zdroje pro již připravené projekty, které pro město mají náležitou 

prioritu. Uvědomujeme si, že efektivní využívání finančních prostředků města je možné pouze při 

jasně stanovených pravidlech nejen pro jednotlivé odbory města, ale i pro všechny příspěvkové 

organizace a obchodní společnosti, v nichž má město majoritní podíl. Stanovení, prověření a následná 

kontrola dodržování těchto pravidel musí být naší prioritou. Každý vedoucí odboru města musí být 

dobrým manažerem, který bude mít k výkonu své práce přesně dané nejen pravomoci, ale i svou 

zodpovědnost. Navrhujeme zveřejňování všech smluv a plateb mimo osobních výdajů a sociálních 

plateb na internetových stránkách.   

Zamezíme řetězení funkcí našich zvolených zástupců, neboť členové dozorčích rad a představenstev 

nesmí být „zasloužilí“ členové strany, ale odborníci. Toto opatření povede k lepší správě svěřeného 

majetku. Zároveň budeme prosazovat vytvoření jasných pravidel pro rozdělování příspěvků na  
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činnost sportovních klubů a občanských sdružení, která povedou k vyšší transparentnosti při 

nakládání s městskými dotacemi. 

VII. Sociální, bytová politika, zdravotní péče 
 

Ve svém programu hodláme rozvíjet systém sociálních služeb s posílením rodinné, individuální, 

asistenční a neústavní péče. Podpory hodláme rozvíjet pro prokazatelně sociálně slabé, matky 

samoživitelky, handicapované a další, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Budeme podporovat 

zajištění sociálního bydlení, především krizových a azylových bytů. Jednou z největších priorit je 

rozvoj péče o seniory, např. se budeme zasazovat o vznik denního stacionáře. Chceme intenzivně 

spolupracovat se všemi poskytovateli sociálních služeb pomocí zvýšení prostředků rozdělovaných 

v rámci sociálních grantů a vytvořit jejich fungující síť, která kapacitně i kvalitativně uspokojí potřeby 

obyvatel města.  

Jako jednu ze sociálních služeb chceme provozovat městskou dopravu, která bude sloužit hlavně 

starší generaci a pro matky s dětmi. Budeme zajišťovat koordinaci s ostatními druhy dopravy, a to 

hlavně železniční v návaznosti na provozní činnost zdravotnických zařízení a úřadů. Chceme dále 

podporovat výstavbu dětských hřišť, včetně kontroly zařízení a bezpečnosti pískových ploch. Budeme 

i nadále rozvíjet systém primární protidrogové prevence na základních školách ve spolupráci 

s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, sdružením Semiramis, městkou  policií a dalšími 

institucemi a organizacemi.   

V programu zdravotní péče chceme podporovat dostupnost základní zdravotní péče a nezbytnými 

investicemi zlepšovat prostředí, ve kterém je tato zdravotní péče poskytována. Nymburk totiž 

potřebuje hlavně kvalitní polikliniku. 

Podporujeme nymburskou nemocnici, přičemž budeme dbát na dodržování náročných kvalitativních 

kritérií a zachování pracovních míst. Budeme požadovat kvalitní řízení nemocnice, které bude 

probíhat v souladu s dlouhodobou strategií. Provozování nemocnice je dotováno městem Nymburk, 

které se podílí zásadním způsobem na financování investic do majetku nemocnice a financování 

jejího dalšího rozvoje. Nemalé finanční prostředky vydává město Nymburk také na splátky úvěru, 

který byl v minulosti městu poskytnut na nákup nemocnice. Proto je nutné důkladně kontrolovat 

nakládání s majetkem nemocnice, aby nedošlo k jeho postupnému znehodnocování nebo dokonce 

zcizení. Důsledná kontrola musí probíhat nejen ze strany kontrolních orgánů nemocnice a města, ale 

také zaměstnanců. Proto budeme prosazovat rozšíření dozorčí rady nemocnice o zástupce zvoleného 

přímo zaměstnanci nemocnice.  

Nemocnice poskytuje služby nejen občanům města Nymburk, ale též občanům spádového území, 

přilehlých měst a obcí. Tím dochází k finanční situaci, kdy z rozpočtu města je nemalou částkou 

dotována zdravotní péče občanů, kteří nebydlí v Nymburce a jejichž město či obec se na financování 

nemocnice nepodílí. Proto se pokusíme opakovaně jednat se starosty okolních měst a obcí a tento 

stav změnit. Nechceme nemocnici dále zadlužovat, chceme její zachování a další rozvoj. 
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VIII. Vzdělávání a volný čas 
 

Chceme věnovat mimořádnou pozornost zlepšení technického a interiérového stavu městem 

spravovaných škol a školek včetně jejich mediálního vybavení a zázemí. Budeme i nadále podporovat 

zateplení a výměnu oken ve školách a školkách. Přednostně chceme také uspokojovat potřeby 

sloužící k počítačovému a jazykovému vzdělávání. 

Podporujeme rozvoj příležitostí v zájmovém vzdělávání a aktivním trávení volného času dětí a 

mládeže jako účinného nástroje prevence negativních jevů. Budeme nadále prohlubovat spolupráci 

se sportovními a volnočasovými organizacemi s cílem zkvalitnění podmínek pro mládežnický sport a 

pro aktivní trávení volného času. 

Chceme naslouchat nymburským občanům při všech smysluplných iniciativách, které budou 

prospěšné pro občany a budou napomáhat pozitivnímu rozvoji tohoto místa a regionu. Chceme 

budovat nová hřiště a relaxační zóny nejen pro děti, ale i pro mládež a seniory. Jsme pro výstavbu 

„olympijského centra“ za předpokladu, že zdejší sportoviště budou sloužit nejen profesionálním 

sportovcům, ale i široké veřejnosti, že nebudou likvidována současná sportoviště pro veřejnost a 

dojde k vytvoření nových pracovních míst pro nymburské občany. 

 

IX. Kultura, památková péče a cestovní ruch 
 

Naším cílem je zajistit a podporovat co nejširší kulturní nabídku pro všechny generace a skupiny 

obyvatel prostřednictvím institucí zřizovaných městem a zároveň pomocí efektivně fungujícího 

grantového programu na podporu akcí pořádaných sdruženími či jednotlivci. Chceme, aby si každý 

mohl opravdu najít v nabídce to „své“ a aby každý měl příležitost se na vytváření této nabídky 

podílet. Dále se budeme soustředit na efektivní využití nymburského kina jako univerzálního prostoru 

nejen pro filmové projekce, ale i pro koncerty a další kulturní události.  

Z pohledu památkové péče je nutné jednoznačně stanovit strategické priority a na jejich základě 

systematicky postupovat při obnově památkově chráněných objektů. Pro financování jejich 

rekonstrukce chceme vzhledem k finanční situaci města především využívat evropské fondy a další 

disponibilní zdroje.  

V oblasti cestovního ruchu budeme dále rozvíjet síť cyklostezek v našem regionu, kde lze při 

vynaložení nevelkých finančních prostředků dosáhnout  maximálního využití těchto investic občany 

města i návštěvníky z jiných měst. Budeme se zasazovat o zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí veřejnosti, 

která má potenciál výrazné turistické atrakce.  
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X. Podpora podnikání 
Jak již je uvedeno v předcházejících kapitolách, chceme se zaměřit na podporu podnikání a to hlavně 

ve službách, v menším a středním podnikání. Nejvíce chceme podporovat ty podnikatelské projekty, 

které budou zřizovat pracovní místa. Nymburk je díky kvalitnímu napojení na dopravní infrastrukturu 

ideálním místem pro firmu zajišťující služby i v širším regionu. Chceme podnikatelům nabízet kvalitní 

služby, poradenskou podporu a celkově jim co nejvíce usnadnit jejich působení v našem městě. 

Budeme prosazovat aktivnější činnost Hospodářské rady města Nymburk, kterou považujeme za 

stěžejní pro získávání podnětů od podnikatelů. 


