
Volební program TOP 09 Ostravy – Jihu do komunálních voleb 2014

1. SPRÁVA MĚSTA – RADNICE SKUTEČNĚ PRO OBČANY
a) Prosadíme otevřený a transparentní chod přátelsky naladěné radnice
b) Iniciujeme zveřejňování všech obchodních smluv radnice na internetu
c) Zlepšíme informovanost občanů o hospodaření s finančními prostředky obvodu
d) Zasadíme se o on–line přenosy z jednání zastupitelstva
e) Projekt otevřené radnice – vyvoláme diskusi o možnosti prodloužení úředních hodin  a  

možnosti vytvoření jednotného kontaktního bodu na radnici  k podávání různých  

požadavků občanů
f) Podpoříme oboustrannou komunikci radnice – občané komunikací prostřednictvím 

sociálních sítí
g) Pokusíme se zvýšit využití veřejně prospěšných prací nezaměstnaných ve prospěch 

obvodu – např. odstraňování nepovolených skládek, úklid veřejných prostranství, 

zastávek, kosení trávy, ořezy keřů atd.

2. BEZPEČNOST – DŮSLEDNÁ OCHRANA PRÁV SPOŘÁDANÝCH OBČANŮ
a) Budeme chránit občany našeho obvodu, kteří dodržují pravidla slušného chování a právní

předpisy České republiky před nezákonným chováním nepřizpůsobivých občanů 
b) Podpoříme rozmístění kamerových systémů v problémových veřejných prostorách a 

dopravních prostředcích
c) Iniciujeme zrušení všech heren na území Ostravy - Jihu 
d) Budeme bojovat proti šíření drog v obvodu a podpoříme rozvoj protidrogové prevence
e) Městskou policii Ostrava podpoříme finančně a využijeme všech jejích možností pro 

ostrahu Ostravy – Jihu, včetně napojení všech školských zařízení Ostravy – Jihu na pult 

ostrahy 
f) Budeme bojovat proti nalévání alkoholu nezletilým
g) V lokalitách se zvýšenou kriminalitou v rámci prevence kriminality zapojíme a podpoříme 

neziskové organizace 

3. BYDLENÍ – „NE“ UBYTOVNÁM, „ANO“ STARTOVACÍM A SOCIÁLNÍM BYTŮM
a) Uděláme vše pro to, aby se ubytovny na území Ostravy – Jihu nerozšiřovaly, použijeme 

všechny možnosti radnice k omezení negativních jevů přicházejících od nepřizpůsobivých 

občanů z ubytoven
b)  Budeme podporovat startovací byty pro mladé rodiny, samoživitelky a sociální byty pro 

seniory. Sociální bydlení bude pod dohledem sociální služby
c) V rámci pobídek investorům nabídneme obecní byty jejich zaměstnancům
d) Zavedeme důslednou kontrolu využívání bytového fondu v majetku obvodu z důvodu 

lepšího využívání bytového fondu a zamezení úniku příjmů obvodu z nepřihlášených 

podnájmů

4. DOPRAVA – STANDARDY I ALTERNATIVY
a) Podpoříme osvětlení přechodů pro zvýšení bezpečnosti chodců
b) Budeme podporovat budování parkovacích míst na území Ostravy – Jih, ale né na úkor 

zeleně
c) Navrhneme vybudovat zabezpečená parkovací místa pro kola
d) Podpoříme rozšíření cyklostezek



e) Zavedeme bezplatné připojení na internet na nejfrekventovanějších místech obvodu 

Ostrava – Jih (obchodní centera, centra zábavy, důležité zastávky hromadné dopravy, 

veřejná prostranství)

5.  ZDRAVÍ A SPORT – PATŘÍ K SOBĚ
a) Podpoříme aktivity sportovních klubů, zájmových organizací a kroužků
b) Budeme usilovat o změnu veřejných prostranství na sídlištích vybudování oplocených 

sportovišť, dětských hřišť
c) Revitalizace alespoň některých částí Bělského lesa - jedinečná lokalita pro sport a 

odpočinek občanů a dětí Ostravy – Jihu

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZELENĚJŠÍ OSTRAVA
a) Výsadba zeleně – trvalý úkol, pojímá polétavý prach
b) Podpoříme všechny dotační programy vedoucí ke zlepšení ovzduší v  obvodu a regionu
c) Maximálně využít brownfieldů (prostory po starých továrnách) pro investice a rekultivaci
d) Prosazovat na území Ostravy – Jihu vyšší míru třídění odpadů
e) Podpoříme ekologické technologie v dopravních prostředcích městských organizací a 

vozového parku úřadu Ostrava – Jih

7. SENIOŘI – ZABRÁNÍME JEJICH VYČLEŇOVÁNÍ ZE SPOLEČNOSTI
a) Podpoříme vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů
b) Přispějeme na pronájem tělocvičen kde je zřizovatelem obec
c) Podpoříme spolupráce se Sokolem v aktivitách pro seniory – cvičení, sebeobrana
d) Podpoříme rozvoj sociálních služeb v obvodu – např. neziskovým pronájmem 

nevyužívaných objektů, ve vlastnictví obvodu, pro osoby nebo neziskové organizace, 

které budou provozovat sociální služby občanům/seniorům obvodu

8. ŠKOLSTVÍ – DŮRAZ NA MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
f) Budeme pokračovat v budování a modernizaci dětských hřišť
g) Podpoříme za základních školách zřizování sportovních a zájmových kroužků
h) Zajistíme na školách obvodu Ostrava – Jih efektivní nakládání s investicemi do IT 

technologií a ostrahy objektů
i) Ve spolupráci s magistrátem a dalšími městskými obvody budeme koordinovat efektivní 

využívání mateřských škol
j) Zaměříme se na demograficky přiměřený rozvoj mateřských škol, zkvalitnění jejich 

materiálního vybavení, zajištění zdravotních pomůcek pro děti se zdravotními problémy 
k) Podpoříme další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol

9. KULTURA – JSME MĚSTO KULTURY
a) Podpora tradičních kulturních akcí – koncertů, besed, výstav, apod.
b) Spolupráce základních škol obvodu Ostrava – Jih s galeristy, herci z ostravských divadel, 

profesory vysokých škol
c) Propagace obvodu Ostrava – Jih v rámci města Ostravy
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