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Vzdělávání a školství
ź Rozvineme projekt „Příbram – město vzdělávání“ a vytvoříme strategický 

plán rozvoje školství.
ź Podpoříme komunitní funkce škol – jejich využití pro další volnočasové 

aktivity mládeže i dospělých a posilování rolí škol jako místních 
vzdělávacích center.

ź Budeme usilovat o rozšiřování nabídky celoživotního vzdělávání.
ź Vyhledáme dotační tituly pro realizaci projektů ze zásobníku Místního 

akčního plánu vzdělávání.

Sociální a zdravotní péče
ź Budeme usilovat o to, aby město a Oblastní nemocnice Příbram více 

spolupracovaly za účelem zlepšení zdravotní a sociální péče pro občany. 
ź Podpoříme stávající poskytovatele sociálních služeb formou 

zvýhodněných nabídek ze strany města.
ź Zlepšíme informovanost občanů o poskytovaných sociálních

a zdravotních službách.
ź Podpoříme vznik nových pracovních míst v chráněných dílnách

pro osoby zdravotně znevýhodněné a handicapované.
ź Zasadíme se o vybudování hospice a domova pro osoby

se zdravotním postižením.
ź Chceme bezbariérové město: důležité objekty (např. kulturní dům, úřady) 

a komunikace musí být přístupné imobilním občanům.
ź Podpoříme občanskou angažovanost a neziskový sektor v sociální sféře.
ź Budeme usilovat o navýšení  kapacity domů pro seniory, a to formou 

stavby nebo rekonstrukce vhodného objektu.
ź Zajistíme, aby každý ohrožený občan získal pomoc v síti zdravotních

a sociálních zařízení města.
ź Budeme pokračovat v rekonstrukcích domů s pečovatelskou službou,

aby se zvýšil komfort bydlení a poskytované služby obyvatele DPS. 

Kultura, sport a volný čas
ź Budeme podporovat kulturní aktivity města formou dotací tak, aby se dál 

rozvíjel kulturní život ve městě.
ź Budeme pokračovat v projektu Příbramské kulturní léto s cílem rozšířit jej 

o další kulturní akce – například promítání filmů na veřejných 
prostranstvích.

ź Zrekonstruujeme hlediště Divadla A. Dvořáka s cílem zajistit vyšší komfort 
pro diváky.

ź Budeme usilovat o rekonstrukci tzv. Malé scény Divadla A. Dvořáka.
ź Zasadíme se o začlenění nákladů na významné kulturní akce přímo

do rozpočtu města.
ź Nadále se budeme snažit o spravedlivé rozdělování dotací sportovním 

klubům. Prvořadým cílem je přitom podpora činnosti mládeže.
ź Chceme vyváženou, spravedlivou a transparentní podporu pro sportovní, 

kulturní a společenské akce, a to v rámci možností rozpočtu města.
ź Provedeme úpravy parku Střelovna a vybudujeme zde dětské hřiště. 
ź Zasadíme se o výkup pozemků pod atletickým stadionem u ZŠ Školní 

(dříve 7. ZŠ) a hřiště budeme postupně rekonstruovat. 

Rozvoj města a doprava
ź Podporujeme efektivní rekonstrukci aquaparku.
ź Vytvoříme koncepci dopravy a parkování a budeme usilovat o zajištění 

nových parkovacích ploch.
ź Budeme usilovat o zvýšení kvality MHD.
ź Rozpracujeme koncepci a uskutečníme první kroky směrem k naplnění 

myšlenky Příbram – smart city. 
ź Vybudujeme kanalizaci v osadách Lazec a Kozičín.
ź Budeme rozvíjet Strategický plán rozvoje města Příbram jako hlavní 

materiál po základní orientaci, kam chce město směřovat v budoucnosti. 
ź Chceme, aby se do diskuse o všech významných investicích vždy 

zapojovala veřejnost.
ź Budeme usilovat o vytvoření ucelené koncepce veřejných prostranství.
ź Pro další důležitá rozvojová území budeme prosazovat zpracování 

regulačních plánů.
ź Podpoříme transparentní výběrová řízení s cílem snížit náklady města

a dát příležitost všem zájemcům o městské zakázky.
ź Budeme pokračovat v projektu revitalizace sídliště Křižák. 
ź Zasadíme se o další modernizaci městské infrastruktury – zejména 

osvětlení, kanalizace a chodníků.
ź Podpoříme další fáze budování tzv. Zelené páteře města. Cílem je 

postupné prodloužení sportovní a rekreační zóny k Podskalí a do Brodu. 
Současně budeme podporovat projekty v již existujících částech Zelené 
páteře – na Novém Rybníku, na Flusárně a Čekalíkovském rybníku,
na Dolejší Oboře, pod Padákem atd. 

ź Podporujeme výstavbu obchvatu města a odklonění tranzitní dopravy
z centra při současném splnění podmínky, že se doprava pouze 
nepřesune do jiných částí města.

ź Podpoříme rozumné využití turistického potenciálu v souvislosti
se zpřístupněním Brd.

ź Přispějeme k dalšímu postupnému rozvoji lesoparků Padák a Litavka.
ź Rozšíříme síť lokálních cyklostezek a zkvalitníme průjezd městem

pro cyklisty.

Ekonomika a služby města, veřejná správa
ź Budeme neustále hledat úspory v běžných (provozních výdajích)

a zaměříme se na větší investiční aktivitu.
ź Investiční činnost v maximální míře podpoříme čerpáním vhodných 

dotačních titulů.
ź Provedeme důkladnou analýzu trhu s byty a v případě potřeby najdeme 

možnosti pro výstavbu malometrážních bytů s využitím státní podpory.
ź Budeme pokračovat v projektu Společně pro Příbram (participativní 

rozpočet), který umožňuje uskutečnit nápady obyvatel města
a občanských iniciativ. 

ź Zaměříme se na úpravu nejvíce zanedbaných míst města.
ź Při prodeji nebo koupi majetku budeme vždy důsledně zvažovat přínos 

pro město, a to nejen z čistě ekonomického hlediska, ale i z hlediska 
historického nebo společenského významu.

ź Budeme usilovat o to, aby pracovní pozice byly i nadále obsazovány
na základě schopností, nikoliv známostí. 

ź Zasadíme se o další rušení heren na území města.
ź Zlepšíme přístup občanů a firem k informacím a podkladům města,

a to zavedením jednotného kontaktního místa.
ź Budeme pokračovat v rozvoji systému třídění odpadů.
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