
Volební program TOP 09 Hodonín
na volební období 2014 – 2018

Víme, co chceme:

01 Přátelské město

 Tvůrčí pracovní atmosféru na úřadech a vstřícnost k občanům.

 Podpořit posílení kladného vztahu k městu, máme přece rádi Hodonín.

 Naslouchat lidem, podpořit veřejná fóra a jednání u kulatých stolů.

 U vjezdů do města zajistit odpovídající parkovou úpravu a osázení květinami.

 Na nádražích umístit více informací o historii a rozvoji města.

 Posílit počet asistentů prevence kriminality pro dohled nad vlakovým nádražím.

02 Stabilní město

 Ekonomicky zdravé a stabilní město s vyrovnaným rozpočtem.

 Využít dostupných a nenásilných možností k úsporným krokům při snižování provozních nákladů města a jeho 
organizací.

 Účelné a transparentní nakládání s veřejnými finančními prostředky.

 On-line dostupné smlouvy, veřejné zakázky a výběrová řízení.

 Silnou a stabilní samosprávu po celé volební období.

 Profily zastupitelů s docházkou na jednání a se záznamem, jak hlasoval pro navržené body

 Vytváření nových podmínek pro zaměstnanost a podporu podnikání.

 Užší spolupráce radnice s živnostníky a podnikateli.

03 Kulturní město

 Podporovat vícežánrové kulturní aktivity a pestrý společenský život.

 Udržet a podporovat kulturní akce spojené s historií a tradicemi města.

 On-line portál pro podnikatele na vkládání svých akcí (koncerty, tématické večery apod.)

 Podpořit nové a kreativní kulturní projekty.

 Realizovat celkovou rekonstrukci Domu kultury.

 Umístit QR kódy na kulturní památky ve městě – odkaz na internet s vícejazyčným výkladem.

Iniciovat zajištění výuky lidové hudby v ZUŠ, případně zřízení lidové konzervatoře.



04 Mladé město

 Zprostředkování nabídek krátkodobých brigád pro studenty a nezaměstnané.

 Zřídit tzv. „JOB centrum“ - poradnu pro absolventy hledající práci a začínající živnostníky.

 Podpořit projekty Dětského a Studentského parlamentu a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.

 Zajistit pro mladou generaci dostatečné podmínky pro aktivní a spokojený život ve městě.

 Rovnoměrně dotovat sporty všech druhů a typů, stejně jako rozvoj osobnosti – debatní kluby, přírodovědné a 
humanitní soutěže, studentské spolky

05 Bezpečné město

 Modernizovat technologii a podpořit rozšíření kamerového systému obzvláště na sídlištích, parkovištích a u 
zimního stadionu.

 Doplnit osvětlení přechodů pro chodce a postupné osázení světelnými LED prvky.

 Vyhodnotit a optimalizovat efektivitu nočního osvětlení, zabezpečit systémové osvětlení města.

 Iniciovat okamžitou realizaci neprovedených protipovodňových opatření.

 Cyklostezky řešit koncepčně, zajistit jejich bezpečné řešení a propojení.

 Opravit chodníky, odstranit bariéry, instalovat bezpečnostní reliéfy pro nevidomé a slabozraké.

 Opravit komunikace Janošíkova, Dobrovolského a Bří Čapků.

 Podpořit výstavbu kruhového objezdu u nemocnice na ulici Měšťanská – Purkyňova.

06 Zdravé město

 Propagovat zdravý životní styl, uplatnit účinné formy boje proti alkoholismu, kouření, toxikomanii a 
patologickému hráčství. Radikálně omezit formy hazardu na území města.

 Podpořit rozvoj a případnou rekonstrukci sportovišť.

 Více zapojit veřejnost do projektu Zdravé město a MA 21.

 Vybudovat stezky pro in-line bruslaře a longboardisty.

 Nadále podporovat zachování nemocnice a ekonomickou pomoc v oblasti investic – obměna sanitek, vybudování 
parkoviště, rekonstrukce vnitřní komunikace a chodníků.

07 Rozvíjející se město

 Podpořit rozvoj lázeňství, obzvláště rozšířením a dostavbou lázeňského parku.

 Koncepční pojetí parkování, vyhodnotit efektivitu placených úseků.

 Zajistit další pozemky s cenovým zvýhodněním mladých rodin.

 Podpořit jasnou urbanistickou vizi města a navrácení funkce městského architekta.

 Podpořit významné investice zajišťující všestranný rozvoj města.



08 Vyhledávané město

 Prověřit možnost výstavby vodáckého kanálu na řece Moravě.

 Na náměstích zřídit free Wi-fi zóny.

 Posílit rozvoj cestovního ruchu podporou dostavby Baťova kanálu a zajištění souvisejících služeb.

 Podpořit výstavbu vinného sklepu v rámci rozvoje areálu lázeňského parku.

 Probudit noční život a povolit provoz restauračních zahrádek, v neobydlených lokalitách, do pozdních hodin.

09 Čisté město

 Ekonomicky posílit a rozšířit projekt „Zelené město“.

 Zefektivnit třídění odpadu, zajistit pro domácnosti škrobové sáčky pro biologický odpad.

 Instalovat stojany se sáčky pro sběr psích exkrementů, zvýšit dohled nad povinnostmi majitelů psů.

 Ve spolupráci s Českými drahami a.s. řešit důsledně přemnožení holubů v areálu nádraží a příslušnou očistu 
prostor.

 Pružnější likvidaci sněhu a posypového materiálu v zimním období.


