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Vážení spoluobčané – nasloucháme Vám.
Víme, že náš obvod patří mezi oblasti s velmi znečištěným životním
prostředím poznamenaným průmyslovou výrobou zejména hutních
podniků  v Ostravě.  Podpoříme  každé  vyvážené  řešení,  které  bude
směřovat  k  modernímu  a  krásnému  našemu  obvodu,  které  je
přátelské ke všemu živému. 

Životní prostředí a 
infrastruktura

Podpoříme všechny dotační programy vedoucí ke zlepšení ovzduší v  
obvodu a regionu.
Zaváděním ekologické městské hromadné dopravy omezíme znečištění 
ovzduší v obvodu. 
Prosadíme důslednější čištění místních komunikací.
Umožníme spolufinancování víkendových pobytů pro děti v rekreačních 
oblastech Beskyd a Jeseníků.
Rozšíříme výsadbu zeleně a regeneraci parků.
Budeme prosazovat vybudování chodníků a cyklostezek v místech, která 
ještě nejsou vybavena pro plynulý pohyb chodců a cyklistů.

Bezpečnost 
a kriminalita

Nezákonné chování nepřizpůsobivých občanů budeme řešit, tak abychom 
chránili občany našeho obvodu, kteří dodržují pravidla slušného chování a 
právní předpisy České republiky.
Budeme bojovat proti šíření drog v obvodu a podpoříme rozvoj 
protidrogové prevence.
Budeme bojovat proti nalévání alkoholu nezletilým.

Ekonomika, korupce a
podnikání

Zlepšíme informovanost občanů o hospodaření s finančními prostředky 
obvodu.
Prověříme možnosti vyššího čerpání dotací z fondů EU pro podporu 
obvodu.
Projekt otevřené radnice – vyvoláme diskusi o možnosti prodloužení 
úředních hodin  a  možnosti vytvoření jednotného kontaktního bodu na 
radnici  k podávání různých  požadavků občanů.
Pokusíme se zvýšit využití veřejně prospěšných prací nezaměstnaných ve 
prospěch obvodu – např. odstraňování nepovolených skládek, úklid 
veřejných prostranství, zastávek, kosení trávy, ořezy keřů atd..
Zajistíme vyšetření čerpání financí na rekonstrukci rybníka Volný



Školství, kultura 
a sport

Podpoříme výstavbu a rekonstrukci obecních bytů obvodu – podpoříme 
zejména opravy a údržbu hřišť a dalších prostor pro hry dětí a sportovní 
vyžití občanů.
Budeme podporovat vznik malých soukromých předškolních zařízení.
Podpoříme aktivní rozvoj volnočasových činností pro děti a mládež. 
Budeme klást důraz na demograficky přiměřený rozvoj mateřských škol, 
zkvalitnění jejich materiálního vybavení, zajištění zdravotních pomůcek pro
děti s respiračním onemocněním a na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků.
.

Zdravotnictví, sociální
a nezisková oblast

Podpoříme program aktivního stáří pro občany v důchodovém věku.
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 
obvodu.
Budeme požadovat důslednou kontrolu využívání bytového fondu 
v majetku obvodu z důvodu lepšího využívání bytového fondu a zamezení 
úniku příjmů obvodu z nepřihlášených podnájmů. 


