


Průjezdné město 
Co chceme: 

● Co možná nejdříve zprovoznit severovýchodní obchvat 
● Propojit jižní a východní část města 
● Kvalitní, pohodlnou a ekologickou městskou hromadnou dopravu  
● Další výstavbu cyklostezek ve městě 
● Finančně soběstačné letiště, které bude spojnicí se světem 

 

Potřebné obchvaty 
Pardubice sice netrpí tranzitní dopravou, zato jim chybí silniční spojnice jednotlivých částí města, které by 
pomohly dopravně přetíženému centru. Stavět severovýchodní obchvat spojující části Polabiny a Dubina bude 
stát. Kvůli urychlení stavby nabídneme Ředitelství silnic a dálnic maximální spolupráci. Stejně u stavby spojky 
mezi jižní částí (Dukla, Višňovka) a východní částí (Pardubičky). Než stát silnici postaví, chceme tyto částí spojit 
sami – po místní komunikaci po mostě přes Chrudimku (Červeňák), kterou poté využijeme jako stezku pro pěší 
a cyklisty. Pokud by investice pro zprovoznění mostu byly srovnatelné s výstavbou nového, zvážíme jeho 
stavbu přes Chrudimku v trase jihovýchodního obchvatu. S napojením nového mostu na ulice Pod Břízkami  
a Kyjevskou budou obě části města propojené a vybudování nového mostu pro jihovýchodní obchvat usnadní 
jeho dokončení. Budeme pokračovat v modernizaci dalších spojnic - například rozšíříme podjezd v Anenské 
ulici. 
 
Ekologická a pohodlná MHD 
Kvalitní městskou dopravu, kterou by lidé preferovali pro cesty po městě, budeme mít jako finanční prioritu 
města. Chceme MHD zdarma pro všechny děti až do 10 let a pro matky s kočárky. Snižíme dopady MHD na 
životní prostředí a budeme pokračovat v elektrifikaci. Využijeme potenciál existujícího systému trolejbusové 
dopravy, který budeme podle podmínek konkrétních tras rozvíjet o nové úseky na frekventovaných trasách. 
Podpoříme také trolejbusy s akumulátorem energie, které umožní zajíždět i do lokalit, kde není budování 
trolejbusové trati účelné. Za prioritu města považujeme vybudování nového autobusového nádraží, které 
umožňují pohodlný přestup mezi regionálními autobusy a vlaky. V lokalitě hlavního nádraží chceme také 
odstranit kapacitní problémy nového dopravního uspořádání. Pomůže k tomu i chystané inteligentní řízení 
dopravy, které umožní změnu uspořádání komunikace a bude mít přímý efekt na zvýšení průjezdní kapacity. 
Občanům dojíždějícím do města vytvoříme možnost pro odstavení vozidla na záchytných parkovištích  
s návazností na MHD, čímž zvýšíme počet parkovacích míst v centru města a současně snížíme zátěž 
automobilovou dopravou. 
 
Více cyklostezek 
Jízda na kole je levná, ekologická a zdraví prospěšná forma dopravy. Chceme dál vytvářet podmínky pro rozvoj 
cyklistiky, protože výrazně přispívá k udržitelnosti dopravního systému. Budeme stavět další trasy cyklistických 
stezek a navrhovat takové úpravy v silničním provozu, které cyklistům umožní pohodlný a bezpečný průjezd  
v místech, kde není kvalitní cyklistická stezka z různých důvodů možná. 
 
Soběstačné letiště 
Podporujeme rozvoj civilního provozu na pardubickém letišti, který umožní občanům města i regionu letecké 
spojení se světem při cestách za dovolenou, za prací, nebo při přepravě zboží. Rozvoj by měl směřovat  
k finanční soběstačnosti letiště.  
 
 

Jdete do toho s námi? 



Rozvíjející se město 
 

Co chceme: 
● Výstavbu vyváženou pro všechny skupiny obyvatel – mladé rodiny, seniory, podnikatele 
● Koordinované stavby na území města a v jeho okolí, ať už staví město, kraj nebo stát  
● Nastartovat výstavbu bydlení pro mladé lidi 
● Revitalizace sídlišť bude naším podstatným investiční zájmem v oblasti bydlení 

 
 
Komplexní rozvoj města je klíčový. Naším cílem je město s rodinným bydlením na jeho periferii a s výstavbou  
i využitím ploch v jeho centru. Územní plán města, na jehož přípravě jsme se podíleli, podpoříme. Je v něm 
dostatek rozvojových ploch pro bydlení a pro podnikatelské záměry. Prioritu dáváme řešení dopravy včetně 
klidových zón. S pomocí územních a koncepčních studií stanovíme využití a limity území, množství zeleně, 
chceme dát více prostoru štěrkovým trávníkům a zeleným střechám u nově budovaných objektů. 
Město má být iniciátorem a koordinátorem staveb dopravní a další veřejné infrastruktury. Je k tomu nutná 
spolupráce všech odborů magistrátu, zejména pak odborů hlavního architekta a dopravy, a také koordinace 
s krajským úřadem. Město se má rozvíjet transparentně. Nepřipustíme ovlivňování územního plánu 
komerčními nebo politickými zájmy jednotlivců a zájmových skupin. 
 
Sociální bydlení potřebným – startovací bydlení mladým    
Na základě relevantních údajů, prognóz a povinností určených státem zpracujeme politiku a koncepci bydlení, 
která motivuje mladé lidi zůstat ve městě a založit zde rodiny. Vytvoříme koncept nabídky bytů pro absolventy 
středních a vysokých škol, kteří se úspěšně zapojí do ekonomické a podnikatelské sféry. Město pod naším 
vedením bude prosazovat státní projekt dostupného bydlení, který umožní snadnější přístup našich obyvatel 
k bydlení. Důraz budeme klást na využití nepotřebného státního majetku s podporou Evropské investiční 
banky.                                                              
Podpoříme takovou bytovou politiku, která pomůže důstojnému bydlení pro stále rostoucí skupinu seniorů. 
Revitalizace sídlišť bude naší investiční prioritou v oblasti bydlení. 
 

Jdete do toho s námi? 
 
   
 

 

 

 
 



Kulturní město 
 

Co chceme: 
● Pardubice jako město kultury 
● Kreativní projekty, workshopy a výstavy, díky kterým budou žít ulice města, ale také 

knihovny a galerie 
● Rozvoj města v rukou skutečných a seriózních architektů 
● Prostor a podporu pro spolky, které spoluvytváří život ve městě a pro církve jako tradiční 

nositelky kulturního a duchovního dědictví 
● Důstojný univerzální koncertní a společenský sál 

 
 

Pardubice jako město kultury. Kultura se dotýká každého z nás a vytváří prostředí, které formuje náš pohled  
na svět. Chceme, aby se naše město ucházelo o označení „město kultury“.  
 
V našem pojetí totiž kultura tvoří výkladní skříň města, které se nemusí prezentovat vůči svým návštěvníkům 
pouze tradičními a známými událostmi, ale má potenciál pro zrod celé řady dalších kulturních aktivit. Kultura 
není jen možnost vybrat si z programu městského divadla, kin nebo jít na koncert. Chceme obyvatelům 
nabídnout i další možnosti, proto podpoříme živé umění a s ním ochotnická divadla, pouliční festivaly, činnost 
a vystoupení pěveckých sborů i další formy kulturních zážitků. Právě takové akce zvyšují atraktivitu města pro 
své občany a budoucí obyvatele.  
       
Podporu města bychom formou grantů chtěli dát také místním začínajícím umělcům. Nechápeme kulturu 
pouze jako výdaj z městského rozpočtu, ale také velkou příležitost pro město.  
 
V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, ve kterém se bude moci svobodně uplatnit kreativita 
i tvůrčí schopnosti obyvatel. Ať už v umění, ve vzdělávání, službách nebo v drobném podnikání.  
 

Jdete do toho s námi? 
 

 

 
 
 

 

 

 
 



Sportovní město 
 

Co chceme: 
● Chceme, aby po skončení vyučování mohly naše děti trávit smysluplně svůj volný čas 

pohybovými aktivitami  
● Sportoviště s kvalitním zázemím pro pardubické sportovce 
● Podporovat tradiční a významné sportovní akce konané v Pardubicích, které mají nejen 

kulturně-společenský význam, ale které také aktivně zapojují i širokou veřejnost 
● Pomáhat zejména tradičním pardubickým sportovním klubům a organizacím, které 

dlouhodobě a systematicky pracují s mládeží a které reprezentují úspěšně město Pardubice  
a zároveň se snažit eliminovat z dotační podpory „podnikatele se sportem“ 

 
 
Už od 19. století jsou Pardubice známé jako město sportu a my o tuto pověst chceme dál pečovat a zvyšovat 
její kredit. Pravidelný pohyb je ale součástí zdravého životního stylu a měl by být dostupný pro každého. 
Sportování dětí a mladých lidí na základních školách a v rámci sportovních klubů vede k jejich zdravému 
sociálnímu i psychickému vývoji.  
 
Zajistíme proto rozvoj a údržbu sportovních areálů a hřišť, které chceme otevřené pro všechny 
občany. Podporujeme také projekt Dukla sportovní. Chceme ho uskutečnit podle návrhu jednotlivých etap  
a využit k tomu finance mimo rozpočet města, například dotace investičních programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy nebo evropských fondů.  
 
Vážíme si úspěchů špičkových pardubických sportovců a budeme je podporovat formou transparentního 
dotačního systému. Město by jim mělo poskytnout přijatelné podmínky pro užívání sportovišť. 
 
Lední hokej je tradiční značka našeho města. Nezříkáme se odpovědnosti města za jeho budoucnost, ale 
nejprve chceme hokejový klub HC Dynamo Pardubice a. s. finančně stabilizovat a teprve poté najít silného 
stabilního partnera, který pomůže vytvořit podmínky pro kvalitní fungování extraligového hokeje. Budeme 
usilovat o kvalitní výchovu mladých pardubických hráčů, aby ti nejlepší dostali už v juniorském věku šanci hrát 
extraligu za mateřský klub. 
 
V uplynulém volebním období se nám v rámci Rady města Pardubic podařilo spustit projekt Sportovní park 
Pardubice, který měl o letních prázdninách velký společenský úspěch, a proto chceme i v následujících letech 
v tomto projektu pokračovat 
 

Jdete do toho s námi? 
 
 
 
 

 
 



Město pro podnikání a inovace 

 
Co chceme: 

● Podpořit místní živnostníky a všechny ty, kteří zaměstnávají občany města  
● Zkvalitnit a rozšířit podnikatelské aktivity pomocí Pardubického podnikatelského inkubátoru 

P-Pink 
● Propojit klíčové hráče v podnikatelském prostředí Pardubic – město, univerzitu  

a hospodářskou komoru. 
● Maximálně rozvíjet cestovní ruch ve městě, který přivede nové turisty a nabídne další 

podnikatelské příležitosti 
 
 
Podnikání je součást života našeho města a jeho obyvatel. Podporu si zaslouží malé a střední firmy, které jsou 
dynamickým prvkem ekonomiky a ty, které staví na práci a výrobcích s vysokou přidanou hodnotou. 
 
Pardubice mohou být inovativním centrem východních Čech. Mají výbornou dopravní dostupnost (dálnice 
D11, železniční uzel, letiště a napojení na R35), výhodnou geografickou polohu, historické kořeny  
v elektrotechnickém průmyslu, dostatek průmyslových zón, univerzitní zázemí i potenciál fungujících firem. 
Pardubice jsou také druhým největším pojišťovacím centrem země po Praze. 
 
Chceme do města přivést takové investory, kteří vytvoří nová pracovní místa, ale budou myslet i na životní 
prostředí. V rámci územního plánování nabídneme investorům dostatek vhodných ploch pro vznik nových 
záměrů. Investoři se mohou stát i potenciálními podporovateli kultury a sportu ve městě. Pro podnikání 
chceme lepší dopravní infrastrukturu, proto například prověříme možnost zlevnění parkovacích karet pro 
podnikatele, kteří své služby nabízí občanům v centru města. 
 

Jdete do toho s námi? 
 

 

 

 

 

  



Chytré město 
 

Co chceme: 
● Využít technologie s rozumem. Moderní technologie ve službách města mají pomáhat všem 

občanům bez rozdílu. 
● Zpřístupnit městská anonymizovaná data (tzv. open data) veřejnosti  
● Jednoduché využití všech městských služeb jedním nástrojem pro občany (čipová karta, 

kreditní karta nebo mobil) bude jednoduché a zvládne to každý  
● Komplexní dopravní simulace s možností návrhu variantních řešení bez velkých nákladů 
● Vše potřebné související s agendou města vyřídíte na jednom místě – na portálu občana 

 
„Smart“ neznamená drahý a digitální  
Moderní technologie, které město využije ke zkvalitnění svých služeb pro občany, mají pomáhat všem 
daňovým poplatníkům. Magistrát nemusí vždy nakupovat nová zařízení, mnohdy stačí kreativně využít 
stávající řešení. Nastartujeme proces přípravy smart cities ve spolupráci s odborníky, jednotlivými institucemi 
města a se specialisty na jeho zavedení.  
 
Chceme integrovat městské služby do jediného nástroje. Jízdenky MHD, vstupy do galerie, do aquacentra  
by měli mít občané možnost koupit přes mobilní telefon nebo prostřednictvím čipové nebo běžné bankovní 
karty. 
 
Iniciujeme vytvoření portálu občana, který by v jednom centrálním místě řešil požadavky občanů na městské 
agendy. Moderní technologie využijeme také při komplexních simulacích dopravy ve městě, které nabídnou 
variantní řešení bez velkých nákladů, například při stavbách křižovatek, nových silnic nebo rozmístění stojanů 
na kola. 
 
Otevřená data 
Skutečné bohatství je v hlavách našich lidí. V rámci jednotného datového portálu zpřístupníme městská 
anonymizovaná data (tzv. open data) veřejnosti, protože najít řešení nákladně řešených městských problémů 
mnohdy dokáže i bezprostředně angažovaný jedinec s řádově menšími náklady.  
 
Město by v zásadních otázkách mělo rozhodovat na základě exaktních podkladů. Navrhneme důsledné 
zavedení procesního řízení, expertních systémů pro podporu rozhodování, simulací procesů a politik 
založených na faktech (tzv. evidence based policy) tak, aby rozhodnutí města byla vždy podložena fakty, nikoliv 
domněnkami. 
 

Jdete do toho s námi? 

 
 

 
 

 



Efektivní správa města  
  

Co chceme: 
● Takovou službu, která občanům umožní vyřídit všechny jejich požadavky na jednom místě 
● Audit pro magistrát, úřady v městských obvodech a všechny městské firmy, který ukáže možné 

změny zavedených ale nefunkčních postupů  
● Zefektivnit fungování úřadů města a jeho zaměstnanců 
● Přiblížit lidem důležitá rozhodnutí týkající se jejich městského obvodu  

 
 
Zjednodušíme občanům přístup ke službám města. Připravíme portál občana, který bude jedním centrálním 
místem pro komunikaci s místním úřadem. Budeme podporovat projekty zavádění eGovernmentu, které 
umožní občanům komunikovat s jednotlivými odbory města přes počítač nebo mobilní telefon, a to nejen pro 
poplatky nebo rezervační systém. Zveřejníme všechny dostupné formuláře a informace na webu města. 
 
Oběžník, nikoli obíhající občan 
Nastartujeme změnu, na jejíž konci by občan měl možnost komunikovat pouze s jedním úředníkem a 
nemusel řešit jednu věc na několika odborech města s mnoha zaměstnanci. Zajistíme, aby občan dostal 
odpověď od radnice na každý podnět. 
 
Data, která vznikají na magistrátu a v jeho společnostech, mají být bezplatně k dispozici také občanům města 
jako Open data i pro komerční využití. Podpoříme nezávislé vývojáře, kteří umožní přístup obyvatel 
k informacím o veřejné dopravě, kvalitě ovzduší, parkování a dalších službách. 
 
Efektivní a levnější úřad 
Zefektivníme fungování úřadu města a městských obvodů. Chceme městské obvody, které přiblíží 
rozhodování o místních záležitostech občanům. Provedeme analýzu úkonů, které nabízí úřady a prověříme, 
zda jsou efektivní. Zahájíme diskusi o aktualizaci statutu města, která povede ke zjednodušení a zefektivnění 
systému veřejné správy. 
 
Zavedeme participativní rozpočet v jednotlivých obvodech, který občanům umožní se přímo účastnit přípravy 
a výběru projektů v okolí jejich bydliště.  
 
Provedeme personální a finanční audit magistrátu, úřadů městských obvodů a všech městských firem  
a podpoříme konkrétní změny, které povedou ke zvýšení efektivity místní správy - především kvalitní analýzou 
procesů, podporou digitalizace úřadu a jednotným nákupem SW licencí. Zcentralizujeme agendu IT a zrušíme 
ji na obvodech. 
 
Podle specifických podmínek jednotlivých městských obvodů stanovíme nadbytečné řídící funkce, tyto 
zrušíme a ušetřené peníze v řádu milionů ročně investujeme do dalšího rozvoje našeho města. 
 
Budeme organizovat pravidelná neformální setkání zastupitelů Koalice pro Pardubice s občany města, ať již 
budeme v opozici či v koalici.  

Jdete do toho s námi?  

 



Kvalitní vzdělání pro všechny 
 

Co chceme: 
● Zrekonstruované budovy škol a učebny s moderními a interaktivními pomůckami pro naše 

žáky 
● Dostupné školky pro všechny pardubické děti 
● Výuku obohacenou o přírodovědnou a polytechnickou výchovu 
● Lepší podmínky pro kvalitní výuku jazyků a vzdělání v oblasti finanční, mediální, informační 

gramotnosti a etické výchovy 
 
 
Naše město nabízí kvalitní školství, zároveň ale také prostor dál zlepšovat naše školy a jejich nabídku pro 
občany. Chceme mít ve městě dál širokou nabídku kvalitního vzdělávání ve všech typech vzdělávacích zařízení 
– ve státních i v soukromých.  
 
Prioritou je celoživotní vzdělávání pro všechny věkové kategorie dostupné pro občany Pardubic. Jako stejně 
důležité a preventivní vůči sociálně patologickým jevům vnímáme volnočasové aktivity dětí a mládeže. 
Podpoříme také další zkvalitňování technického vybavení škol, které však chceme vhodně využít i pro 
celoživotní vzdělávání lidí každého věku.   
 
Zajistíme větší dostupnost mateřských škol pro pardubické děti. Podpoříme také vznik alternativních možností, 
jako jsou například dětské skupiny, které pomohou matkám vrátit se ke svým profesím dříve nebo využít práce 
na částečné úvazky. 
 
Podpoříme výchovu, která pomůže ke kvalitním partnerským vztahům a zodpovědnému rodičovství. 
 

Jdete do toho s námi?  
 
 

 

 

 

 
 



Transparentní rozhodování města 
 

Co chceme:  
● Zachováme zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva města 
● Zpřístupníme podklady pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města 
● Umožníme opozičním zastupitelům zastávat kontrolní funkce 

 

Otevřenost, komunikativnost a sdílení informací jsou pro nás základy odpovědné politiky města. Chceme, aby 
občané byli vždy informovaní a měli tak možnost kontrolovat, jak každý z jimi zvolených zastupitelů a radních 
pracuje a rozhoduje. Pokud politik nemá zpětnou vazbu ani zájem nechat občanům kontrolu nad svým 
rozhodováním, může ztrácet zábrany a selhat ve veřejné funkci. V takovém případě by ale měl nést následky 
za své jednání. 

Zachováme zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva města, které doplňují fungující přímé přenosy 
z jednání. Nově na webových stránkách města zpřístupníme podklady, které mají k dispozici zastupitelé  
a z nichž čerpají poznatky pro rozhodování.  

Budeme prosazovat posílení veřejné kontroly i nad tím, jak město hospodaří. Zveřejníme všechny zakázky 
města, jejichž hodnota přesáhne nad 200 tisíc korun bez ohledu na to, jestli to ukládá městu zákon. Při zadávání 
veřejných zakázek budeme maximálně transparentní.   

Veřejnost musí mít kontrolu také nad rozhodováním a fungováním městských společností. Odmítáme 
omezování možností kontroly i ze strany opozice. Zajistíme přístup opozičních zastupitelů ke kontrolním 
funkcím.  

Jdete do toho s námi?  
 
 

 

 

 

 

 
 



Město v zeleni 
 

Co chceme: 
● Iniciovat program, který podpoří stavby zelených střech ve městě 
● Obnovovat a pravidelně udržovat městskou zeleň 
● Ochránit strategický vodní zdroj Hrobice 
● Motivovat dál občany k třídění odpadu 
● Podpořit ekologickou výchovu dětí a akce s ekotématikou pro veřejnost 

 
 
Zeleň je ve městě důležitá nejen proto, že významně ovlivňuje mikroklima. Chceme důsledně chránit  
a obnovovat zeleň jako nejlepší obranu proti prachu, hluku a horku a minimalizovat vznik rozsáhlých 
zabetonovaných povrchů. Budeme aktivně pečovat o městskou zeleň v okolí obytných domů, obnovovat 
uliční stromořadí a po investorech důsledně vyžadovat úpravu zeleně po ukončení stavby. 
 
Soustředíme se na nový trend zelených střech. K rozšíření zeleně chceme využít nově také sloupy veřejného 
osvětlení a sloupy pro městskou hromadnou dopravu, ze kterých uděláme „železné stromy“.   
 
Jsme připraveni šetrně hospodařit v městských lesích a využít je také pro rekreaci obyvatel, stejně jako budoucí 
přírodně krajinářský park na obou březích Labe a oblast říční nivy Chrudimky. Budeme pokračovat také  
v dalších etapách budování tohoto parku pro volný čas, sport a rekreaci. Zefektivníme boj proti holubům  
a hlodavcům.  
  
Budeme iniciovat urychlené přijetí státní koncepce nakládání s odpady, kterou zapracujeme do pravidel 
nakládání s odpady ve městě. Chceme být připraveni na třídění s ohledem na využití odpadu, zejména plastů. 
Plasty jsou rizikem, který globálně ovlivňuje a bude ovlivňovat zdraví lidí.  
 
Chceme, aby vodní zdroj Hrobice dál dodával občanům Pardubic kvalitní vodu za přijatelnou cenu. Zástupci 
města ve společnosti VAK Pardubice budou usilovat o zlepšení ochrany tohoto strategického zdroje pitné 
vody. 
 

Jdete do toho s námi? 
 
  
 

 

 

 

 

 



Sociálně citlivé město 
  

Co chceme: 
● Síť sociálních služeb ve městě připravit tak, aby dokázala reagovat na vývoj populace 
● V rámci činnosti města výrazně posílíme počet terénních sociálních pracovníků odboru, kteří 

pomohou občanům města řešit jejich situaci 
● Zabránit nepřijatelnému podnikání s dávkami v sociálních službách  

 
 
Jsme si plně vědomi negativního demografického vývoje naší společnosti. Město Pardubice patří bohužel 
věkovou strukturou k jedněm z nejstarších měst v naší zemi, a tomu by měla rovněž odpovídat sociální politika 
města. Budeme podporovat ty poskytovatele sociálních služeb, kteří splňují standardy kvality a zákonné 
podmínky pro poskytování těchto služeb a budeme podporovat růst kapacit všech potřebných služeb – 
terénních, ambulantních a zejména pobytových. Pro občany Pardubic a okolí podpoříme vybudování dalších 
potřebných míst v cenově dostupných domovech pro seniory spadajících pod správu města. Chceme budovat 
sociální politiku koncepčně, od podpory občanů v jejich bytech prostřednictvím sítě pečovatelských služeb, 
přes dostatek míst v denních stacionářích i pro seniory, budování malometrážních sociálních bytů  
s navazujícími službami až po dostatek lůžek s kvalitní dostupnou péči v domovech pro seniory. 

Podpoříme vznik dosud chybějící pobytové sociální služby pro občany s rizikovým chováním a bez přístřeší, 
kteří vyžadují trvalou péči a vzhledem ke svému stavu nesplňují podmínky pro pobyt ve standardních 
domovech pro seniory. V rámci činnosti města bychom chtěli výrazně posílit počet terénních sociálních 
pracovníků odboru, kteří pomohou občanům města řešit jejich situaci. 

V rámci našich vazeb na naše poslance a senátory, budeme usilovat i o předkládání návrhů, které budou 
zlepšovat přehledné a předvídatelné financování sociálních služeb a usilovat o zjednodušení administrativní 
zátěže v této oblasti. 

Chceme pokračovat v takovém nastavení pravidel financování sociálních služeb, které budou splňovat kritéria 
financování Pardubického kraje. Budeme usilovat o propojení zdravotní a sociální péče. 

 

Jdete do toho s námi? 
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Bezpečné město  
 

Co chceme: 
● Bezpečné a zdravé město, které důsledně dbá na prevenci užívání drog, a také užívání 

alkoholu u mladistvých  
● Zredukujeme působení heren na území města s cílem soustředit hazard do centrálního 

kasina, mimo obytnou zástavbu města 
● Efektivní spolupráci městské a státní policie, která povede k zvýšení bezpečnosti obyvatel 

a dopravy 
● Monitorovat riziková místa ve městě kamerovým systémem 
● Řešit problémy sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s neziskovými organizacemi 

 
 
Budeme prosazovat regulaci a redukci počtu heren na území města s cílem centralizovat je do jednoho místa, 
do centrálního kasina. Negativní vliv hazardu na bezpečnost ve městě je prokazatelný, úplný zákaz by však 
mohl vést ke vzniku soukromých heren, které by stály mimo dohled a vliv města. Chceme věnovat pozornost 
prevenci užívání alkoholu u mladistvých a dodržování zásad jeho prodeje v klubech, barech, restauracích  
a obchodech. 
 
Zefektivníme spolupráci státní a městské policie při hlídkové činnosti v ulicích. S pomocí výstupů kamerového 
systému se zaměříme na prevenci nežádoucích jevů. Hlavní náplní činnosti městské policie by ale měla být 
bezpečnost obyvatel, zejména dětí a seniorů, dopravní bezpečnost ve městě, prevence a osvěta.  
 
Zaměříme se na aktivity podvodných prodejců a ochranu soukromí zejména u dětí a starších občanů. 
Podpoříme neziskové organizace zabývající se řešením těchto problémů a jejich programy prevence, zejména 
pro seniory a žáky základních škol.  
 
Podpoříme rozšiřování kamerového systému na rizikových místech ve městě. Při instalaci kamer ale chceme 
jednat v souladu s principem nezbytnosti. Zavedení kamerového systému ani jednotlivých kamer nesmí být 
samoúčelné. Provoz kamerových systémů musí být přiměřený problémům, které mají řešit, včetně technických 
řešení nebo způsobů instalace. Při zavádění kamerového systému a sdílení výstupů pro integrovaný záchranný 
systém budeme komunikovat s občany. 
 
Zasadíme se o takové úspory v rozpočtu města, které nám pomohou stabilizovat zaměstnance městské policie 
a posílit hlídky v ulicích města, zejména ve večerních a nočních hodinách a o víkendech. 
 
Jsme připraveni řešit problémy sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s neziskovými organizacemi. 
Bezpečnost obyvatel také zvýší osvěta a současně monitoring soukromých ubytoven, kde žijí problémoví 
občané. 
 

Jdete do toho s námi? 
 

 

 



Město pro rodiny 
 

Co chceme: 
● Koncepci rodinné politiky města s každoročními akčními plány 
● Revizi systému startovacího bydlení pro mladé rodiny 
● Mateřské školky s dostatkem míst pro děti a s provozní dobou přizpůsobenou pracovní době 

rodičů. 
● Prostřednictví komise pro rodinu budeme systematicky vyhodnocovat vliv rozhodnutí města 

na rodiny.  
 
 
Chceme realizovat už připravenou koncepci rodinné politiky města a její jednotlivé kroky rozvrhnout 
v každoročních akčních plánech. Rozšíříme kompetence městské komise pro rodinu jako poradního  
a iniciativního orgánu zastupitelstva. Každé zásadní rozhodnutí města, které bude mít vliv na rodiny, by měli 
zastupitelé udělat jen s vyjádřením této komise.  
 
Zajistíme dostatek míst pro děti v mateřských školách na celém území města. Chceme usnadnit návrat rodičů 
k jejich profesi nebo k práci na částečný úvazek. Budeme průběžně reagovat na demografický vývoj ve městě 
a krátkodobé výkyvy vyřešíme alternativami, například podporou dětských skupin. Provozní dobu mateřských 
škol a školních družin se pokusíme přizpůsobit potřebám pracujících rodičů. 
 
Přehodnotíme systém startovacího bydlení ve městě tak, aby motivoval mladé lidi k zakládání rodin  
a pomohl řešit problém dostupného bydlení pro rodiny s dětmi. Formou dotací a na základě objektivně 
stanovených kritérií podpoříme neziskové organizace a centra, které umožňují dětem, mládeži a rodinám 
smysluplné trávení volného času.  
 
Chceme pomoci rodinám, které pečují o seniory a těžce nemocné členy rodiny v domácím prostředí. Proto 
vybudujeme dostatečnou kapacitu kvalitních odlehčovacích zařízení a mobilní hospicové péče. Formou 
grantů podpoříme ty neziskové organizace, které podporují rodiny v složité životní a finanční situaci  
a poskytují vzdělávání i poradenství v těchto oblastech.  
 

Jdete do toho s námi? 

 
 
 
 
 
 

 
 



Zdravé město 

 

Co chceme: 
● Podporovat dlouhodobou zdravotni ́ pe ́c ̌i v doma ́cnosti, v tere ́nu, ambulantni ́ pe ́c ̌i a rozvoj 

domácí hospicové péče 
● Dostatek parkovacích míst u nemocnice 
● Nabídnout prostory v městských objektech pro ordinace praktických a dětských lékařů 

 
 
Ve spolupráci s krajem budeme řešit lepší dostupnost lékařské pohotovosti pro občany Pardubic a podpoříme 
konkrétní investiční projekty, které povedou k rozvoji pardubické nemocnice.  

Chceme dostatek parkovacích míst u nemocnice. Budeme se na tom podílet ve spolupráci s Pardubickým 
krajem. 

Nabídneme prostory v městských objektech pro ordinace praktických a dětských lékařů. Zlepšíme 
informovanost obyvatel o zdravotních a sociálních službách. 

Chceme podporovat dlouhodobou zdravotní pe ́c ̌i v doma ́cnosti, v tere ́nu, a také ambulantní pe ́c ̌i, která se 
pr ̌izpu ̊sobí pacientovi. Podpoříme další rozvoj doma ́cí hospicové péc ̌e s důrazem na osobní pr ̌ístup 
k pacientovi i k jeho rodině. Budeme klást důraz na dobrovolnické programy pro dlouhodobě nemocne ́  
a osame ̌le ́ občany, které pomohou rozs ̌ířit a zkvalitnit pe ́c ̌i a zachovají du ̊stojnost z ̌ivota nemocných. 
Podpor ̌íme činnost neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti. 

Ve spolupráci s našimi poslanci navrhneme takové snížení daní na zdravotnické prostředky, aby se staly 
dostupnějšími.  

 

Jdete do toho s námi? 
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