Volební program kandidátky „Volba pro město“ (VPM) v Hradci Králové pro
komunální volby 2010
Volba pro město (VPM) je stranou, která vznikla v roce 1998 s cílem být v komunální
sféře pro voliče alternativou k parlamentním politickým stranám. Pod naší značkou pracuje
ve více jak sedmdesáti městech a obcích České republiky řada zastupitelů, radních a dokonce i
starostů a místostarostů, kteří se nemusí při správě města řídit pokyny nějakého stranického
sekretariátu, nemusí při své práci prosazovat zájmy své strany, případně – což je ještě horší jejích sponzorů. Naši zástupci na radnicích pracují pro svoji obec - aby děti mohly chodit do
kvalitních a dobře vybavených škol, aby hrála divadla, aby byl dostatek kvalitních sportovišť,
aby jezdila městská doprava či aby bylo uklizeno na ulicích, na nichž bude bezpečno i v nočních
hodinách. Tato základní filozofie se může zdát jednoduchá, ale právě naši zastupitelé díky svým
dosavadním zkušenostem vědí, jak složité je zajistit tyto zdánlivě samozřejmé věci pro svoji obec
a jak nesnadné je zajistit je způsobem, který je nejlepší pro celou obec a její občany a ne pro úzké
zájmové skupiny. Vzhledem k tomu, že VPM podala pro letošní komunální volby kandidátky
v 74 městech a obcích, lze předpokládat, že tento stav potrvá i nadále.
Vážení spoluobčané, v Hradci Králové se o Vaši přízeň již počtvrté uchází kandidáti VPM.
Chceme společně oslovit zejména ty z Vás, kteří oceňují to, co se za poslední roky, po které jsme
měli možnost podílet se na správě města, změnilo v Hradci Králové k lepšímu, a přejí si, aby
tento vývoj pokračoval. Tím neříkáme, že my sami jsme se vším spokojeni, že se všechno
dokonale povedlo (příkladem budiž zavedení parkovacího systému) a že není co zlepšovat.
K tomu, aby se nám to mohlo podařit, potřebujeme ovšem Vaši podporu. Tímto Vám nabízíme
náš program, přičemž ani teď ani do budoucna se nebráníme diskusi o tom, co je pro město
nejdůležitější z Vašeho pohledu. Stále totiž chápeme práci radnice především jako
službu občanům, jako úsilí o co nejlepší znalost potřeb města a jeho obyvatel a samozřejmě také
považujeme za povinnost zastupitelů a radních starat se o to, aby se výsledky práce radnice co
nejvíce přibližovaly těmto potřebám.
Obecné principy našeho volebního program se nemění. Vždy chceme pracovat pro to, aby Hradec
Králové byl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

městem s vysokou kvalitou života
městem bohatým
městem fungujícím
městem vzdělání, kultury a sportu
městem demokratickým
městem evropským

Na takto obecně formulovaných tezích nemáme co měnit. V uplynulých letech jsme se
snažili vykonat maximum pro jeho naplnění a pokud nám k tomu dáte příležitost, budeme tak
činit i nadále v nové sestavě ve vedení naší kandidátky. Co všechno to podle nás znamená a co
pro to chceme v příštích letech dále udělat? To si Vám dovolujeme představit v následujících
kapitolách.

1. Město s vysokou kvalitou života
Hradec Králové je dlouhodobě hodnocen jako město s nejvyšší kvalitou života v České
republice. Uděláme maximum pro to, aby si naše město tuto kvalitu udrželo a i nadále vytvářelo
dobré prostředí pro celkovou pohodu svých obyvatel a návštěvníků.
Přirozenou lidskou potřebou je odpovídající bydlení. VPM vnímá zodpovědnost obce za
kvalitní přípravu podmínek pro bytovou výstavbu. Současná situace na trhu s bydlením v našem
městě ovšem naznačuje, že nabídka kvalitních bytů je již dostatečná a také privatizace městského
bytového fondu se blíží ke konci. V dalším volebním období proto hodláme podporovat spíše
vytváření bytů "startovacích" pro mladé, případně na řešení sociálně naléhavých případů lidí,
kteří se ocitli v nouzi bez vlastní viny a na přechodnou dobu.
Ačkoli bezpečnost občanů Hradce Králové je v porovnání s jinými stejně velkými
českými městy velmi dobrá, považujeme za nutné ji nadále zvyšovat. Především chceme
zlepšovat funkčnost městské policie a zlepšit koordinaci její činnosti s Policií ČR tak, aby
přítomnost strážníků v ulicích zvyšovala pocit bezpečí občanů. Přes možné výhrady považujeme
za nezbytné využívání kamerového ochranného systému v problémových lokalitách města.
Chceme pokračovat i v dalších částech programu prevence kriminality, který se soustřeďuje na
rizikové skupiny zejména mladých lidí. Jeho cílem je nabídnout jim dostatečnou životní náplň, ve
které nezbude prostor pro drogy a další sociálně a kriminálně nebezpečné jevy. Pro ochranu
občanů před následky katastrof a mimořádných událostí budeme pokračovat v součinnosti
s krajem a státem v budování integrovaného záchranného systému, včetně maximální podpory
vybudování republikového školícího centra IZS v areálu hradeckého letiště. Za významný
příspěvek k větší bezpečnosti považujeme ale také fungující veřejné osvětlení a kvalitní péči o
vozovky, chodníky a cyklistické stezky.
Kvalitní životní prostředí pro obyvatele města se v Hradci Králové počítá málem za
samozřejmost vzhledem k faktu, že největší problémy v této oblasti byly vyřešeny v předchozích
letech. Město má dlouhodobě zajištěn svoz a likvidaci odpadů, funguje kanalizace a čistírna
odpadních vod po letos dokončené rekonstrukci a dostavbě jako jedna z prvních v ČR splňuje
nejpřísnější evropské limity, vodárenská soustava dodává kvalitní pitnou vodu a dobře funguje
městská hromadná doprava, úklid v ulicích, péče o zeleň či veřejné osvětlení. Kandidáti VPM
považují za užitečné vytvářet i pro tyto služby konkurenční prostředí, které ovšem nevylučuje
využití podniků městských. Kvalitní péče o městské lesy přináší výborné podmínky pro
příměstskou rekreaci a příjemné procházky a pojížďky na kolech či na inline bruslích. Kandidáti
za VPM chápou svoji zodpovědnost za udržitelný rozvoj. S tímto závazkem budeme také
přistupovat k tvorbě nového územního plánu a dalších strategických dokumentů rozvoje města.
Neodmyslitelnou součástí naší představy o budoucím Hradci Králové je systém sociální a
zdravotní péče. Naším cílem je, aby každý občan měl možnost žít v lidsky důstojném prostředí,
aby jemu i jeho dětem byly přístupné všechny možnosti životního uplatnění, neomezené jeho
národností, barvou pleti či vyznáním. Budeme prosazovat, aby Hradec Králové byl i nadále
schopen pomoci svým obyvatelům v tísnivých a složitých životních podmínkách. Proto
budeme podporovat takové instituce, které pomáhají tělesně, mentálně nebo jinak
handicapovaným spoluobčanům a sociálně slabým, a to bez ohledu na jejich právní formu i
vlastnickou strukturu. V Hradci Králové je významným úkolem radnice také vztah k seniorům,
kteří tvoří podstatnou část obyvatelstva. Je potřeba tomu přizpůsobovat nejen systém sociální a
zdravotní péče, ale také kulturní nabídku a odpovídající formy bydlení. Chtěli bychom podpořit

vznik seniorského domu jako nový prvek ve stávajícím systému péče o naše nejstarší
spoluobčany.
Nejvýznamnějším partnerem města v oblasti zdravotní péče je Fakultní nemocnice.
Město i nadále bude všemi možnými formami včetně vlastních investic podporovat její další
rozvoj. Hodláme ovšem navázat účinnější komunikaci také s dalšími subjekty zdravotní péče ve
městě, s lékařskou komorou i se zástupci pacientů.

Co uděláme?

•

•

•

•
•

•
•

budeme klást zásadní důraz na zapojování veřejnosti do debat o rozvojových i
krátkodobých záměrech města. Tím zvýšíme možnost ovlivňování kvality života
v jednotlivých lokalitách jejich obyvateli a přímými uživateli. Obnovíme tradici
pravidelných návštěv primátora města ve všech městských částech, včetně těch
okrajových a dáme tím prostor pro diskuze s jejich obyvateli
podpoříme vznik nového územního plánu města a aktualizaci dalších strategických
dokumentů (strategický plán, koncepce bytové politiky) v souladu s principy udržitelného
rozvoje
pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu budeme prosazovat instalaci
automatizovaných systémů, které bez nutnosti přítomnosti „živého“ strážníka nebo
policisty budou zaznamenávat páchání dopravních přestupků, sledovat intenzitu dopravy
a pomocí dálkově ovládaného dopravního značení reagovat na náhlé změny v dopravní
situaci.
finančně podpoříme různé formy prevence kriminality
ani v období nezbytných úspor a rozpočtových škrtů nedopustíme snížení vysoké kvality
životního prostředí ve městě (úklid, svoz a likvidace odpadu, péče o zeleň), i nadále
budeme důrazně vystupovat proti aktivitám v našem okolí, které by představovaly riziko
pro životní prostředí ve městě
budeme podporovat takové aktivity v oblasti sociální péče, které kladou důraz na
individuální péči o potřebné v jejich vlastní domácnosti
zaměříme se na humanizaci sídlišť a vybraných ulic (např. rekonstrukce Benešovy třídy,
rekonstrukce Pouchovské ulice) i dalších prostorů

2. Bohaté město
Město může být bohaté pouze díky činorodosti svých občanů a díky úspěšným aktivitám
podniků a firem. Kromě jiného i z ekonomických aktivit na území města a jejich zdanění čerpá
město část zdrojů do svého rozpočtu. V zájmu města je proto vytvářet podmínky, aby každý
občan mohl uplatnit své schopnosti, realizovat své záměry a měl příležitost zvyšovat svoji
kvalifikaci. K tomu je důležité podporovat všechny formy místních podnikatelských aktivit a
zároveň umožnit vstup dalších investorů. Povinností všech zvolených zástupců města je pak

spravovat a užívat všechny dostupné zdroje účelně, moudře a neplýtvat jimi. Hradec Králové
musí být schopen prosadit se v regionální i v mezinárodní ekonomické konkurenci při lákání
investorů, návštěvníků a kvalitních daňových poplatníků. To platí v ještě větší míře v
podmínkách ekonomické recese a nezbytných úsporných opatření.
Rozpočet města musí za všech okolností zajistit dlouhodobě dostatek zdrojů pro
financování všech činností, které má město naplňovat. Vedle tohoto zdroje musí město usilovat o
nadstandardní zdroje – státní dotace, granty atd. Specifickou pozornost musíme věnovat čerpání
dotací ze strukturálních fondů EU, protože v tomto volebním období bude tento zcela
mimořádný a unikátní zdroj moci být využit v tak velkém rozsahu naposled. Je proto povinností
města připravit svoje projekty s maximální zodpovědností a předložit je včas příslušným
orgánům EU. S nezbytnou mírou opatrnosti budeme přistupovat k čerpání případných úvěrů.
Vždy přitom budeme klást důraz na optimalizaci nákladů a výnosů. Celková míra zadlužení však
rozhodně nesmí na konci tohoto volebního období překročit 30% ročního rozpočtu města.
Jedním z nejdůležitějších úkolů města je efektivní zajištění dobře fungujících veřejných
služeb za co nejvýhodnější cenu (městská hromadná doprava, základní a mateřské školy,
sociální a kulturní služby, veřejné osvětlení, správa bytového fondu, svoz a likvidace odpadu,
údržba zeleně). Navážeme na úspěšné projekty minulých let v této oblasti – Terminál hromadné
dopravy, sběrné dvory atd. – a podpoříme další připravované investice – zateplení školních
budov, nákup nových trolejbusů apod. Tam, kde je to ještě možné, vystavíme dotované městské
služby konkurenčnímu prostředí soukromých firem s cílem snížit náklady kryté z rozpočtu
města při zachování kvality těchto služeb. Dále zprůhledníme způsob nakládání s penězi města
tím, že budeme pracovat na zdokonalení grantového systému (sociální péče, podpora bydlení,
kultura, sport apod.). Považujeme za správné realizovat rozvojové projekty ve spojení se
soukromými firmami při využití ekonomického potenciálu města (nákup a prodej rozvojových
pozemků, finanční operace, úvěrová politika, rozvojové investice do infrastruktury a
technologických sítí apod.).
Neodmyslitelnou součástí úsilí o úspory v městském rozpočtu je intenzívní boj proti
případné korupci a klientelismu. Kartelové dohody nebo úplatky vždy vedou k prodražování
městských zakázek a tomu je třeba co nejdůsledněji předcházet. Hodláme uplatnit všechny možné
legislativní i technické nástroje a metody, jak těmto mimořádně škodlivým a nebezpečným jevům
předejít.

Co uděláme?
•
•
•

•

zavedeme systém průběžné, všem dostupné a snadné kontroly postupu všech veřejných
zakázek města od počátku výběrového řízení až po jeho konečné zúčtování
budeme více než dosud dbát na ekonomickou stabilitu města, zlepšíme efektivitu
nakládání s volnými finančními prostředky
budeme usilovat o maximální využití dotací z fondů EU do roku 2013, s tím, že budeme
za všech okolností schopni zajistit kofinancování těchto projektů (městský rozpočet,
úvěry do výše 30% rozpočtu města)
budeme pokračovat v podpoře menších soukromých projektů čerpajících dotace z fondů

•

EU a dalších zdrojů (volnočasové aktivity, sociální služby, cestovní ruch, lidské zdroje,
rozvoj občanské společnosti apod.)
zaměříme se více na spolupráci města s místními podnikateli a firmami, budeme
podporovat jejich rozvoj např. formou spolupráce s Hospodářskou či Agrární komorou a
další podporou činnosti Technologického centra

3. Fungující město
Hradec Králové musí být připraven na další rozvoj při zachování svých dosavadních
historických a estetických kvalit. Mezi ně počítá VPM především kultivovanou architekturu
podřízenou pomyšlené urbanistické koncepci podložené propracovaným územním plánem.
Podpoříme směřování investičních aktivit do již urbanizovaných území – revitalizace
brownfields. Při otevírání nových dosud neurbanizovaných území budeme postupovat
s maximální obezřetností a s ohledem na udržení kvality života ve městě.
Co uděláme?
• nadále budeme podporovat a posilovat tyto základní principy rozvoje města:
- rozvoj a fungování města v souladu s principy udržitelného rozvoje
- stabilizaci a rozvoj ověřených urbanistických hodnot města
- rozvoj města podle rozvojové osy dané územním plánem (tedy směrem k dálnici D11)
včetně regenerace Kuklen
- podporovat a prosazovat pokračování výstavby dálnice D 11, dokončení dálničního
napojení a výstavbu rychlostní silnice R35 v dalších úsecích tak, aby bylo možné
realizovat alespoň provizorní jižní obchvat města
- všechny kroky vedoucí k alespoň částečné realizaci Jižní spojky
- uvážlivý rozvoj nových městských čtvrtí (Aldis, Kukleny - Nová Zelená)
- pokračování výstavby komplexní sítě cyklistických stezek
- rozvoj letiště v jeho letové i neletové části - zde především v souvislosti s projektem
centra IZS - včetně jeho dopravního napojení a dopravního napojení dalších
souvisejících zón (např. skladištní oblast)
- kultivaci veřejných prostor, a to jak v městském centru, tak v lokálních centrech
jednotlivých městských částí
- rozvoj technické infrastruktury v souladu se schválenými koncepčními materiály
(energetická koncepce, odtokové poměry, doprava včetně dopravy v klidu atd.)
- ochranu říčních niv a posílení úlohy městských parků a městské zeleně jako
rekreačního zázemí pro obyvatele města

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

zrealizujeme rozsáhlou rekonstrukci Šimkových sadů
zahájíme komplexní rekonstrukci Velkého náměstí
budeme intenzívně jednat s příslušnými orgány státu a kraje o možnostech výstavby Jižní
spojky a křižovatky Mileta, v případě nemožnosti dosáhnout konkrétní dohody o výstavbě
Milety s těmito orgány prověříme možnost bezpečného mimoúrovňového napojení
Moravského předměstí na centrum města pro cyklisty a chodce
budeme aktivně napomáhat dořešení sporných bodů při dovedení dálnice D11 k Hradci
Králové včetně napojení města na tuto dálnici
provedeme důkladnou analýzu koncesní smlouvy na integrovaný systém parkování a na
jejím základě neprodleně zahájíme jednání s firmou ISP (dříve Atol) o úpravě či revizi
stávající smlouvy o zajišťování parkování ve městě. Zaměříme se především na možné
přínosy plynoucí ze systému přímo do rozpočtu města a dále například na parkování v
historické části města, na účast městské policie v celém systému atd. V krajním případě
prozkoumáme i možnosti a právní a ekonomické dopady případného zrušení celé
smlouvy.
budeme pokračovat v realizaci systému páteřních cyklostezek v centrální části města,
která bude v konečné fázi představovat komplexní rekonstrukci parteru jednotlivých ulic,
tam, kde to bude nutné včetně rekonstrukce inženýrských sítí a instalaci nového
kvalitního městského mobiliáře
realizujeme rekonstrukci křižovatky U Koruny
zahájíme rekonstrukci Benešovy třídy
budeme podporovat rozvojové záměry v neletové části letiště, zejména projekt centra IZS,
podpoříme všechny kroky vedoucí k tomu, aby letiště samotné dosáhlo statutu veřejného
mezinárodního letiště
pro dopravní napojení letiště a souvisejících zón realizujeme obchvat Věkoš a v jednáních
s krajem budeme nekompromisně trvat na realizaci komunikace Nová Kladská jako
jediného reálného řešení dopravní obslužnosti skladištní oblasti
budeme pokračovat v rozvoji kapacitní optické sítě ve městě při minimalizaci negativních
dopadů takovéto akce (výkopové práce, dopravní omezení apod.)

4. Město vzdělání, kultury a sportu
Město Hradec Králové se dlouhodobě profiluje jako město vzdělání. Uvědomujeme si, že
úroveň školství je nedílnou součástí kvality života jeho obyvatel. Město musí i nadále udržet
vysokou úroveň základního školství, na které má přímý vliv, včetně stálého zlepšování jeho
materiálních podmínek. Velmi účinně a účelně musí město vystupovat tam, kde přímý vliv na
školy nemá, ať už je to oblast školství středního či vysokého. Obě tyto oblasti musí mít i nadále
všechny možné formy podpory města s cílem zvýšit kvalitu a případně i počet těchto institucí. Je
přitom nutné mít na zřeteli, že vysoké školy jako instituce nejen vzdělávací, ale i
vědeckovýzkumné, představují významný ekonomický potenciál. Proto je nutné ve spolupráci
s dalšími institucemi (Technologické centrum, Hospodářská komora, kraj atd.) v maximální míře
realizovat kroky k praktickému využití tohoto potenciálu s přímým dopadem na místní
ekonomiku, zaměstnanost atd.
Hradec Králové, který je tradičním centrem kultury a vzdělanosti, vychází z bohaté

činnosti profesionální i amatérské kultury, spolků a sdružení. Za posledních dvacet let si
vybudoval pozici města, jehož kulturní život dalece přesahuje hranice města a regionu a výrazně
se zapisuje do kulturní mapy Evropy. Mezinárodní divadelní, hudební či taneční festivaly nebo
výtvarná sympozia vytváří a posilují dobré jméno Hradce Králové a navíc vytvářejí prostor pro
setkávání mimořádně významných domácích i zahraničních osobností právě v Hradci Králové.
Tyto akce v konečném důsledku přinášejí nejen duchovní bohatství, ale i peníze do městské
pokladny i jednotlivým podnikatelům. V uplynulých letech město vytvořilo důstojné podmínky
svým kulturním institucím, ať již rekonstrukcí budovy Filharmonie a Studia Beseda, dokončením
rekonstrukce Klicperova divadla nebo realizací nové provozní budovy divadla Drak. Kandidáti
VPM v Hradci Králové jsou zárukou toho, že město bude nadále podporovat kulturní instituce,
na něž můžeme dnes být právem hrdi, ať již jsou to výše zmíněné Klicperovo divadlo, Drak,
Filharmonie nebo Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, ale stejně tak i světově známé
pěvecké sbory Boni Pueri a Jitro a všichni další významní kulturní reprezentanti města. Jsme také
připraveni vytvářet podmínky pro to, aby se ve městě i nadále konaly takové atraktivní akce
jako je vloni se do Hradce Králové navrátivší CIAF nebo Balonové nebe či Gurmán festival,
neboť součástí kulturní nabídky, kterou město svým obyvatelům a návštěvníkům nabízí je i
gastronomická kultura.
Obdobně jako akce a instituce kulturní funguje i oblast sportu a rekreačních
sportovních aktivit. Město úspěšně realizovalo v této oblasti řadu projektů – od nového
koupaliště až po např. sportovní halu v Třebši. I v odbobí úsporných rozpočtových opatření
nemůžeme opomenout výstavbu nových a rekonstrukce stávajících sportovišť. Budeme usilovat o
to, aby město zachovalo a případně zvýšilo podporu vrcholovému sportu ve sportovních
odvětvích, která zde mají tradici (fotbal, basketbal, hokej, volejbal, atletika, pozemní hokej,
cyklistika, judo), nebo v nových odvětvích, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí a
dosahují zajímavých výsledků v domácím či mezinárodním měření sil (např. hokejbal, orientační
běh). Zejména však budeme klást důraz na širokou podporu sportu v mládežnických
kategoriích. Vrcholovým i rekreačním sportovcům bude město i nadále poskytovat městská i
školní sportoviště za zvýhodněných podmínek, budeme nadále uplatňovat grantovou politiku na
podporu kvalitních projektů, tzn. granty určené pro vrcholový sport, mládež i renovaci stávajících
sportovišť. Chceme pokračovat ve vybavování školních hřišť umělými povrchy a i nadále je
v době mimo školní vyučování dát k dispozici pro sportující veřejnost. Budeme podporovat i
rychle se rozvíjející nové sporty, které odpovídají životnímu stylu současné mladé generace.
Jsme si vědomi skutečnosti, že moderní pojetí sportu pro všechny znamená také vytvoření
podmínek pro množství sportujících lidí, často neorganizovaných, pro které jsou hlavním
„sportovištěm“ hradecké lesy (cyklisté, inline bruslaři, běžci včetně běžců orientačních, lyžaři
atd.) Pro tuto skupinu obyvatel města je důležité, aby město dále rozvíjelo možnosti
individuálního sportování v součinnosti s městskými a státními lesy tak, jako se to podařilo
rekonstrukcí části Hradečnice a výstavbou parkoviště u Lesního hřbitova.
Co uděláme?
•

•
•

budeme v rámci našich kompetencí všemožně i nadále podporovat vznik a rozšiřování
univerzitního kampusu obou hradeckých fakult Univerzity Karlovy v blízkosti Fakultní
nemocnice
stejnou podporu zachováme i další výstavbě kampusu Univerzity Hradec Králové v areálu
Na soutoku
budeme systematicky zlepšovat materiální zázemí základního školství s využitím státních

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i evropských dotací (zateplování školních budov, výměna oken, specializované učebny
atd.)
podpoříme výstavbu nových mateřských škol v Kuklenách a Podzámčí
budeme i nadále usilovat o vysokou úroveň činnosti kulturních institucí ve městě a jejich
stabilitu, a to i v podmínkách nezbytných úsporných opatření v rozpočtu města
budeme usilovat o vícezdrojové financování těchto institucí (kraj, stát, příp. další zdroje)
zachováme podporu pro nejprestižnější kulturní, společenské a zábavní akce ve městě
(divadelní festivaly, Jazz jde městem, Rock for people, CIAF...)
realizujeme projekt dovybavení budovy Filharmonie špičkovou zvukovou, světelnou a
jevištní technikou
dokončíme přestavbu bývalé továrny Vertex na městskou knihovnu
podpoříme pravidelné konání městských trhů s kvalitní nabídkou zejména regionálních
potravinářských produktů
budeme usilovat o zachování a případně i zvýšení finanční podpory pro neprofesionální
uměleckou činnost a mládežnický sport
pokud se na základě uzavřených smluv se společností ECE podaří zajistit významnou část
financí pro výstavbu stadionu a pro fotbalový klub dostatek finančních prostředků tak,
aby mohl dlouhodobě hrát nejvyšší fotbalovou soutěž, pak jednoznačně podpoříme to, aby
se Malšovický stadion stal důstojným stánkem prvoligového fotbalového klubu. Budeme
ale klást velký důraz na maximální úspornost celého projektu. Podpoříme proto v případě
nutnosti (např. při odstoupení zahraničního partnera od smlouvy) i minimalizovanou
variantu rekonstrukce jedné tribuny pro 4-5 tisíc diváků včetně zázemí pro hráče a
administrativu. V každé variantě podpoříme rekonstrukci venkovních hřišť v areálu TJ
Slavia opět s důrazem na možné úspory.
podpoříme revitalizaci zchátralého sportovního hřiště "Dukla" pro potřeby žákovské
kopané, případně i pro využití pro školy včetně škol vysokých
podpoříme projekt vybudování malého sportovního areálu ve Věkoších pro
handicapované sportovce
dokončíme projekt výstavby sportovního areálu „Bavlna“ pro mládežnický fotbal
prosadíme revitalizaci areálu bývalé Rudé Hvězdy ve Farářství na sportoviště pro
pozemní hokej, malou kopanou a další aktivity
prosadíme zajištění dopravní obslužnosti sportovního areálu DTJ
prosadíme instalací mobilní technologie pro bruslení veřejnosti v zimním období v areálu
nového koupaliště Flošna
prověříme možnost výstavby malého areálu pro hokejbal také s instalací mobilní
technologie pro bruslení veřejnosti v zimě
obnovíme říční koupaliště na Orlici a zaměříme se na rozvoj dalších možností letní
rekreace obyvatel města
prověříme možnost dalšího budování zázemí a drobné infrastruktury pro rekreační
sportovce využívající hradecké lesy (oblast Biřičky, okraj Roudničky atd.)
podpoříme další pokračování rekonstrukce Hradečnice a rekonstrukci Písečnice
v městských lesích

5. Demokratické město
Demokratické město je především městem komunikujícím, které citlivě reaguje na
potřeby občanů a v dohodě s nimi umí zajistit nejrůznější formy podpory, ochrany a rozvoje
občanského života. Samozřejmě k tomu patří i úcta k názorům menšin, ochrana slabých a
handicapovaných spoluobčanů. Příležitost k uplatnění svých názorů musí dostat jak jednotliví
občané, tak jejich spolky, zájmová a profesní sdružení. Chceme změnit radnici tak, aby lépe
komunikovala s občany. Musí být nejen fyzicky přístupná všem občanům, ale především
názorově otevřená a vstřícná. Budeme i nadále usilovat o to, aby bylo možno bez překážek
uplatnit právo občana na úplné informace. Samozřejmostí pro členy zastupitelstva za VPM
bude co nejčastější diskuse s občany, budeme pracovat s výsledky objektivních průzkumů
veřejného mínění a využívat připomínky občanů. Radnice nemá občanům vládnout, ale
sloužit.
Co uděláme?
•
•
•
•
•
•

•
•

•

navrhneme změny v organizační struktuře úřadu s cílem posílit vliv samosprávy a zvýšit
kvalitu práce úřadu a jeho „přívětivost“
budeme zcela respektovat a obhajovat důsledné oddělení státní správy a samosprávy při
zachování co nejvýraznějšího vlivu samosprávy na důležitá územní rozhodnutí
vytvoříme dostatečný prostor pro kontrolu prováděnou opozicí, zásadní rozhodnutí vedení
města s ní budeme konzultovat
prosadíme, aby byl přijat akční plán na léta 2010 – 2014 zpracovaný již osvědčenou
metodikou včetně podílu veřejnosti na jeho tvorbě, provázaný se strategickým plánem
budeme prosazovat nové metody a způsoby fungování úřadu směrem k občanům
(propojení agend, výrazné využití internetu atd.)
výrazně rozšíříme spektrum využití moderních komunikačních a informačních
technologií, především internetu nejen ke komunikaci s občany, ale zejména ke zvýšení
transparentnosti a kontrolovatelnosti rozhodování o všech záležitostech, jimiž se zabývá
magistrát a Zastupitelstvo města
zintenzivníme pravidelné konzultace a setkávání vedení města a zodpovědných úředníků
magistrátu s představiteli Komisí místních samospráv
obnovíme a případně zaktualizujeme Kodex chování úředníka magistrátu města Hradec
Králové, který zveřejníme tak, aby každý občan města mohl snadno kontrolovat, zda se
úředníci chovají v souladu s tímto Kodexem. Jakékoli zjištěné porušení jeho pravidel
budeme důsledně postihovat a zveřejňovat
zvýšíme četnost pravidelných setkávání vedení města s občany jednotlivých městských
částí

6. Evropské město
Hradec Králové je dnes velmi dobře znám v řadě evropských zemí. Naše město se
zapojilo do mnoha mezinárodních aktivit, jimiž prokázalo svoji schopnost vnímat mezinárodní
rozměr komunální politiky. Vedle bohatých styků s partnerskými městy se Hradec Králové
pozitivně zapisuje do paměti také svými mezinárodními kulturními akcemi a starosti o duchovní
odkaz minulých generací. Především rozmanité formy mezinárodní spolupráce, vytváření
prostoru pro vzájemné obohacování odlišných kultur a odstraňování xenofobií všeho druhu,
otevírání a smazávání současných hranic mezi státy, jsou cestou, jak působit v Evropě 3. tisíciletí
jako rovnocenný partner jiných evropských měst. Kvality města, rozvíjené a podporované
VPM, hodláme nabídnout tuzemským i zahraničním návštěvníkům také zvýšenou podporou
turistického ruchu a zejména kongresové turistiky, neboť Hradec Králové má vynikající
prostorové, intelektuální i organizační předpoklady proto, aby se v budoucnosti stal ještě častěji
vyhledávaným místem pro konání mezinárodních sympozií, kongresů a konferencí.

Co uděláme?

•

•
•

•
•
•

•

budeme se aktivně podílet na „exportu“ demokratických principů a přístupů
realizovaných v Hradci Králové do měst v zemích, kde to dosud není standardem, a to
zejména proto, abychom i na komunální úrovni přispěli k rozvoji demokracie ve světě a
tím napomohli snížit riziko konfliktů a otřesů
budeme se aktivně zapojovat do humanitárních akcí v těch částech světa, které budou
postiženy přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty
budeme podporovat akce a projekty, které mohou napomoci vzájemnému poznávání
odlišných kultur a tradic a odstraňování xenofobie při zachování respektu a úcty k
hodnotám, na nichž je vystavěna naše společnost, a k pravidlům, podle nichž funguje
budeme razantně vystupovat proti všem projevům rasové nebo generační nebo třídní
nesnášenlivosti
výrazně zlepšíme fungování Hradce Králové ve struktuře České inspirace s cílem využít
atraktivity jeho členů pro podporu turistiky směřující do našeho města
v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury (dálnice, letiště) se zasadíme o výraznější
podporu turistického ruchu včetně grantové podpory různých institucí v této oblasti
působících s důrazem na tvorbu nikoli jen turistických materiálů (průvodce, obrazové
publikace apod.), ale zejména turistických produktů (nové prohlídkové trasy, zpřístupnění
dosud uzavřených objektů atd.)
podpoříme všechny aktivity, které povedou ke zkvalitnění zázemí pro kongresovou
turistiku ve městě (hotely, gastronomická zařízení, speciální služby atd.) s cílem
dosáhnout stabilního postavení města jako po Praze druhé nejvýznamnější destinace v této
oblasti v rámci republiky

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám volební program strany Volba pro město pro letošní komunální
volby. Tento program samozřejmě neřeší všechny problémy města a jeho obyvatel a
nemůžeme jím odpovědět na všechny Vaše případné otázky. Jsme však přesvědčeni, že
jsme naším programem obsáhli právě ty nejnaléhavější potřeby našeho města, tedy to, co
skutečně zajímá nebo případně trápí většinu hradeckých občanů. Přesto samozřejmě
chceme a budeme s Vámi o všem diskutovat a rádi vyslechneme Vaše náměty a připomínky
k našemu programu a určitě se jimi budeme zabývat. Naše kandidáty nejspíše potkáte
v předvolebním období v ulicích města. A budou tam nejen proto, aby Vám vtiskli do rukou
volební materiály, ale především proto, aby s Vámi diskutovali, budete-li mít o diskusi
zájem. Samozřejmě také uvítáme vaše názory, které nám sdělíte prostřednictvím internetu
na naší webové stránce www.vpmhk.cz nebo na facebooku.

VÍME, CO HRADEC POTŘEBUJE
PRACUJEME PRO HRADEC
MÁME HRADEC RÁDI

