
VOLEBNÍ PROGRAM MS ODS PŘÍBOR

1.  BEZPEČÍ A POŘÁDEK

2.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.  INFORMOVANOST A ODPOVĚDNOST

4.  ROZVOJ PODNIKÁNÍ A SLUŽEB

Příbor je hodnocen jako město s poměrně nízkým výskytem trestné činnosti. Přesto jsme se nevyhnuli případům krádeží, ničení osobního majetku, vandalismu, 
protiprávního jednání a narušování veřejného pořádku, existencí jevu bezdomovectví a s tím spojeného narušování vzájemného soužití. A právě z těchto 
důvodů budeme pokračovat v opatřeních, které tyto negativní jevy sníží nebo jim budou předcházet. 

Prioritou je pro nás prevence a spolupráce města s organizacemi, které se problematikou osob, které se dostanou do svízelné životní situace, či lidem, kterým 
hrozí  sociální vyloučení zabývají profesionálně a poskytují v sociální oblasti širokou škálu pomoci. 

Zvýšenou pozornost budeme věnovat bezpečnosti chodců a osobám se zdravotním postižením realizací bezbariérových chodníků a přístupů do veřejných budov.
Z konkrétních opatření  budeme dále  prosazovat:
- nepřetržitý provoz městské policie včetně sobot, nedělí a svátků
- zavedení kamerového monitorovacího systému na veřejných parkovištích a prostranstvích
- preventivní přednáškovou činnost se zaměřením na problémové oblasti jako je záškoláctví, šikana, drogové závislosti, finanční gramotnost aj.
- modernizaci nebezpečných přechodů pro chodce, jejich nasvětlení, případně i vybavení světelnými semafory
- vybudování lávky pro pěší a cyklisty nad silničním obchvatem u  kompostárny  na Točně
- výstavbu nového bezpečného přechodu pro chodce přes ulici Jičínskou na trase oblíbené  vycházky  k Boroveckým rybníkům
- dopravní vzdělávání ve spolupráci s Centem dopravního výzkumu v.v.i., BESIPEM, Městskou policií pro všechny generace cyklistů, chodců,  

in line  bruslařů ke snížení úrazů či nehod na cyklostezkách a osazení informačních tabulí s  pravidly chování na těchto komunikacích
- modernizaci dětského dopravního hřiště v městském parku
- realizaci bezpečného cyklistického okruhu v centru města a na sídlištích
- další rozšiřování cyklostezek a cyklotras s propojením na okolní města a obce (Kopřivnice, Mošnov, Hukvaldy)
- napojení cyklotras na městské koupaliště

Není jedno jak žijeme, není jedno kde žijeme. Celek je životní prostředí. Čím je příjemnější a výstavnější,  tím více jsou lidé ochotni se angažovat, přispět i svým 
dílem, disciplínou. 

K tomu, abychom my, všichni obyvatelé, mohli být v této oblasti spokojeni, budeme především  podporovat:
- obnovení historické zahrady Piaristického kláštera a její otevření široké veřejnosti jako zelené oázy v centru města pro setkávání, odpočinek a relaxaci 
- bezbariérové propojení centra města se zahradami v Piaristickém klášteře a městským parkem
- úpravy zeleně v městských parcích a dovybavení hracími a sportovními prvky pro zvýšení návštěvnosti 
- úpravy veřejných ploch kolem řeky Lubiny, podél železniční trati a příjezdových komunikací do města a jejich pravidelnou údržbu ve spolupráci s vlastníky 

pozemků (Povodí Odry, České dráhy, Správa a údržba silnic)
- důslednou separaci domovních odpadů s cílem nezvyšovat poplatky za jejich likvidaci, a to zejména dalším rozšířením stanovišť a kontejnerů na tříděný 

odpad
- rozšiřování parkových úprav s květinovou výsadbou v centru města a další návrhy, které povedou k jeho oživení
- výsadbu lesoparků, alejí v okrajových částech 
- iniciujeme založení „Lesa příborských občánků“, kde si budou moci nasadit svůj  strom rodiče novorozených dětí 
- ošetření aleje na bílovecké cestě směrem na Prchalov
- snižování prašnosti na komunikacích, chodnících a cyklotrasách jejich průběžnou údržbou a čištěním

Často v médiích slýcháváme, jak problematická je komunikace vedení obcí, měst, ministerstev s občany.  Naším cílem je vytvořit mechanismus, který by občany  
o dění informoval, dal jim prostor k diskuzi stejně jako občanské kontrole všech činností samosprávy a tím umožnil sledování  aktivity  úředníků, volebních 
stran a zvolených zastupitelů.

Naši kandidáti jsou schopni a ochotni chodit mezi lidi a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Jsou ochotni naslouchat  a řešit problémy tam, kde 
vznikají. Důležité je pro nás zejména:

- udržení  stávajícího  systému informovanosti občanů a hledání možností  jeho  rozšíření  elektronickou  cestou (dotazníkové šetření, ankety apod.)
- rozšíření  vysílání a dostupnosti městské televize uživatelům
- poskytování   informací z jednání zastupitelstva a rady města s komentáři jednotlivých klubů, případně konkrétních zastupitelů
- veřejnou diskuzi  nad hlavními rozvojovými projekty
- veřejnou diskuzi  nad rozpočtem města
- zapojení zájemců  do práce v komisích a výborech zastupitelstva města
- zavedení přehledného  městského  navigačního a  informačního  systému s označením ulic, provozoven, sportovišť, kulturních zařízení a dalších navštěvova-

ných míst
- zavedení  WiFi systému na veřejných prostranstvích 
- odpovědnost za hospodárnost  s  finančními prostředky  města  očekáváme rovněž u pracovníků městského úřadu  a zaměstnanců městských organizací

Zde by mělo platit především přísloví „Více činů, méně slov“. 
Hlavní roli zde sehrává podnikatel a tržní prostředí, město je účastníkem tohoto procesu. K dispozici je platný územní plán s vyčleněnými zónami a dosud 

nezastavěnými pozemky určenými k rozvoji služeb a podnikání. 
Majitelem části nebytových prostor je i město. V  těchto prostorách pak může upřednostnit vznik nových služeb či nabízený sortiment. 
Naší úlohou v této oblasti bude zejména:
- poskytování informací o regionálních záměrech a informací o dotačních možnostech pro živnostníky a drobné podnikatele
- rozšíření sítě scházejících obchodů a služeb  v nebytových prostorách města (např. knihkupectví, cukrárna s dětským koutkem, informační služby aj.)
- rozšíření parkovacích míst na náměstí a umožnění parkování po dobu jedné hodiny zdarma
- navracení estetických tržních míst na náměstí a snížení poplatků za jejich pronájem u sortimentu řemeslné ruční výroby a vlastních výpěstků
- snížení poplatku městského rozhlasu pro akce  pořádané  živnostníky a podnikateli pro občany na území města
- vyčlenění jedné stránky měsíčníku pro bezplatné zveřejňování informací o stávajících i nově vzniklých  provozovnách na území města a jejich nabíd-

kách v oblasti obchodu a služeb 



6.  BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST
Příbor se řadí mezi města, která v této oblasti vykazují určitý nadstandard. Výborná dopravní obslužnost, relativní dostatek pracovních míst v blízkých průmy-

slových  zónách v Kopřivnici a Mošnově, vcelku dobrá občanská vybavenost. Statistické údaje hovoří, že v našem městě na 8600 obyvatel připadá 3766 
bytových jednotek v rodinných domech a bytové zástavbě, tedy v jednom bytě bydlí 2,3 obyvatel. 

Ve vlastnictví města stále zůstává 548 bytových jednotek a v územním plánu je  vyčleněna dostatečná rezerva ploch pro další bytovou výstavbu rodinnými i 
bytovými domy.   Chceme, aby mladí lidé z města neodcházeli a měli možnost  se zde  usadit  a založit své rodiny. 

Proto je pro nás nové volební období spojeno především se zlepšováním  občanské vybaveností, jejím rozšiřováním a maximálním využitím. Řešení hledáme 
nejen v nové výstavbě, ale také uvnitř budov, které již přestaly sloužit svému účelu. 

Mimo záměrů uvedených v jiných částech našeho programu budeme  prosazovat a podporovat :
- urychlené dokončení přípravy území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za školou Npor. Loma a její postupné rozšiřování
- možnost pronájmu parkovacích míst na veřejných parkovištích v blízkosti místa trvalého pobytu žadatele
- doprodej části obecních bytů do soukromého nebo družstevního vlastnictví na základě většinového zájmu stávajících uživatelů
- projekty, které povedou k oživení centra města a městské památkové rezervace (více laviček a dalšího doplnění mobiliáře, zeleně, rozšíření služeb a obchodu 

v nebytových prostorech apod.)
- potřebné rozšíření parkovišť u městského koupaliště
- generální rekonstrukci veřejného osvětlení s důrazem na bezpečnost a úsporu energií
- rekonstrukci areálu vlakového nádraží ve vlastnictví Českých drah
- dokončení oprav kulturních zařízení v Hájově a Prchalově
- úpravy a průběžné doplňování vybavení dětských hřišť a sportovišť

5.  VOLNÝ ČAS
Zdravé, smysluplné a kvalitní naplnění volného času není jen módní záležitostí, ale v dnešní uspěchané době nutnou potřebou každé rodiny. Naším cílem je 

podpořit setkávání občanů, jejich propojenost v úrovni každého věku.  Zvláště v současnosti, která přeje spíše individualizaci a nahrazování kontaktů 
počítačem, chápeme tento úkol jako velice důležitý. 

Chceme rozšířit a zlepšit současnou nabídku k trávení volného času, a to jak v oblasti sportu a relaxace, kultury, vzdělávání  nebo  turistického ruchu.  Finančně  
podpoříme  jednotlivce, organizace a spolky, které vytvářejí  širokou  nabídku  volnočasových aktivit pro celou rodinu, přispívají  k šíření  dobrého  jméno 
města  a podílejí se na udržování, oživování a rozšiřování zvyků a  historických tradic.

V   oblasti sportu  a relaxace  se zaměříme  především na:
- finanční pomoc při záchovné údržbě a rozšiřování sportovišť a hřišť ve vlastnictví spolků a organizací
- pokračování realizace záměru výstavby wellness centra s vodním bazénem a relaxačními ozdravnými prvky
- výstavbu nových sportovišť typu workoutových hřišť, discgolfu, fotbalgolfu a sportovišť v přírodě
- modernizaci venkovního sportovního areálu u ZŠ Npor. Loma a hřiště na Dukelské ulici
Již se podařilo a za nemalé finanční prostředky města i dotací opravit několik architektonických skvostů a památek našeho města, ale zatím se potýkáme s jejich 

širším zpřístupněním pro občany i návštěvníky. Jejich otevřením, rozšířenou nabídkou kulturních programů, výstav a konferencí chceme do města přilákat 
více turistů, kteří  budou mít důvod se  zde déle zdržet  a tím podpořit místní ekonomiku.  

V oblasti  turistického ruchu  se zaměříme na:
- zajištění  dostatečné   a  zajímavé   propagace s cílem zlepšit povědomí  o  nabídce města   ( účast na veletrzích, infovláček,  propagační  brožury, reklamní 

předměty  apod.)
- otevření bezbariérového turistického informačního centra na náměstí s pestrou nabídkou služeb pro občany města a turisty
- rozšíření vycházkového okruhu městskou památkovou rezervací o lokalitu historických uliček pod farním kostelem, zpřístupnění interiérů kostelů a zpří-

stupnění kostelní věže farního kostela při tematických vycházkách Příborem
- na spolupráci s Rakouským kulturním fórem, muzeem S. Freuda ve Vídni a Londýně a rozšíření akcí spojených se jménem Sigmunda Freuda
- vybudování dosud scházejícího zázemí pro návštěvníky rodného domu S. Freuda ve spojení s generální opravou sousedního domu č. p. 118
V každé době byla kultura a kulturnost znakem vyspělosti  celého společenství. 
Proto budeme usilovat o co nejkvalitnější nabídku vzdělávacích  a  kulturních pořadů  všech žánrů  s cílem  setkávání  občanů  s hosty i umělci  v  prostorách  

Piaristického kláštera,  v kostelech, venkovních prostranstvích  i  v kulturním  domě, po dokončení  jeho rekonstrukce
V oblasti kultury a vzdělávání  se dále zaměříme na:
- pokračování oblíbené Univerzity třetího věku, Muzejní školy pro seniory a podporu dalších aktivit Muzea Novojičínska v Příboře
- zřízení kreativní dílny pro možnost seberealizace začínajících výtvarníků
- vydání sborníku fotografií Příbora současnosti i minulosti


