
Programové prohlášení koalice ANO, DOS a SLK

1. BYTOVÁ POLITIKA

a) Vytvoření koncepce bytové politiky - zpracujeme koncepci dostupného bydlení, strategii
rozvoje a správy městského bytového fondu.

b) Rozšíření bytového fondu - opravíme další městské byty.
c) Podpora výstavby rodinných a bytových domů - umožníme zástavbu i menších, tedy

levnějších pozemků.

2. PŘEHRADA

a) Komplexní řešení rozvoje a správy okolí přehrady - vytvoříme základní urbanistické
dokumenty, zrevidujeme nájemní smlouvy a režim správy.

b) Výměna a doplnění zázemí a služeb, opravy a propojení cest - podpoříme rekonstrukci
Slunečních lázní, převlékáren, WC a dalších prvků kolem přehrady.

3. PŘíRODNí STEZKY MĚSTEM

a) Vytvoření systém zelené infrastruktury - připravíme plán tras s vyhodnocením priorit
a dopravních modelů.

b) Parková cesta podél Bílé Nisy - opravíme cyklostezku včetně navazujících ploch
a regulovaného koryta.

4. REVITALIZACE SíDLIŠŤ

a) Doplnění parkovacích kapacit ve městě - zvýšíme počet parkovacích míst pro osobní
vozidla podle místních možností.

b) Dotáhneme revitalizaci sídliště Šumava - vyhodnotíme zpracovaný návrh a spustíme
realizaci.

5. HOSPODÁRNÉ VYUžiTí BUDOV A POZEMKŮ MĚSTA

a) Nový život městských lázní - budeme hledat dotační programy pro různé varianty využití,
míru stavebních úprav určíme podle zájmu užívajících subjektů a dostupnosti finančních
zdrojů.

b) Středisko volného času Vikýř a budova ZUŠ - najdeme vhodné místo pro umístění těchto

institucí a připravíme projektovou dokumentaci.
c) Nemovitostí města určené k prodeji - zajistíme širokou publicitu všech nabízených

nemovitostí na příslušných inzertních místech, také na webu města a spravedlivá výběrová

řízení.

d) Kantorova vila - zpřístupníme Kantorovu vilu s výstavními prostory a zahradou.

6. KULTIVACE A ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVí, SPORTOViŠŤ A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

a) Revize zpracovaných projektů a příprava nových - podle aktuálních finančních možností
města.

b) Nová podoba Horního náměstí - diskuze, studie.
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7. ODBORNÉ ROZHODOVÁNí

a) Institut městského architekta - upřesníme rozsah pravomocí a formy spolupráce.

8. ÚČAST VEŘEJNOSTI NA ŘíZENí A ROZVOJI MĚSTA

a) Zapojení veřejnosti - Budeme zapojovat občany i podnikatele, již od tvorby zadání
projektů, které se jich týkají.

b) Rozvíjení participativního financování - pro jednotlivé čtvrti vyčleníme pevně dané částky

tvořící část celkového rozpočtu města, dáme občanům pravomoc navrhovat a rozhodovat,
jaké projekty bude město v jejich čtvrti realizovat.

c) Projekt adopce zeleně a vodních zdrojů - v souladu se zahraničními trendy umožníme
jednotlivcům, firmám či institucím přispívat na péči a vylepšení konkrétního místa, které
je jim blízké.

9. ROZVOJ SOCIÁLNíCH SLUŽEB

a) Plán financování sociálních služeb - budeme podporovat přípravu finančních výhledů na
dobu delší než 1 rok.

b) Rozšíření péče o starší generaci - posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi
a nastartujeme nové projekty pro seniory.

c) Komunitní centrum 11- připravíme k realizaci výstavbu Komunitního centra II.

10. TRANSPARENTNí SPRÁVA

a) Veřejně přístupné jednání komisí a výborů - jednání zpřístupníme v maximální možné
míře s ohledem na ochranu citlivých osobních údajů.

b) Stanovy městských společností - statutární orgány společností obsadíme na základě

kvalifikovaného výběru a odbornosti. U dozorčích rad dojde k posílení jejich kontrolní
funkce. Odměny za práci v orgánech městských společností budou přiměřené.

c) Rozklikávací rozpočet města - zachováme zobrazení výdajů až na úroveň dokladu
(faktury).

11. BEZPEČNOSTNí SITUACE VE MĚSTĚ

a) Modernizace městského dohledového kamerového systému a osvětlení.

b) Prevence kriminality - zapojíme se do nových programů prevence kriminality, připravíme
nové provozní řády parků .

c) Městská policie - materiálně a personálně posílíme městskou policii s důrazem na
preventivní hlídkovou činnost.

d) Spolupráce s ORP - plynulost a bezpečnost dopravy v daném území.

12. ŠKOLSTVí

a) Předškolní zařízení - navýšíme kapacitu rekonstrukcí nebo výstavbou .
b) Pravomoce ředitelů - posílíme pravomoce v oblasti provozních výdajů.

c) Podpora školv oblasti technického vzdělávání - kreativní a praktické vzdělávací programy.
d) Podpoříme výstavbu přírodních zahrad u mateřských škol a obnovu sportovních areálů

u škol základních.

2



13. ZDRAVOTNICTVí

a) Městská nemocnice - stojíme za dalším rozvojem .
b) Doprava pro seniory - zajistíme dopravu k lékaři.

14. DOPRAVA

a) Změny územního plánu - prosad íme, aby západní obchvat neprocházel Srnčím dolem.
b) Podpora pokračování projektu na prodloužení trasy tramvaje od Liberce do centra

a vybudován í přestupního terminálu mezi všemi dru hy veřejné dopravy.

V Jablonci nad Nisou dne 12.12. 2019

ANO 2011- zastupi
Mgr. Jan Zeman

Občanská demokra
Ing. Miloš Vele

Star tové pro Liberecký kraj - zastupitelský klub
Petr Vobořil
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