Programové prohlášení koalice volebních stran ODS, KRUH, KDU-ČSL
a TOP 09 pro volební období 2018 – 2022 v Uherském Hradišti

Politické a volební strany a hnutí ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP 09 (dále jen koaliční partneři) dne 14. 10.2018
společně podepsali koaliční dohodu, na základě které vydávají dle bodu č. 14 toto programové prohlášení:
Koaliční partneři nalezli průnik svých volebních programů, který zpracovali písemnou formou tak, aby bylo
možné jejich společnou práci podrobit veřejné kontrole. Z toho důvodu se stává níže uvedený společný
program nedílnou součástí koaliční dohody a bude po celou dobu koaliční spolupráce veřejně přístupný.
Jakékoliv budoucí úpravy dokumentu bude možné provést pouze ve shodě všech koaličních partnerů.

Doprava:
-

Rozšíření počtu parkovacích míst v širším centru města (tj. po obvodu městské památkové zóny)
Zavádění nových rezidentních parkovacích zón
Modernizace a zkvalitňování systému MHD
Odstranění přetíženosti dopravy napojením Průmyslové ulice na obchvat města
Pokračování v jednáních o přemostění Moravy od Jarošova ke Starému Městu
Poskytnutí nejvyšší součinnosti pro zrychlení přípravy a realizace dálnice D55

Veřejný prostor a životní prostředí:
-

Pokračování v rekonstrukcích dětských hřišť a sportovišť
Výsadba dalších stromů a péče o zeleň
Budování nových vodních prvků ve městě, doplnění městského mobiliáře
Realizace opatření pro zadržení vody v krajině a péče o půdní fond
Pokračování rozvoje místních částí a zlepšování kvality života v nich
Revitalizace centra sídliště Štěpnice (centrální parkoviště, řešení domu č. p. 1156 a přilehlého okolí)
Pokračování v revitalizaci lokality Výšiny sv. Metoděje
Prosazování rekonstrukce věznice a revitalizace okolního prostoru
Rekonstrukce tržnice a staré radnice
Zajištění udržitelného rozvoje a financování Parku Rochus

Sociální politika a bydlení:
-

Zvýšení příspěvku při vítání nově narozených občánků města na 5 000 Kč
Podpora hospicové péče
Pokračování v revitalizacích sídlišť
Vytvoření podmínek pro novou čtvrť města v opouštěném areálu nemocnice
Příprava lokalit pro individuální výstavbu rodinných domů
Zajištění nového dostupného bydlení pro mladé rodiny, seniory a osoby se zdravotním postižením

Veřejná správa:
-

Podpora otevřeného a transparentního zveřejňování informací nejen o hospodaření města, ale i jeho
příspěvkových organizacích
Zavádění prvků Smart City

Podpora podnikání:
-

Vytvoření sdílených kanceláří v centru města
Vytvoření podmínek pro firmy nabízející vysokou přidanou hodnotu

Kultura, školství, sport:
-

Zvyšování kvality prostředí a vybavení mateřských a základních škol
Garantovaná místa ve školkách a školách pro občany Uherského Hradiště
Podpora spolkové činnosti a rozvoj kulturního a sportovního vyžití obyvatel

V Uherském Hradišti dne 11. 3. 2019
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