Programový rozvoj obce 2018-2028
Infrastruktura a životní prostředí
•

•

•

•

•

Zlepšení stavu a kvality komunikací
(opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, rekonstrukce lávky, bezpečnost pro
chodce, parkovací plochy na sídlišti, pěší zóna podél Kamenice, tlak na opravy komunikací
jiných vlastníků)
Rozvoj a obnova technické infrastruktury
(koncepce vytápění města – jaké jsou možnosti?, podpora domácích čističek odpadních vod,
péče o místní vodovody?)
Péče o majetek města a jeho rozvoj
(revitalizace náměstí, rekonstrukce, revitalizace objektů v majetku města, revitalizace
hřbitovů, revitalizace sídliště)
Funkční infrastruktura pro životní prostředí
(další rozvoj a modernizace odpadového hospodářství – výstavba sběrného dvora, propagace
systému třídění odpadů a jeho zajištění, snížení energetické náročnosti objektů města –
veřejné i bytové objekty, řešení vytápění ve městě – podpora tepelných čerpadel,
nízkoemisních kotlů)
Ochrana přírody a krajiny
(péče o krajinu- systematické plánování a podpora výsadby a údržby veřejné zeleně)

Místní rozvoj
•
•
•

•

Spolupráce s místními podnikateli
(reklama zdarma na webu města a v novinách)
Revitalizace starých průmyslových částí města a jiných zátěží
(Svárov, Mezivodí, likvidace vybydlených domů, co s budovou na nádraží?)
Podpora zaměstnanosti
(vytváření pracovních míst ve spolupráci s ÚP, veřejná služba, podpora škol, brigády pro
studenty, tvorba základu učňovského vzdělávání, spolupráce k provázání učňovských oborů
s místními ekonomickými činnostmi)
Zlepšení podmínek pro cestovní ruch
(cyklostezky, rozšíření informačních služeb, rozšíření doplňkových služeb pro návštěvníky,
oprava kostela, údržba památníků, kapliček)

Kvalita života a služby
•

•
•

Kvalitní vzdělávání
(rekonstrukce budovy MŠ, úpravy interiéru školních zařízení, rekonstrukce tělocvičny a hřiště
u ZŠ, proinkluzivní vzdělávání, propojení a návaznost vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpora
provázanosti na volnočasové aktivity a kroužky)
Kvalitní technické služby, vstřícný a efektivní městský úřad
Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě
(nejen finanční podpora spolkové a zájmové činnosti občanů, pomoc se zajišťováním prostor
pro setkání, rozšíření akcí města)

•

•

•
•

•

Posilování bezpečnosti ve městě
(asistenti prevence kriminality, kamerový systém, besedy s dětmi i dospělými, OZV – zákaz
podomního prodeje, Opatření obecné povahy – stanovení problémových domů, kde nebude
možné ubytovávat osoby s příspěvky na bydlení)
Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit a podpora jejich zázemí
(široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ve spolupráci se školou a spolky,
nabídka aktivit pro seniory, údržba sportovního zázemí, rekonstrukce oválu na stadionu,
vybudování parkůrového hřiště, prostor pro in-line bruslení?, dostavba horolezecké stěny
v tělocvičně ZŠ VH I)
Rozšiřování občanské vybavenosti a stabilita těchto služeb
(cukrárna, jídelna, restaurace, obchody)
Kvalitní, dostupné a stabilní zdravotní a sociální služby
(zajištění ordinací lékařů – pediatr, obvodní lékař, zubař; oddlužování, podpora bydlení,
vzdělávání a zaměstnanosti potřebných skupin obyvatel města, rozšíření pečovatelské služby
do celého katastru obce)
Vytváření podmínek pro kvalitní život ve městě
(stabilizace migrace problémových skupin obyvatel města, sociální bydlení a tvorba pravidel
tohoto bydlení, podpora bytové výstavby, zapojení problémových občanů do údržby města)

