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Společně k: 

• dobrému prostředí pro život a zodpovědné péči o veřejný prostor 

• odpovědné péči o rodiny a seniory 

• k vytvoření příznivějšího prostředí pro fungování spolků a zájmových organizací 

• otevřenému městu a lepší komunikaci s občany 

• jasné vizi kam směřovat 

• vždy konstruktivní debatě ku prospěchu... 

… města a všech jeho místních částí 

Nechceme se hádat, chceme pracovat. Pojďme věci řešit konstruktivně. 

 

1) SPOLEČNĚ k dobrému prostředí pro život a zodpovědné péči o veřejný prostor 

 

Doprava, infrastruktura a správa majetku 

Hnutí SPOLEČNĚ 2022 nechce jít cestou velkých a nákladných projektů. Naším cílem je efektivní a 

koncepční správa městského majetku. V oblasti dopravy zcela jednoznačně jako klíčový projekt vnímáme, 

stejně jako asi všichni občané města, vybudování obchvatu Přeštic. Budeme v tomto případě plně k dispozici 

Ředitelství silnic a dálnic ČR při realizaci této akce. Budeme efektivně prosazovat vybudování dostatečného 

množství parkovacích míst pro dojíždějící obyvatele přilehlých obcí v rámci systému P+R parkovišť na 

okrajích města. Centrum města vnímáme jako zónu, která nemá sloužit jako odstavné parkoviště. 

Budeme pracovat na postupné realizaci cyklostezek, které propojí jednotlivé místní části s centrem a napojí 

město na již existující infrastrukturu v okolí. Zároveň budeme hledat smysluplná řešení pro bezpečný pohyb 

cyklistů ve městě – cyklistické pruhy a další. Po vzoru dalších měst podobné velikosti budeme hledat moderní 

SMART řešení pohodlného a rychlého pohybu občanů z okrajů města a zpět (např. projekt bikesharing 

elektro kol). 

Budeme usilovat o: 

• soustavný tlak na ŘSD a asistenci při výkupu pozemků pro realizaci obchvatu Přeštic 

• dokončení systému P+R parkovišť na okrajích města (hřbitov, Na Chmelnicích, vlakové nádraží) 
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• postupné budování cyklostezek propojujících místní části a další napojení na již realizované 

cyklostezky v okolí města 

• vytvoření cyklistických pruhů na vhodných komunikacích (např. Husova ulice) 

• vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje a obnovy městského majetku a infrastruktury 

• důslednou kontrolu, monitoring, přebírání, hlídání záručních lhůt a reklamaci městských staveb 

• zajištění pasportizace městského majetku a jeho efektivní správu 

 

Školství 

Naším cílem je škola, do které budou chodit rádi děti, učitelé a další zaměstnanci. Budeme usilovat o zajištění 

dostatečné kapacity mateřských a základních škol na území města. Podpoříme rozvoj talentu v základních 

uměleckých školách a zajistíme kvalitní základní vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Budeme 

usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního 

vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování. 

V současné době také společnost potřebuje flexibilnější reakci vzdělávacího systému na měnící se 

požadavky trhu práce. S přípravou je třeba začít již na ZŠ jak v rámci základního vzdělávání, tak nabídkou 

širokého spektra dalších mimoškolních aktivit a vzdělávacích programů, které by rozvíjely zájem o nejrůznější 

obory (technické, přírodovědné, zdravotnictví, sociální služby aj.). 

Budeme usilovat o: 

• materiální podporu pro nejmodernější vybavení školských zařízení jako reakci na nové učební 

obsahy a metody 

• podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

• rekonstrukci školního hřiště v Rebcově ulici 

• soustavnou podporu ZUŠ, Střediska volného času Slunečnice 

• rozvoj schopností a znalostí žáků v technických a jiných oborech v reakci na aktuální trendy a 

požadavky společnost a trhu práce 

• zachování dostatečné kapacity školních družin 

• podporu a zachování MŠ a ZŠ ve Skočicích 

 

Kultura 

Chceme systematicky podporovat a rozvíjet kulturní pestrost ve městě, posilovat stávající kulturní instituce i 

komunitní a volnočasové aktivity občanů. Naším cílem je posilovat značku města a povědomí o jeho 

jedinečnostech u obyvatel i mimo území města. Chceme pečovat o kulturní dědictví a dbát na obnovu 

památek. 
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Budeme usilovat o: 

• kontinuální podporu Kulturního a komunitního centra Přeštice 

• zlepšení propagace a marketingové prezentace města 

• lepší prezentaci kulturních a historických hodnot města 

• vytvoření stálých expozicí k významným osobnostem města (J. Hlávka, J. J. Ryba a další) 

• hledání řešení pro víceúčelový sál v Přešticích 

• zpřístupnění památek pro návštěvníky města, zpřístupnění pěší stezky kolem kostela Nanebevzetí 

Panny Marie, vybudování lávky pro pěší ke kostelu sv. Ambrože aj. 

• koordinaci kulturních aktivit ve městě (sjednocení webových informačních kanálů, vytvoření 

jednotné databáze s jedním výstupním kanálem, vytvoření sdíleného kalendáře kulturních akci) 

• širokou a rozmanitou nabídku kulturních akcí ve městě (koncerty, letní kino, besedy, přednášky 

apod.) 

• podporu kulturních aktivit ve veřejném prostoru (např. umisťování výtvarných prvků a designových 

objektů) 

 

Sport a volný čas 

Chceme, aby Přeštice a všechny místní části byly místem vhodným pro aktivní život. Velice citlivě vnímáme 

fakt, že dosud nedošlo ke smysluplnému návrhu na řešení problému naprosté absence vhodného prostoru 

pro letní rekreaci a koupání. Taktéž odmítáme omezená řešení se silně omezenou koupací kapacitou pro 

kryté bazény. Naším cílem je vytvoření takového prostoru, který se bude moci v budoucnosti smysluplně 

rozvíjet a sloužit všem obyvatelům. Proto podporujeme volnočasové aktivity, rekonstrukce a výstavbu pro ně 

určených zařízení nejen v Přešticích, ale také ve Skočicích, Žerovicích a na Zastávce. 

Jsme si vědomi, že společenský sál a hospoda jsou elementárními místy setkávání a kulturního života obce. 

Chceme proto podporovat existenci takovýchto zařízení. Zároveň máme zájem o rozvoj volnočasových, 

kulturních a sportovních aktivit, které chceme podporovat jak finančně tak organizačně.  

Nezapomínáme, že nejen dospělí, ale také děti a rodiny s dětmi potřebují místa pro společenské vyžití. 

Chceme proto obnovovat a nadále rozvíjet dětská hřiště, z nichž mnohá již nejsou schopna efektivně plnit 

svůj účel (např. dětské hřiště u trati na Pohořku). 

Budeme usilovat o: 

• hledání vhodného řešení pro venkovní koupání (revitalizace vodní nádrže a okolí ve Skočicích) 

• smysluplný způsob realizace aquaparku v Přešticích 

• vytvoření koncepce správy a obnovy městských sportovišť a rezervačního systému pro jejich využití 

• podporu kulturního a sportovního života v místních částech 
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• existenci společenského sálu a hospody ve všech městských částech. 

• opravu a údržbu dětských hřišť 

 

Životní prostředí 

Cílem města by mělo být zlepšení kvality životního prostředí ve městě a připravenosti na změny klimatu. 

Zásadním úkolem je pro nás zvýšení kvality ovzduší a snížit množství hluku ve městě.  

Jsme proto připraveni: 

• usilovat o co nejrychlejší vybudování obchvatu, aby došlo ke snížení množství emisí ve městě 

• zavést plán regulace možné smogové situace města a pravidelně jej aktualizovat dle současného 

stavu 

• při rekonstrukcích stávajících komunikací maximálně využívat prvků zelené infrastruktury 

(zatravněné pásy, stromy, popínavé rostliny) nejen za účelem snižování prašnosti, ale také zvýšení 

adaptability na změnu klimatu (zadržování vody, ochlazování povrchu) 

• podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti ochrany ovzduší za účelem eliminace drobných lokálních 

zdrojů znečištění ovzduší (možnost využívání tzv. kotlíkových dotací aj.) a stálý monitoring 

nezávadnosti emisí u velkých znečišťovatelů ve městě 

V budoucnu je třeba počítat s nárůstem tzv. bleskových povodní. Riziku jejich vzniku je třeba předcházet 

zejména pomocí přírodě blízkých revitalizačních a protipovodňových opatřeních jak na území města, tak 

těsnou spoluprací s ostatními aktéry na širší regionální úrovni celého povodí.  

Město by proto mělo: 

• při realizacích všech investičních akcí na území města preferovat řešení šetrná k hospodaření s 

vodou (příznivé bilance typů propustných a nepropustných povrchů, dostatečná výsadba zeleně, 

použití zelených střech a fasád aj.) 

• podporovat maximální zasakování a retenci srážkových vod v místě dopadu 

 

Veřejná prostranství a zeleň 

Kvalita životního prostředí odpovídající aktuálním trendům na bydlení, práci i trávení volného času, je jedním 

z hlavních faktorů ovlivňujících motivaci k životu ve městě. Funkční městský prostor, jeho čistota a 

bezpečnost je zásadní pro ochotu k setrvání stávajících rezidentů a vybízí k přistěhování obyvatel nových. 

Centrum města by mělo být atraktivní a reprezentativní oblastí živou v každou denní dobu. Dopravou 

zatížená a nevzhledná místa je třeba proměnit v příjemný a inspirující prostor k životu. Pro zvýšení pobytové 

kvality i zlepšení klimatu ve městě je třeba zachovat a posílit funkci stávajících ploch zeleně, doplněných 
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kvalitním mobiliářem (lavičky, osvětlení, odpadkové koše, stojany na kola, herní prvky aj.) a vzrostlými 

stromy.  

Budeme usilovat o: 

• efektivní organizaci dopravy v centru města – uvolnění centra pro trávení volného času, bydlení, 

práci i podnikání (revitalizace náměstí, regenerace parku Kosmonautů, řešení otázky parkování a 

zastávek autobusové dopravy) 

• regeneraci předprostorů veřejných budov (školy, mateřských škol, městských objektů) a jejich 

zatraktivnění k pobytu a setkávání 

• posílení zelené infrastruktury města – dostatečnou a rovnoměrnou síť pobytových ploch se zelení 

na celém území města 

• odstraňování bariér v pohybu po městě pro pěší i cyklisty (zachování a posílení přechodů pro 

chodce, revitalizace chodníků aj.) 

• úpravu dosud nerevitalizovaných a opomíjených ploch veřejných prostranství a zeleně, (např. 

sídlištních „mezidomí“ bytových domů) regenerací zeleně, doplněním mobiliáře a herních prvků, 

řešením parkování rezidentů aj. 

 Kvalita stávajících veřejných prostranství je ovlivňována nejen jejich jednorázovou úpravou, ale také jejich 

následnou údržbou a péčí. 

Proto budeme usilovat o: 

• vytvoření koncepčního přístupu k plochám veřejných prostranství a zeleně (tzv. Manuálu veřejných 

prostranství) s jasným rozdělením kompetencí 

• zavedení a využívání nových postupů a technologií k hlášení závad ve veřejném prostoru a jejich 

řešení (mobilní aplikace aj.) 

• úpravy a regenerace veřejných prostranství na základě kvalitních architektonicko-urbanistických 

studií zohledňujících širší kontext, funkci a polohu prostoru ve městě 

 

Bezpečnost 

Budeme podporovat činnost jednotek IZS, dobrovolných hasičů či informačního systému o nečekaných 

událostech, živelných pohromách a haváriích, a zajišťovat přítomnost obecní policie na území obce. 

Podpoříme zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci odstraňováním bariér – zajištěním kvalitních povrchů 

chodníků, přechodů pěší a efektivní organizací dopravy. Kvalita bydlení je spojena s pocitem bezpečí, který 

může být snižován umístěním ubytoven pro zahraniční pracovníky a jejich chováním na veřejných 

prostranstvích. 
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Budeme usilovat o: 

• zamezení vzniku nových ubytoven pro zahraniční pracovníky, kteří nemají k našemu městu žádný 

vztah 

• prevenci a aktivní řešení situací v okolí již existujících ubytovacích zařízení (např. rozšířením 

kamerového systému, posílením dohledu i nabídky socializačních programů) 

• rozšíření fungování městské policii i o neděli 

• zřízení portálu bezpečného města 

• řádné zajištění koordinace a spolupráce při řešení bezpečnosti na území města Přeštice mezi 

samosprávou, Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty 

• ve spolupráci těchto subjektů o definování všech rizikových míst na území města v oblasti 

bezpečnosti a o kroky ke zlepšení situace 

• prevenci kriminality – informování spoluobčanů (především dětí, mládeže a seniorů) o možnostech 

ochrany před trestnou činností 

• protidrogovou prevenci 

• realizaci nových projektů, jako např. bezpečné stojany na kola 

 

Podpora podnikání 

Budeme nadále vytvářet přívětivé podmínky pro podnikání ve městě. Hlavní důraz budeme klást na 

komunikaci, spolupráci a podporu podniků, které jsou již ve městě lokalizovány. Za tímto účelem budeme 

usilovat o vytvoření pravidelné komunikační platformy, která bude udržovat pravidelný styk s podniky jak na 

úrovni nejvyššího vedení, tak formou operativních kontaktů se středním managementem napříč tématy. 

Ve spolupráci se specializovanými institucemi (např. agentura CzechInvest) budeme podporovat lokální 

podnikatele v dalším rozvoji jejich podnikatelských aktivit formou informování o možnostech a nástrojích 

podpory. V případě podnikatelských aktivit, které budou pro město generovat vyšší přidanou hodnotu, 

budeme usilovat o vytvoření zcela transparentního a institucionalizovaného (nikoliv ad hoc) systému podpory 

(např. formou nabídky prostorů pro podnikání, poradenství atp.). 

Důležitým nástrojem podpory lokální ekonomiky je stimulace podnikavosti místních obyvatel, zejména pak 

mladých lidí. Podpora a rozvoj podnikavosti již u žáků na ZŠ vede k rozšíření jejich budoucího uplatnění na 

trhu práce. V tomto kontextu budeme podporovat realizaci moderních projektů sloužících k podpoře 

podnikavosti již u žáků základní školy – projekty iKid, Naše firmy a další. 

Budeme usilovat o: 

• vytvoření funkční platformy města a největších zaměstnavatelů pro komunikaci a koordinaci aktivit 

• monitoring stavu a podmínek pro pobyt zahraničních pracovníků ve městě 
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• vytváření vlídného prostředí pro zakládání a rozvoj malých firem 

• aktivní podporu vybraných segmentů drobného podnikání 

• stimulaci podnikavosti žáků na základní škole 

 

2) SPOLEČNĚ k odpovědné péči o rodiny a seniory 

 

Jsme si vědomi toho, že základem jakékoli dobře fungující společnosti jsou rodiny. Zatímco současným 

společenským trendem je vytváření opatření, reagujících až na vzniklé problémy. My za zodpovědnou péči 

o rodinu považujeme zejména cílené vytváření prostředí, které bude ulehčovat péči o rodinu a vycházet v 

maximální možné míře vstříc jejím potřebám. Naším cílem je vytvořit ucelenou koncepci rodinné politiky 

města, která bude reflektovat reálné potřeby našich obyvatel. 

Mít rodinu je podle našeho názoru cílem, jehož naplnění si zaslouží uznání a ocenění. Je proto nutné, aby 

město účelně a efektivně vynakládalo zdroje na prostředí, ve kterém lidé budou chtít založit funkční rodinu a 

budou mít čas a energii o ni dobře pečovat. Péče o rodinu nicméně nekončí u dětí a pokračuje péčí o 

harmonické vztahy. 

Zatímco je současným trendem snaha o co nejrychlejší návrat matek z rodičovské dovolené, naším cílem je 

dát rodinám na výběr, a ne pouze slepě podporovat jednu možnost. Funkční rodina a dobrá výchova je 

největší investicí do budoucnosti společnosti. 

V našem městě se musí cítit dobře i lidé v pokročilém věku. Člověk má podle nás právo na důstojné stáří. K 

tomu je potřeba mít možnost výběru kde a jak trávit své zasloužené stáří a zároveň mít možnost zapojovat 

se do společenského života. Nelze také přehlížet fakt, že starší občané mají často problémy s mobilitou, což 

představuje významný problém především pro obyvatele místních částí města.  

Rádi bychom prostřednictvím aktivit KKC umožnili vzniknout například klubům seniorů a ty následně dále 

zapojovali do dění v našem městě. V případě zájmu se nabízejí například besedy a přednášky našich seniorů 

k nejmladším generacím či projekty jako „babička-dědeček na zapůjčení“. Důležité je pro nás obecně 

sbližování generací, a proto bychom se chtěli zaměřit na společné aktivity (například mladí učí na PC starší, 

senioři provádějí městem návštěvníky a školy apod.) 

 

Budeme usilovat o: 

• udržování potřebné kapacity ve školských zařízeních 

• podporu bydlení pro mladé rodiny 
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• podporu kroužků a zájmové činnosti 

• podporu mikrojeslí a dětských skupin za využití dostupných dotačních programů 

• udržení lékařský specialistů opatřeními v podobě dostupného nájemného či dalších pobídek 

• vytváření prostředí pro seberealizaci manželským párům například prostřednictvím manželských 

večerů 

• pokračování v tradici společensko-kulturních akcí a tematických přednášek směřujících k 

osobnostnímu růstu 

• poradenství v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání 

• výstavbu nového víceúčelového zařízení pro seniory i další podpora terénní péče 

• zavedení služby SeniorTaxi pro usnadnění mobility seniorů (k lékaři, na nákup) 

• podporu zapojování seniorů do chodu domácností a péče o vnoučata 

• podporu programu pro smysluplné a aktivní trávení volného času pro seniory prostřednictvím KKC 

 

3) SPOLEČNĚ k vytvoření příznivějšího prostředí pro fungování spolků a zájmových organizací 

 

Spolková činnost je důležitou součástí společenského života. Investice do spolkové činnost je přímá podpora 

aktivních občanů města. Budeme lépe podporovat sportovní i jiné zájmové spolky. Umožníme rozvoj 

neformálních skupin. Podpora bude cílit na rozvoj společné aktivity zaměřené nejen na členy, ale zejména 

akce pro širokou veřejnost. Hlavní těžiště podpory bude vylepšený dotační program.  

Zajistíme rozvoj obecních sportovišť a podporu sportovního vyžití občanů, stejně tak i spolupráce se školami 

využití školních sportovišť ve volných časech pro všechny občany. Budeme dostatečně podporovat spolky či 

sportovní oddíly, které vytvářejí sportovní zázemí pro občany všech věkových kategorií a zároveň posilují 

komunitní podhoubí obce založené na společném setkávání. 

 

Budeme usilovat o: 

• vytvoření institucionalizované a pravidelně se scházející platformy spolků 

• zvýšenou podporu spolků se zaměřením na organizovanou činnost mládeže 

• zvýšenou podporu členů spolků v seniorském věku 

• včasné vyřizování žádostí o poskytnutí podpory 

• zjednodušení administrativy s podáním žádosti i vyúčtováním 

• vytvoření a zpřístupnění seznamu spolků působících na území města 

• možnost prezentace činnosti spolků na stránkách města 



 

 
10 

  

VIZE 2022 

• možnost zapůjčení mobiliáře či prostor v majetku města 

• umožnění operativní podpory mimo dotační systém v návaznosti na aktuální situaci spolku 

• asistenci při vyhledávání a získávání podpory spolků z jiných zdrojů 

 

4) SPOLEČNĚ k otevřenému městu a lepší komunikaci s občany 

 

Současné i minulá vedení města selhávala v efektivní komunikaci s občany. Poslední vedení je dokonce 

ještě horší než ta minulá. Výsledkem je naprosto nefunkční diskuse na webových stránkách, která se 

podobně jako Přeštické noviny zvrhla pouze k vyřizování účtů mezi zastupiteli a místo diskuze nad aktuálními 

problémy přináší demagogické příspěvky, které nakonec zajímají jen několik málo občanů. Je ostudou, že 

město dosud nemá vlastní facebookové stránky, na kterých by mohlo informovat občany o aktuálním dění a 

kde by mohli občané zároveň živě diskutovat nad aktuálními tématy. Interakce s občany posouvá město 

výrazně kupředu. 

Schopnost získávat zpětnou vazbu od občanů a podle toho rozhodovat je jedním ze základních pilířů 

evropské charty pro chytrá města a obce a má přímý vliv na ekonomický rozvoj obce. 

Podle průzkumu Asociace moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) chce drtivá většina Čechů 

být informována o tom, co se děje v místě jejich bydliště. Až 89 % z dotázaných občanů by preferovalo 

moderní způsob komunikace ze strany měst a obcí, protože na webové stránky své obce chodí 80 % z nich 

méně než jednou za rok. Zveřejnění informací pouze na webu nebo na vývěsce, kterým je splněna zákonná 

povinnost je z hlediska informovanosti pro občany zcela nevyhovující. Emailovou komunikaci (newsletter), 

nebo komunikaci prostřednictvím mobilní aplikace preferuje před tištěnými médii hned 93 procent 

respondentů průzkumu.  

Dosud využívaná komunikace prostřednictvím místního rozhlasu je nejen dražší, ale kvůli současnému 

způsobu života také neefektivní. Hlášení není k dispozici v satelitních částech obcí a ampliony i tak nejsou 

slyšet v důsledku moderních plastových oken. Nehledě na to, že více než 2/3 obyvatel dojíždí za prací nebo 

do školy mimo své bydliště, a tak se k nim hlášení nedostane. Velmi jednoduchým a finančně nenáročným 

nástrojem je v tomto ohledu například mobilní aplikace Mobilní rozhlas. Ta vedle informování občanů o 

aktualitách ve městě obsahuje i další užitečné nástroje jako je krizová komunikace (SMS registrovaným 

občanům), možnost pravidelných chatů (např. se zastupiteli), či vyhlašování jednoduchých minireferend, 

která by mohla nahradit např. současný sběr hlasů v anketě Zdravého města Přeštice a jistě by výrazně 

zvedla počet respondentů a tím i vypovídací hodnotu výzkumu. 
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Moderní a efektivní komunikace musí být obousměrná. Je proto třeba zavést jednoduchý komunikační kanál 

pro sběr zpětné vazby a podnětů od občanů. Vedle již výše uvedeného se zbudeme zasazovat o zavedení 

a aktivního využívání aplikace pro hlášení poškození, závad či znečištění městského majetku a prostranství 

i pro sbírání dalších rozličných podnětů. Takový systém již velmi dobře funguje v Plzni (aplikace Plznito). 

Není nicméně nutné jít cestou vlastní aplikace, která by byla zajisté nákladnější. Existují již hotová a méně 

nákladná řešení, která jsou připravena pro implementaci do prostředí jakéhokoliv města (např. aplikace 

ZmapujTo). 

Též budeme usilovat o vytvoření rezervačního systému pro městské prostory (sportoviště apod.) tak, aby 

byly jednoduše dostupné a zamluvitelné z pohodlí domova. V případě zájmu může být tento systém 

rozšiřován i o další prostory v soukromém či spolkovém vlastnictví. Mohl by tak vzniknout jednoduchý a 

přehledný rezervační portál města pro volnočasové aktivity. 

Ve vztahu k místním částem je naším cílem zřídit institucionalizovanou platformu pro prosazování zájmů a 

vznášení podnětů vedení města. Zákon o obcích umožňuje obcím členěným na místní části zřízení tzv. 

osadních výborů.  Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy 

týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a 

radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným 

občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. Zároveň požádá-li předseda 

osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Místním částem města 

Přeštice zřízení osadních výborů umožníme. 

Budeme prosazovat využití prvků participativního rozpočtu. Participativní rozpočet je moderním nástrojem, 

který si klade za cíl širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji vlastní obce. Město vyčlení část peněz z 

ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, na co by daná částka měla být v následujícím roce využita. 

Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na veřejných diskuzích, na kterých 

diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají vedení města k 

posouzení z hlediska realizovatelnosti. Celý proces je zakončen hlasováním občanů o tom, které návrhy 

obyvatel má obec realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde 

tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do 

dialogu, podporuje spolupráci mezi vedením města a občany, posiluje vztah obyvatel k místu, kde žijí a v 

neposlední řadě je studnicí nových nápadů pro rozvoj města. 

Naším cílem je maximální otevřenost a transparentnost. Vedení města hospodaří s veřejným majetkem a 

prostředky. Veřejnost má tedy zcela legitimní právo kontroly. Z tohoto důvodu budeme usilovat o zřízení 

transparentního účtu města po vzoru mnoha dalších měst České republiky. 
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Budeme usilovat o: 

• zřízení facebookového profilu města pro snadné a rychlé informování občanů o novinkách ve městě 

a pro živou diskuzi 

• zavedení a aktivní využívání mobilní aplikace pro informovanost občanů (např. Mobilní rozhlas) 

• zavedení a aktivní využívání mobilních aplikací pro sběr zpětné vazby od občanů (Mobilní rozhlas, 

ZmapujTo) 

• zřízení osadních výborů pro jednotlivé místní části 

• využití prvků participativního rozpočtu 

• zřízení transparentního účtu města 

• vytvoření rezervačního systému pro městské prostory (sportoviště atp.) 

• zpřístupnění free Wi-Fi hotspotu pro návštěvníky v centru města 

• efektivní práci městského úřadu 

• pořizování záznamů z jednání zastupitelstva města 

• uživatelsky příjemnější a přehlednější webové stránky města 

 

5) SPOLEČNĚ k jasné vizi, kam směřovat 

 

Koncepční plánování – jasná a dlouhodobá vize prolínající se napříč volebními obdobími. Strategický plán 

nemá být pouze výčtem několika projektů, ale uceleným dokumentem, který zahrnuje všechny aspekty 

rozvoje obce, a přitom zanechává dostatek volnosti jednotlivým politikům k přizpůsobení jejich vizi. Například 

současný strategický plán neobsahuje kapitoly pro rodinnou politiku, pro vizi nakládání s odpady a ekologii, 

pro nakládání s půdním a bytovým fondem… 

Mít jasnou vizi kam směřovat souvisí se vším výše uvedeným. Naše okolí a věci veřejné se nemohou rozvíjet 

správným směrem, pokud tento směr nebude vytýčen. Proto je třeba vždy hledět do budoucnosti a vědět, 

kam kráčíme. Strategické dokumenty a plány nemají být jen něčím v šuplíku, co ukážeme, když se nás někdo 

zeptá, zda je máme. Strategické dokumenty mají předně sloužit různým vedením města jako opora. Proto 

takový dokument musí vznikat ve shodě napříč celým politickým spektrem tak, aby přežil přirozené obměny 

ve vedení.  

Z tohoto dokumentu vyplývá, že my jasnou vizi kam směřovat máme. Naše vize není pouze na jedno volební 

období. Dokonce ani na dvě. Naše vize hledí do budoucnosti. 
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Budeme usilovat o: 

• diskusi o dalším rozšiřování města 

• důraz na faktické i formální náležitosti plánovacích a rozvojových dokumentů. Je třeba aby územní 

a regulační plán byly skutečně použitelné dokumenty, ve kterých nebudou rozpory. Zároveň při 

jejich tvorbě, revizích a aktualizacích zohledníme společenskou diskusi 

• vytvoření plánu rozvoje města zohledňující více než dvacetileté období tak, aby byla zajištěna 

kontinuita 

• revizi Strategického plánu rozvoje města, založeného na jasné metodologii a rozsáhlých sebraných 

datech, který bude funkčním dokumentem zahrnujícím široké spektrum oblastí fungování města, 

nikoli pouze výčtem nahodilých projektů 

 

6) SPOLEČNĚ k vždy konstruktivní debatě ku prospěchu města 

 

Odmítáme hašteření a politikaření. Naším cílem je pracovat v zájmu města ve kterém chceme žít. Stalo se 

již místní tradicí, že se zastupitelstvo rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory, kdy opozice destruktivně všechny 

návrhy vedení města cupuje a vedení prosazuje svá řešení silou a odmítá vyslechnout argumenty opozice. 

Podle našeho názoru se v takové atmosféře pracuje velice těžko. Chceme přinést novou kulturu diskuze a 

přístupu k projednávání věcí veřejných. Přejeme si, aby všechna jednání od výborů, komisí a rady až po 

zastupitelstvo jako celek probíhala v uvolněné a přátelské atmosféře.  

Odmítáme praxi podávání trestních oznámení na kdekoho jen proto, že nesouhlasím s jeho řešením. 

Odmítáme bezhlavou destruktivní opoziční kritiku návrhů jen proto, že je navrhl někdo jiný. Vždy podpoříme 

takové návrhy, které budou rozumné a ku prospěchu města. 

Chceme příjemnou a otevřenou diskuzi. Vadí nám, že se z diskuze na stránkách města a z Přeštických novin 

stala média, kde se zastupitelé navzájem osočují a běžný občan se v těchto příspěvcích nedokáže a ani 

nemůže vyznat. Diskuze na webu města a Přeštické noviny mají sloužit k informovanosti občanů, a nikoliv 

jako nástroj politického boje.



 

 

SLEDUJTE NÁS 
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