KOALIČNÍ USKUPENÍ
ŽIVÉ MĚSTO Heřmanův Městec + KDU-ČSL s podporou nezávislých Heřmanův Městec

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2018-2022
Hlavní body programového prohlášení:
•

Individuální bydlení = lokalita Travní a Pod nádražím pro individuální bytovou výstavbu.
Dokončíme přípravu pro možné zahájení výstavby RD v těchto lokalitách včetně přeměny
na stavební pozemky. V součinnosti s městským architektem budeme hledat další lokality, které
by následně byly také připraveny k individuální výstavbě.

•

Základní školy, mateřské školy = zvolíme nejvýhodnější variantu prostorového zvýšení kapacity
ZŠ, družin a MŠ. Formu řešení rozhodneme po dokončení projektových prací přestavby budovy
„starého“ městského úřadu (čp. 4) a prověření varianty nástavby nad přístavbou ZŠ.

•

Přemístění autobusového nádraží = budeme realizovat 1. etapu. Po obdržení dotace provedeme
realizaci základní varianty, tzn. demolice původních budov v Tylově ulici, přemístění autobusových
zastávek do nových prostor, vybudování odstavného parkoviště v blízkosti vlakového nádraží,
včetně zachování zastávek pro nástup/výstup na náměstí Míru. V průběhu realizace budeme
hledat řešení, které bude bezpečné a vstřícné vůči občanům.

•

Městská policie = budeme rozvíjet činnost MP. Oslovíme okolní obce, které mají zájem o využití
služeb MP a mají zájem provoz MP spolufinancovat. Větší důraz činnosti bude kladen na kontrolu
parkování ve městě a v případě porušení pravidel bude MP důsledně pokutovat. S velitelem MP
budeme řešit směnnost a služebnost – nástup do služby v době školního roku v 06:30 zajistí
dřívější dozor na přechodech pro školáky. Budeme pravidelně iniciovat měření rychlosti na území
města.

•

Parkování v centru města = parkovací hodiny v centru města. Primárním řešením stanovíme
bezplatnou dobou parkování na 2 hod. Prověříme stav možností omezení parkování v Sokolské
ulici – možnou variantou je zákaz parkování na jedné straně Sokolské ulice (v úseku proti České
poště). Do kontroly, její vyšší četnosti, bude zapojena Městská policie.

•

Dům čp.244 v Čáslavské ulici = startovací byty pro mladé rodiny. Dokončíme realizaci projektu
rekonstrukce tohoto domu v majetku města v duchu pravidel startovacích malometrážních bytů
pro mladé páry a mladé rodiny.

•

Medov čp.33 na Masarykově náměstí = povedeme veřejnou debatu o budoucí podobě. Cenná
historická budova města musí nalézt odpovídající využití, s tím pak budou spojená hledání
dotačních titulů pro zahájení celkové rekonstrukce.

•

Sportovní infrastruktura = budování zázemí městských sportovišť. Vyřešíme pozemky v lokalitě
V Lukách pro rozšíření sportovní infrastruktury města včetně parkovacích kapacit městských
sportovišť a přilehlé sokolovny. Cílem je přemístění hokejbalového stadionu s vybudováním
odpovídajícího zázemí a uvolněné místo v areálu DDM přebudujeme na volnočasový areál
pro všechny věkové skupiny obyvatel. Připravíme a zahájíme realizaci víceletého projektu
rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu v rozumné velikosti a ceně.

•

Koupaliště Konopáč = budeme hledat shodu s majiteli na možnosti majetkového převodu
na město. Následně chceme zahájit opravy historického koupaliště a věnovat se celkovému rozvoji
areálu s možným potenciálem kempu a jeho okolí do let budoucích.

•

Třídění odpadů = důsledné plnění plánu odpadového hospodářství. V návaznosti na změnu
zákona o skládkování odpadů budeme klást důraz na zvýšené třídění odpadů v celém městě,
provádět intenzivní osvětu a navyšovat možnosti třídění odpadů s cílem snížit náklady rodin
na vyvážení popelnic.
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2018-2022
Důležité oblasti zájmu města v letech 2018-2022:
•

založíme Fond Městské památkové zóny po vzoru Fondu rozvoje bydlení s cílem pomoci
financovat postupnou obnovu fasád a průčelí domů v historickém centru města

•

budeme rozvíjet spolupráci s partnerským městem Bechyně a hledat další partnerské město,
a to první zahraniční

•

zpracujeme koncepci cyklostezek ve městě a okolí ve spolupráci s architektem města

•

zahájíme komunikaci s lékaři směrem k realizaci bezbariérových ordinací

•

budeme pokračovat v tradici pořádání městských slavností a zasadíme se o jejich další rozvoj

•

budeme podporovat konání významných sportovních akcí na území města

•

budeme podporovat projekty, které snižují hlukovou zátěž ve městě (tiché povrchy silnic,
omezení nadměrné dopravy......), včetně nepolevujícího jednání s ŘSD o obchvatu města

•

zvýšíme podíl zeleně a vodních prvků v centru města a připravíme technická opatření, která
povedou k příjemnějšímu klimatu v centru města v letních měsících

•

zaměříme se na kultivaci a zatraktivnění oddychových oblastí města směrem k Chotěnicím
a Radlínu (oblast Paláce), ale také směrem k Doubravě a Konopáči

•

provedeme realizaci kompletní přeměny ulice Jiráskova od křížení s ulicí Havlíčkova
po sokolovnu a připravíme dopravního přeřešení ulice Sokolská

•

všechna výběrová řízení na investiční akce budeme zveřejňovat prostřednictvím webových
stránek města

•

zabezpečíme zlepšení činnosti Turistického informačního centra města ve spolupráci s MAS
Železnohorský region a Dobrovolným svazkem obcí Heřmanoměstecko

•

změníme formu přípravy návrhu Rozpočtu města vstřícně k aktivnímu zapojení obyvatel
formou anket nebo dotazníků – začleníme participativní část rozpočtu od roku 2020

•

podpoříme nezbytné změny Územního plánu města tak, aby v případě zájmu investora zde
byla možnost výstavby malého obchodního centra.

Závěrem:
Automatickou pro nás zůstává aktivní komunikace s veřejností, otevřený přístup představitelů
vedení města, jejich veřejné formy komunikace (otevřená kancelář, na kávu s, veřejný kalendář
starosty a místostarosty, veřejné prezentace záměrů města atp.).
Chceme zůstat aktivní, přístupní názorům našich spoluobčanů a dostupní pro aktivní
komunikaci s veřejností a celým zastupitelským sborem a jeho výbory po celou dobu mandátu
v letech 2018-2022.
Toto programové prohlášení bylo schváleno koaličním uskupením Živého města Heřmanův Městec a
KDU-ČSL s podporou nezávislých Heřmanův Městec a jeho hlavní body byly prezentovány veřejnou
formou na ustavujícím jednání zastupitelstva města Heřmanův Městec a jako celek v elektronických
médiích obou koaličních partnerů v listopadu 2018.

