1. Kvalita života ve městě – zajistíme občanskou vybavenost na vysoké úrovni. Nechceme být
jen „pražskou noclehárnou“
Příprava a realizace moderní koncepce školního vzdělávání








Zajistíme kvalitní vzdělávání pro naše děti s dlouhodobým výhledem. Postavíme dvě
další školní budovy pro druhý stupeň - na části zahrady u žalovské školy a na
pozemcích vedle stávajících vědeckotechnických parků v Žalově. Výstavba dalších
budov bude realizována tak, aby bylo možné v budoucnu rozdělit jeden školní subjekt
na více menších škol včetně možného odborného zaměření každé školy. Pro výstavbu
budeme usilovat o získání dalších dotací.
Vážíme si práce pedagogů i dalšího personálu, který pečuje o naše děti. Zavedeme
motivační bonusy pro pracovníky ve školství a budeme nadále naslouchat jejich
podnětům a potřebám.
Budeme podporovat efektivní výuku cizích jazyků se zapojením rodilých mluvčích a
výjezdovými jazykovými pobyty v zahraničí.
Vybudujeme přístřešky na kola a koloběžky u školních budov.
Zasadíme se o efektivnější využití areálu MŠ Havlíčkova. Co je potřeba? Nová
mateřská škola, sportovní areál, nízkoprahové centrum pro mládež.

Přívětivé podmínky pro důstojné a aktivní stáří







Ve spolupráci s Církví československou husitskou vybudujeme domov pro seniory spojený s
ordinacemi a komunitním centrem. Bezbariérové ordinace pro diabetologa, dalšího
obvodního lékaře a rehabilitace budou sloužit pro širokou veřejnost.
Posílíme terénní službu.
Budeme nadále podporovat volnočasové, pohybové a vzdělávací aktivity seniorů.
Soustředíme se na podporu aktivit na propojování dětí a seniorů. Den dětí a seniorů, Hlídací
babičky, případně propojení výstavby domova pro seniory s mateřskou školou.
Zapojíme se do komunitního plánu Praha – západ. Získáme tím možnost rozšíření dalších
sociálních služeb a získání dotací.

Podpora kulturních, sportovních a dalších aktivit









Ve spolupráci s urbanisty a veřejností vytipujeme vhodné pozemky pro výstavbu nových
sportovišť a dětských hřišť. S ohledem na finanční možnosti města budeme usilovat o
výstavbu kryté haly pro sportování i v zimních měsících.
Obnovíme tradici zimního kluziště a finančně podpoříme zakoupení a provozování kryté
haly. Areál Sokola bude možné více využívat i v zimních měsících.
Městský pozemek u dětského hřiště na Obránců míru využijeme pro mobilní dopravní hřiště.
Vybudujeme streetartovou zeď u skateparku v ulici Obránců míru.
Při zachování přírodního rázu zkultivujeme dětské hřiště v Tichém údolí.
Ve spolupráci se Středočeským muzeem zavedeme tradici letního kina v roztockém zámku.
Budeme nadále podporovat místní kulturní, sportovní a další spolky.
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Budeme otevřeni nápadům a iniciativám spoluobčanů, kteří budou mít chuť a zájem vytvořit
v našem městě nový prostor pro sportovní či jiné aktivity.
Bezpečnost, čistota, péče o zeleň a veřejná prostranství


























Bezpečnost:
Rozšíříme osvětu v oblasti bezpečnosti pro děti ve školkách, škole, seniory i širokou
veřejnost - zaměstnáme strážníka preventistu. K zažití pravidel bezpečnosti dopravy
pořídíme mobilní dopravní hřiště.
Chceme elitní městskou polici. Navýšíme rozpočet na její chod.
Zavedeme radary na měření rychlosti na vybraných místech.
Lidé sami nejlépe vědí, kde se cítí bezpečně a kde méně. Společně vytvoříme pocitovou
mapu bezpečí ve městě. S ohledem na požadavky od spoluobčanů zavedeme
bezpečnostní opatření, jehož součástí bude i rozšíření kamerového systému.
Doplníme zrcadla u nepřehledných křižovatek, například u výjezdu od nádraží do
Nádražní ulice nebo v ulici U Zastávky v Žalově.
Čistota ve městě:
Zmodernizujeme vybavení technických služeb (TS). Umožníme tak pracovníkům
efektivněji udržovat naše město. Zakoupením objemnější cisterny na stávající vozidla
Multicar, bude možné zalít v kratší době více zeleně. Pro sekání méně dostupných míst a
svahů pořídíme mulčovač. Pro úklid sněhu pořídíme rotační kartáče. Tím ubude
zledovatělých komunikací i používání štěrku, který znečišťuje město a dlouho a pracně
se uklízí.
Zavedeme zimní pohotovost – s úklidem sněhu nám pomohou brigádníci.
Na základě finanční analýzy zvážíme možnost uzavření smlouvy na svoz tříděného odpadu
s externí firmou.
Dle průzkumu potřeb občanů rozmístíme další lavičky pro odpočinek.
Navýšíme počet košů a „trojkošů“ na tříděný odpad a sáčky na psí exkrementy.
Zajistíme častější vyvážení tříděného odpadu – tím i čistotu kolem kontejnerů.
Zavedeme aplikaci, která ukáže naplněnost jednotlivých sběrných míst a kontejnerů.
Připravíme osvětový program „Nevytvářej odpad“ již od mateřských škol.
Zajistíme kontejnery na elektroodpad.
Upravíme otevírací dobu sběrného dvora „pro zaměstnané“. Jednou týdně bude
otevřeno do osmi hodin večer. Rozšíříme provoz o mimosezónních sobotách.
Zajistíme bezbariérové samočistící veřejné toalety – v části Žalova i Roztok.
Péče o zeleň a veřejná prostranství:
Díky modernější technice zajistíme častější péči o zeleň i pravidelné zalévání v suchém
období.
Zaměstnáme zahradníka.
Na základě odborných doporučení dendrologa se zasadíme o výsadbu nových stromů,
zejména původních druhů – kultivarů odolných vůči suchým periodám posledních let.
Závlahu mladým stromům zajistíme zakoupením dalších vaků.
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Budeme kultivovat veřejná prostranství tak, aby byla místy pro odpočinek i společenská
setkávání. Městské parky a náměstí zpříjemníme například lavičkami, drobnými herními
prvky, houpačkami, dráhou pro petanque, kuličkami, tzv. barefoot cestičkami, stojany
na kola. Na klidných místech zřídíme také pikniková místa a ohniště pro veřejnost.
Zpříjemníme horké letní dny instalací pítek pro lidi i pro zvířata, mlhovišť a dalších
vodních prvků.
Zaměříme se na opatření pro zadržování vody v krajině. Budeme usilovat o obnovení
mezí. Navážeme spolupráci s vlastníky polí. Finančně podpoříme setbu trávy a dřevin,
které rozdělí velké plochy a zabrání tak větrné a vodní erozi. Zatravňovací namísto
nepropustné dlažby použijeme na všech místech, kde bude možné.

2. Zdravý rozum - pro udržitelný rozvoj města
- Jsme pro promyšlená, koncepční a udržitelná řešení nad rámec volebního období. Neděláme
to jen pro sebe, ale i pro naše děti!
Udržení výstavby podle současného územního plánu. Chceme zajistit a dlouhodobě
udržet vysokou kvalitu života ve městě. Zachování stávajících zelených ploch.









Dokončíme územní plán a regulační plány tak, abychom zachovali současné zelené
plochy a dosáhli maximální možné regulace – usměrnění další výstavby.
V případě, že bude potřeba zajistit občanskou vybavenost – zejména na výstavbu školy,
školky a prostor pro sportovní a kulturní život, jsme připraveni schválit výjimku z
územního plánu.
Budeme rovnocennými partnery při jednání s developery s cílem zajistit výhodné
podmínky pro město. Jde o spoluúčast developerů na budování potřebné občanské
vybavenosti a infrastruktury města.
Zajistíme další opravy silnic a chodníků.
Budeme nápomocni při realizaci rekonstrukce průtahu městem.
Dokončíme připojení obyvatel k městské kanalizaci.
Zefektivnění dopravní obslužnosti tak, aby vyhovovala potřebám občanů

Uděláme vše proto, aby využití hromadné dopravy bylo pro cestující atraktivnější, zejména
při pravidelných cestách do zaměstnání.







Zefektivníme návaznost dopravy v ranní špičce k vlaku městkou linkou 359 – na základě
průzkumu potřeba a zjištění skutečných požadavků obyvatel .
Nechceme přecpané vlaky. Budeme intenzivně jednat s ROPIDem, Středočeským krajem i
Hlavním městem Prahou o navýšení počtu a kapacity vlakových spojů do Prahy v ranní
špičce.
Díky pravidelné komunikaci se zástupci ROPID budeme schopni včas reagovat a dojednávat
navýšení a úpravy potřebných autobusových spojů dle rostoucích potřeb občanů.
Budeme pokračovat v úspěšně započaté spolupráci se Správou železniční a dopravních cesty
(SŽDC) tak, aby nové bezbariérové nádraží sloužilo prvním cestujícím již v létě 2021.
Uděláme maximum proto, aby investorem parkovacího domu u roztockého nádraží byla
SŽDC. Součástí parkovacího domu budou uzamykatelné stojany na kola.
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Zkultivujeme prostor pro parkování u žalovské vlakové zastávky, například zatravňovací
dlažbou.
Ve spolupráci s Prahou a Středočeským krajem budeme usilovat o vybudování cyklostezky
z Roztok do Sedlce.
Budeme i nadále usilovat o čerpání dotací z národních titulů i evropských fondů

3. Otevřenost úřadu a široká spolupráce s veřejností
Jsem tu pro občany. Vstřícná, rychlá a otevřená komunikace musí být
samozřejmostí.
 Zapojování veřejnosti do rozhodování považujeme za jedinou správnou cestu při
určování dalšího rozvoje našeho města .
 Zavedeme tzv. participativní rozpočet. Obyvatelé budou moci sami rozhodnout, na jaké
projekty využijeme část městského rozpočtu.
 Zajistíme přímé přenosy z jednání zastupitelstva, zveřejňování smluv a dalších
dokumentů. Materiály projednávané na zastupitelstvu budou veřejně dostupné na
webových stránkách města.
 Zavedeme přehledný rozklikávací rozpočet – průběžné informace o stavu hospodaření
města.
 Zavedeme možnost online objednání se k úředníkovi.
 Politika je služba lidem. Preferujeme konstruktivní spolupráci všech politických
subjektů zaměřenou na kvalitní a udržitelná řešení ve městě.
 Budeme pravidelně informovat občany na webu města a přes sociální sítě. Zaměříme
se na fakta a objektivní informace.
 Odraz – zavedeme rubriku o činnosti městského úřadu a jeho odborů. Vedoucí odborů
budou zodpovědní za předávání objektivních informací občanům.
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