
Občanská
demokratická
strana

Kdo má všech pět pohromadě, 
volí 5 priorit pro Šlapanice 

Bezpečnost a jistoty
Doprava a infrastruktura
Rozvoj města
Veřejná správa a služby
Rodina a volný čas

Volby do městského 
zastupitelstva
2018 - 2022

5



Bezpečnost a jistoty1 2

3 Rodina a volný čas

• Odborně prověříme stav přechodů pro chodce 
 i dopravní značení ve městě a zajistíme nápravná 
 opatření, doplníme chybějící přechody pro chodce.  
 Odstraníme překážky ve výhledu dospělým i dětem.

• Prosazujeme rozumné řešení pro zavedení stálé 
 služby městské policie (nejen Po-Pá 7-19 hod.) 
 a zabráníme zneužívání MP pro jiné účely.

• Zavedeme službu tísňové péče občanům s vážným 
 omezením bez zajištěné trvalé péče a dohledu, 
 poskytneme jim prostředky pro přivolání pomoci 
 (např. v podobě SOS náramku.)

• Rozvoj kamerového systému bude zaměřen na 
 ostrahu městského majetku a bezpečnost občanů 
 v exponovaných lokalitách při zachování práv 
 občana na svobodný pohyb bez narušení soukromí. 
 Nové a obnovené kamerové body doplníme o SOS 
 tlačítko pro přivolání pomoci.

• Vyřešíme bezpečný a rychlý výjezd hasičů 
 k zásahům přemostěním Říčky. Zajistíme 
 aktivní preventivní činnost při řešení mimořádných 
 událostí, poskytnutí první pomoci, i s využitím AED.

• Rozšíříme péči o seniory s důrazem na terénní služby, denní stacionáře a domácí hospicovou péči.

• Dle předpovědi počtu dětí upravíme kapacitu výukových prostor a sportovišť. Zapojíme do diskuse generaci náctiletých. 

• Zbudujeme systém cyklo a in-line stezek s návazností na Brno a na další zájmové lokality (Mariánské údolí, Žuráň, 
 Mohyla míru, …)

• Rádi bychom rozumně upravili Říčku i její okolí tak, aby zpříjemnila životní prostředí obyvatel města.

• Podpoříme kulturní, sportovní a pohybové aktivity pro všechny občany města. Najdeme místo pro důstojný kulturní 
 stánek, mimo fenolovou kontaminaci.

• Podporujeme stavbu nájezdu na Ostravskou radiálu 
 ze silnice č. 430 od Vyškova za okružní křižovatkou 
 místní části Bedřichovice. Převedením části 
 dopravy na Ostravskou radiálu se odlehčí zatížení 
 stávající okružní křižovatky ve Slatině.

• Budeme usilovat o etapizaci výstavby obchvatu 
 Slatiny v souladu s odbornou studií, v koordinaci 
 s rekonstrukcí D1 a s bouráním mostu nad D1 
 mezi Šlapanicemi a Slatinou. Nejdřív obchvat na 
 straně Šlapanic, pak bourání mostu.

• K vlakovým zastávkám vybudujeme přístupové 
 a příjezdové cesty, postavíme stojany na kola, boxy 
 pro elektrokola, vytvoříme parkovací místa.

• Prosadíme stejné jízdné pro seniory jako v městě 
 Brně. Prověříme možnosti zařazení Šlapanic do 
 zóny levnější tarifní zóny 101 místo současné zóny 
 610.

• Opravy silnic a chodníků budeme lépe koordinovat 
 s celkovou obnovou infrastruktury včetně rozvoje 
 nejen datových sítí nové generace.

Doprava a infrastruktura
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5 Veřejná správa a služby
• Zjednodušíme komplikovaný systém sběru domovního odpadu. Zrušíme „pytlování“, navýšíme počet 
 krytých kontejnerových míst. 

• Znásobíme nabídku bezbariérové dopravy (nízkopodlažní, s nájezdní plošinou). Vyhodnotíme využití 
 Seniorbusu a zavedeme adresnou službu Senior Expres (taxi) pro individuální dopravu seniorů 
 k lékaři, na úřady atp. za dostupné ceny.

• Vypracujeme studii proveditelnosti rekonstrukce, alt. nové výstavby zdravotního střediska.

• Budeme požadovat, aby vedení městského úřadu bylo schopné a povinné pravidelně informovat 
 vedení města o aktuálním hospodaření (plnění rozpočtu, výsledovka a rozvaha, pohledávky a závazky). 

• Rozšíříme pro občany výhodné zpoplatněné služby Satesa.

• Preferujeme přirozené rozšiřování města především směrem k Brnu, nikoliv na protilehlou stranu. Preferujeme 
 dohodu s investory na vzájemně výhodné spolupráci, nikoliv boj s nimi.

 Současně budeme podporovat vznik nových pracovních příležitostí ve městě. Nechceme z města satelit jen pro 
 přespání. Budeme pravidelně zvát šlapanické podnikatele ke konzultacím s cílem zajistit podporu města těm 
 podnikatelům, kteří budou ve městě vytvářet nové pracovní příležitosti pro občany Šlapanic.

• Vítáme přidělení dotace na sanaci areálu ICEC / Cukrovar. Současně nechceme polovičatou sanaci. Preferujeme 
 úplné odstranění kontaminace, rozhodně trváme na odstranění všech zdrojů kontaminace ne jen v centru areálu.

 Máme zájem řešit problém vlivu zamořeného areálu na zdraví obyvatel ulic Dlouhé, Jana Dvořáka a Tyršovy, na zdraví 
 všech, kteří se v něm pohybují a v budoucnu budou pohybovat. Proto jako první krok zajistíme aktuální odbornou studii 
 vlivu kontaminace na občany kontaminovaných lokalit mimo areál a na občany pohybující se dlouhodobě v zamořeném 
 prostředí areálu.

 Zveřejníme podmínky, za kterých je dotace přidělena. Zveřejníme cílové limity ČIŽP pro navrženou „střední“ variantu 
 sanace, které určí reálné možnosti využití areálu.  

• Chodníky a efektivní provoz veřejného osvětlení považujeme za základní službu všem občanům města. Dobudujeme 
 chybějící úseky chodníků.

• Máme zájem na zrychlení internetu ve Šlapanicích, abychom ve větší míře umožnili home office zaměstnanců, OSVČ, 
 podnikatelů a omezili jejich cesty do Brna na nutnou míru. Chceme rychlý internet pro všechny domácnosti ve městě 
 i za cenu, že bychom museli položit nové optické kabely.

• Vydáme stavební předpisy města, které doplní chybějící legislativu a umožní lépe prosazovat zájmy města ve stavebním 
 řízení a budou lépe chránit současné majitele nemovitostí před nepřiměřenou spekulativní výstavbou v intravilánu města.

Rozvoj města
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