
  VOLEBNÍ  PROGRAM  
KSČM
pro volby do zastupitelstva města  Kroměříže v roce 
2018

Vážení občané - voliči,

předkládáme Vám volební program KSČM pro komunální volby do Zastupitelstva 
města Kroměříže na léta 2018 – 2022. Jeho cílem je věcné a konkrétní řešení rozhodujících 
otázek a problémů města a jeho místních částí, vytváření podmínek pro spokojený život 
všech skupin obyvatel města. Náš volební program vychází z místních podmínek a navazuje 
na plnění volebního programu z minulého volebního období. Řada zpracovaných projektů je 
připravena pro realizaci s cílem zlepšení života v městě nazývaném „Hanácké Athény“          

Zástupci KSČM se soustředí především na aktuální priority města:
 podporu Nemocnice Kroměříž, a.s. pro zachování dostupné zdravotní péče 

občanům města a regionu
 systémové řešení výstavby bytů s podporou státu
 podporu koncepce udržitelného rozvoje města a realizace projektů, zlepšujících 

kvalitu života jeho občanů

Zejména budeme podporovat:
- projekty ve fázi realizace a zahájení dalších již připravených (rekonstrukce bývalého

objektu Okr.vojenské správy na byty, garáže pro veřejnost, rekreační zóna „Bagrák“,
křižovatka Havlíčkova, rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu, cyklostezka, aj)

- tvorbu nových projektů, umožňujících při realizaci čerpání finančních prostředků 
z Evropské unie za spoluúčasti města 

- dopracování územního plánu včetně generelu dopravy s cílem řešení nového mostu 
přes Moravu a strategického rozvoje města

- výstavbu a údržbu infrastruktury - komunikace, chodníky s bezbariérovými prvky, 
zeleň, stromořadí, oprava lávky přes Moravu apod.

- rozvoj drobného a středního podnikání – podnikatelské aktivity prospěšné občanům
- zpracování úsporných rozpočtů města s cílem zvýšit podíl financování investic 

s využitím participovaného rozpočtování
- vyhodnocení závěrů ze zpracovaného materiálu – komunitní plánování pro stanovení 

realizačních výstupů (konkrétní návrhy pro realizaci)



- řešení životního prostředí ve městě – cyklostezky, parkování, zlepšení plynulosti 
průjezdu městem (Spáčilova – Tovačovského), rekonstrukce a využití lokalit města 
(nám.Míru, Slovanské a Hanácké  apod)

- realizaci zpracovaných projektů, které snižují riziko záplav ve městě včetně jeho 
místních částí

- postupnou obnovu autobusů místní hromadné dopravy autobusy na ekologicky šetrné 
pohony

- zavážení hliniště cihelny Vážany jen ekologickými materiály s výhledem vytváření 
podmínek pro možnou realizaci lesoparku

- poskytování grantů pro charitativní činnost
- zlepšení péče v domovech pro seniory a řešení problémů handicapovaných občanů
- zajištěnost rovnoměrné dostupnosti zdravotní péče – udržení dostatečné sítě 

zdravotnických zařízení  (praktických lékařů a ambulantních specialistů, atd.)
- poskytnutí pomoci Nemocnici a.s. Kroměříž ve zlepšení přístrojového vybavení

- výstavbu obecních bytů – startovacích pro mladá manželství, pro sociálně slabé, ale i 
ostatní formy výstavby – družstevní byty a individuelní výstavbu RD

- rozvoj místní a regionální kultury, udržení místních tradic a ochranu kulturního 
dědictví

- investice, údržbu a opravy sportovních zařízení ve městě 
- spolufinancování provozních nákladů sportovních, tělovýchovných a zájmových 

organizací, vytvářejících  podmínky využití volného času dětí a mládeže
- vytvoření podmínek pro realizaci dlouhodobého záměru výstavby víceúčelové 

sportovní haly ve městě 
- propagaci města s cílem zvýšení jeho návštěvnosti, vytváření podmínek v oblasti 

ubytování, informací, stravování a dalších služeb
- spoluúčast na financování údržby a oprav památek v městě dle zpracovaného plánu
- snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města za využití dotací státu

- rozvoj sportovních a volnočasových aktivit - zlepšení vybavenosti předškolních a 
školských zařízení v majetku města a střediska pro děti a mládež „Šipka“

- výstavbu, údržbu a opravy dětských hřišť s důrazem na jejich bezpečnost

- důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů (zajištění zvýšeného dohledu 
městské policie na problémové lokality – okolí autob. a vlakového nádraží, Erbenova 
nábřeží, „Bezručáku“, „Děvína“ a jiných lokalit)

- v oblasti prevence kriminality - vybavenost městské policie technickými prostředky za
využití financování z dotačních programů

- opatření vedoucí ke zkvalitnění řízení státní správy a samosprávy, s cílem snížení 
výdajů a zlepšení komunikace pracovníků odborů městského úřadu s občany při řešení
jejich problémů 

- aby vodárenské infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme 
byly pod kontrolou města v souladu s uzavřenou smlouvou, která zajišťuje majoritu ve
VAK Kroměříž



Navržení kandidáti, kteří se ucházejí o Vaši podporu  jsou
odhodláni aktivně prosazovat tento volební program v souladu

s naším heslem  
  

   „S lidmi pro lidi“.


