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Volební program Zastupitelstva města Chropyně  na 
volební období 2010–2014 

 
 

I.  Oblast výstavby a bydlení 
 

 

1. podporovat dokončení vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě 
Podlesí a připravit další etapu 

2. připravit a usilovat o realizaci Revitalizace náměstí Svobody včetně uličky Míru  

3. vlastními silami dále zlepšovat stav chodníků a místních komunikací 

4. realizovat další etapy Regenerace panelového sídliště po předchozím projednání s občany 

5. provést rekonstrukci dalších autobusových zastávek ve městě 

6. provádět nezbytně nutnou údržbu bytového fondu, který zůstane v majetku města 

7. modernizovat stávající DPS s cílem zlepšení sociálních služeb pro naše starší spoluobčany 

8. aktivně pomáhat při získávání dotací na následující investiční akce: 

a) nezbytné stavební úpravy budovy tělocvičny  

b) nová víceúčelová sportovní hala  

c) rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti  

9. zahájit přípravné práce k vybudování cyklostezky vedoucí mimo hlavní silnici na trase   
Plešovec – Kroměříž 

10. připravit podklady a dokumentaci pro získání dotací na zateplení MŠ Tyršova ulice 

11. projekčně připravit protipovodňová opatření Chropyně Plešovec směřující k získání dotací na 
jejich realizaci 

12. dokončit Regeneraci skládky „Smeťák“ 

13. zvážit umístění dalších retardérů na území města 

14. postupně doplnit vybavení SDH Chropyně o prostředky nutné na odstraňování následků 
povodní 

 

 

 

II. Oblast podnikatelské činnosti a služeb 
 

 

1. usilovat ve spolupráci s podnikatelskou sférou o vytvořením nových pracovních míst a 
přilákáním dalších podnikatelských subjektů do našeho města pomáhat při snižování 
nezaměstnanosti 

2. hledat reálné možnosti pro podporu místních drobných a středních podnikatelů  

3. při pronájmu nebo prodeji nebytových prostor upřednostňovat aktivity v chybějících službách 

4. vyjednat výhodnější podmínky dopravního spojení s Kroměříží a dalšími okolními městy pro 
naše občany 
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III. Oblast bezpečnosti a životního prostředí 
 

 

1. aktivní spoluprací s Policií ČR usilovat o snížení kriminality ve městě a o zlepšování 
bezpečnosti, udržování pořádku a dodržování nočního klidu ve městě  

2. zavést pro osaměle žijící starší občany alternativní přivolání pomoci 

3. instalovat kamerový systém v kritických oblastech města 

4. aktivně vstupovat do jednání se znečišťovateli ŽP v našem regionu, spolupracovat na 
zabezpečení pravidelného monitoringu a zajistit informovanost veřejnosti 

5. dbát o zvyšování úrovně pořádku a čistoty města včetně údržby zeleně a travnatých ploch ve 
městě 

 

 

 

IV. Oblast volného času, kultury a sportu 
 

 

1. zajišťovat pravidelné a kvalitní kulturní programy pro občany všech věkových kategorií a 
umožnit bezplatný vstup na vybrané programy pro seniory z našeho města 

2. pořádat tradiční Hanácké slavnosti 

3. usilovat o zachování a obnovu lidových tradic – stavění a kácení máje, hodová tradice, vánoční 
koncerty, rozsvícení vánočního stromu apod. 

4. společně s Muzeem Kroměřížska zajišťovat provoz chropyňského zámku  

5. intenzivněji propagovat chropyňský zámek a okolí pro zvýšení turistických aktivit ve městě 

6. podporovat rozvoj sportovních činností a aktivit, zejména u těch sportů, kde je zapojen největší 
počet dětí a mládeže, včetně finančních příspěvků v rámci rozpočtových možností města 

7. usilovat o opětovné vybudování lázní  

8. pomáhat vytvářet podmínky pro činnost a spolupracovat se společenskými organizacemi, 
spolky a občanskými sdruženími působícími na území našeho města 

9. ve spolupráci s farností sv. Jiljí v Chropyni pokračovat v projektu „Otevřené brány“ 

 

 

V. Oblast školství 
 

 

1. pokračovat v rekonstrukci školských budov na ulici Komenského a J. Fučíka 

2. zajistit další rekonstrukci objektu MŠ na ulici Tyršova 

3. vytvářet podmínky pro zlepšování vybavenosti škol a tím docílit zvýšení kvality výuky, včetně 
vytváření podmínek pro rozšíření mimoškolní činnosti dětí 

4. podporovat rozvoj školního a předškolního stravování, včetně finančně dostupné stravy pro 
naše starší spoluobčany 
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5. aktivně hledat možnosti využití volných a nevyužitých prostor ve školských objektech 

 

       

VI. Oblast státní správy a samosprávy 
 

1. trvale zajišťovat co největší informovanost občanů o dění ve městě s cílem rozvíjet jejich zájem 
na řešení veřejných záležitostí 

2. při práci všech orgánů města využívat v co největší míře připomínky a náměty občanů 

3. organizovat pravidelně 1x ročně „Den starosty“ 

 

 

 

 

Chropyně 15. prosince 2010 

 

 


