Volební program Zastupitelstva města Chropyně
volební období 2014–2018

•

Vytvořit chybějící rozvojové dokumenty města, zejména Strategický plán rozvoje
města Chropyně a Koncepce výsadby zeleně v Chropyni a Plešovci.

•

Zvyšovat bezpečnost občanů ve městě, zejména vybudováním kvalitního městského
kamerového systému, zpomalením dopravy, důsledným dodržováním platných obecně
závazných vyhlášek, rekonstrukcí veřejného osvětlení, blízkou spoluprací s Policií ČR,
realizací protipovodňových opatření.

•

Intenzivně pracovat na rozšíření sítě cyklostezek s napojením do okolních měst a
obcí, zajistit kvalitní dopravní obslužnost.

•

Zkvalitňovat péči o seniory v domovech s pečovatelskou službou, zejména
vybudováním společenské místnosti pro zájmovou činnost seniorů, revitalizací dvorního
traktu domu s pečovatelskou službou, vybudováním speciálního mobiliáře pro aktivní
stáří, postupnou rekonstrukcí bytů v domech s pečovatelskou službou.

•

Rozvíjet možnosti aktivního trávení volného času, zejména budováním nových
dětských hřišť, dokončením rekonstrukce tělocvičny, vybudováním moderního
skateparku, rekonstrukcí brouzdaliště na koupališti, podporou organizovaných sportovců
a zájmových kroužků, vytvářením vhodných podmínek pro mimoškolní aktivity dětí a
mládeže, zlepšením podmínek pro provozování zimních sportů, modernizací střediska
volného času v Chropyni a klubovny v Plešovci.

•

Zlepšovat stav veřejného prostranství, zejména pokračováním v regeneraci
panelového sídliště, revitalizací původních částí města, zvýšením kvality úklidu města,
navýšením počtu odpočinkových laviček, stojanů na kola a odpadkových košů, postupnou
rekonstrukcí komunikací a chodníků, zlepšením stavu cesty okolo rybníka, zlepšením
stavu vlakového nádraží, budováním nových parkovacích míst.

•

Zatraktivnit město pro turisty, zejména hledáním nových prostředků propagace
města, zřízením informačního centra, zlepšením městského informačního systému,
vybudováním veřejného WC, vytvořením podmínek pro vybudování ubytovacích kapacit.

•

Usilovat o vytváření nových pracovních míst, zejména podporou malých a středních
podnikatelů a podporou růstu průmyslové zóny.

•

Zvyšovat kvalitu chropyňského školství, zejména zlepšením výukového zázemí,
rekonstrukcí školských budov, rozvojem školního stravování, zachováním kapacity
mateřské školy, podporou činnosti uměleckých škol.

•

Zvýšit dostupnost bankovních služeb zřízením bankomatu na sídlišti.

•

Pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí, rozšiřovat nabídku kulturních pořadů.

•

Zabezpečit údržbu a obnovu stávajícího majetku města.

