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PREAMBULE 
Středopravicové strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vytvořily po komunálních volbách v říjnu 2010 většinové koa-
liční uskupení v Zastupitelstvu města Olomouce pro volební období 2010–2014.
Nově vzniklá radniční koalice reprezentovaná Radou města Olomouce bude usilovat o další rozvoj statutárního 
města Olomouce jakožto hospodářské, společenské, vědecké, kulturní a  duchovní metropole střední Moravy 
a zároveň o zajištění trvalé udržitelnosti financování města, efektivity a průhlednosti fungování samosprávy. Naším 
záměrem je vytvořit z Olomouce město s vysokou kvalitou života, které bude atraktivní jak pro občany a podnika-
tele k uplatnění a realizaci jejich životních záměrů, tak i pro turisty a návštěvníky ze všech koutů světa coby místo 
zasvěcené poznávání i aktivnímu odpočinku.
Koaličními partnery společně připravené programové prohlášení Rady města Olomouce obsahuje základní cíle, 
na které se chceme v následujícím volebním období zaměřit:

SAMOSPRÁVA A MAGISTRÁT 

• Odstraníme bariéry mezi občany, politiky a úředníky. 
•  Zpracujeme takovou změnu jednacího řádu zastupitelstva, abychom umožnili občanům reagovat na vystoupení 

předkladatele projednávaného bodu programu (repliku).
• Jednání zastupitelstva zpřístupníme veřejnosti v on-line přenosu na internetu.
•  Prostřednictvím politických klubů se znovu vrátíme k vyhodnocení současného rozdělení Olomouce do pěti 

volebních obvodů.
•  Posílíme význam komisí městských částí tak, aby se staly respektovaným poradním orgánem občanů i magistrátu.
•  Budeme pokračovat v budování obslužného modelu fungování magistrátu a ve snaze soustředit co nejvíce 

činností magistrátu v jedné lokalitě.
• Budeme pokračovat v úsporných opatřeních ke snížení provozních nákladů magistrátu.
•  Budeme pokračovat v zadávání veřejných zakázek s důrazem na transparentnost a úsporu veřejných prostřed-

ků s využitím elektronických aukcí v odůvodněných případech.
• Jeden den v týdnu umožníme občanům vyřídit úřední záležitosti do 19:00 hodin.
•  Rozšíříme možnosti vyřizování úředních záležitostí přímo z domova prostřednictvím internetu, datových schrá-

nek a elektronického podpisu.
•  Zajistíme větší kontrolu kvality práce úředníků a urychlení vyřizování podání občanů prostřednictvím elektronic-

ké spisové služby.
•  S podporou moderních technologií umožníme plnohodnotnou komunikaci s magistrátem pro občany se zrako-

vým a sluchovým postižením.
• Spustíme nové, přehledné a atraktivní internetové stránky města.
• Budeme občany včas informovat o připravovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě.
•  Zachováme grantovou podporu v oblastech kultury, sportu, školství, životního prostředí, cestovního ruchu, pre-

vence kriminality a sociálních služeb. Zavedeme víceleté granty pro nejvýznamnější periodické či dlouhodobé 
projekty ve městě.

•  Zkvalitníme podmínky pro činnost zájmových spolků a sdružení spolupracujících s městem (např. dobrovolných 
hasičů či klubů seniorů).

• Rozšíříme možnost pro uzavírání civilních sňatků mimo radnici.
•  Budeme pokračovat v průběžných opravách městského bytového fondu, zpracujeme dlouhodobý plán údržby 

bytového fondu v majetku města.

BEZPEČNOST

•  U Městské policie budeme podporovat hlavně preventivní činnost – více kontrol okrajových částí města, sídlišť 
a parků, dodržování nočního klidu, bezpečnost na veřejných prostranstvích.

•  Podpoříme pokračování bližší spolupráce Městské policie s komisemi městských částí včetně účasti strážníků 
na jednáních KMČ.

•  Podpoříme modernizaci bezpečnostního kamerového systému a instalaci nových mobilních kamer s důrazem 
na jejich operativní nasazování v rizikových oblastech.

•  Budeme pokračovat v dopravních opatřeních zvyšujících bezpečnost pohybu dětí v blízkosti škol (diody v pře-
chodech, retardéry). 

•  Posílíme pravomoci MPO při řešení přestupků v oblasti veřejného pořádku (konzumace alkoholu na veřejnosti, 
žebrání, pochůzkový prodej). 
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•  Podpoříme prevenci sociálně-patologických jevů (kriminalita, gamblerství, alkoholismus a ostatních drogové 
závislosti).

•  Využijeme všech zákonných možností ke snižování počtu heren, výherních hracích automatů a výherních lote-
rijních terminálů.

•  Zdokonalíme městský varovný systém, zajišťující včasnou a přesnou informovanost občanů při ohrožení živel-
ními pohromami a průmyslovými haváriemi.

• Zrealizujeme lokální protipovodňová opatření v ohrožených městských částech. 
• Dovybavíme městské jednotky sboru dobrovolných hasičů další technikou, opravíme další hasičské zbrojnice.

EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ

•  Statutární město Olomouc i přes negativní dopady finanční krize naplní svůj závazek vůči Evropské investiční 
bance a k vyčerpané částce půjčky ve výši 750 milionů korun proinvestuje stejný finanční objem ze svých 
vlastních zdrojů.

•  V této situaci nelze předpokládat nominální snížení zadlužení města. Přesto budeme k dalšímu čerpání úvěrů, 
které budou nezbytné, přistupovat velmi obezřetně. 

•  V maximální možné míře využijeme možnosti financování investičních akcí města z evropských i národních 
dotačních titulů.

• Připravíme opatření ke snížení provozních nákladů a zeštíhlení magistrátu, čímž zvýšíme tvorbu vlastních zdrojů.
•  Provedeme audit kvality externích poradenských služeb poskytovaných městu. Standardní činnosti budou řešit 

příslušné odbory magistrátu. Pouze na velmi složité záležitosti budou najímány kvalitní externí firmy.
•  Prosadíme úspornější a efektivnější rozpočty v městem zřizovaných příspěvkových organizacích a akciových 

společnostech se stoprocentním podílem města.
•  Budeme dbát na efektivní investování. Pro rozhodování o jednotlivých investicích vždy zpracujeme prognózy 

ekonomického efektu navrhované investice na budoucí rozpočet města. 
•  Připravíme pravidla pro veřejné zakázky, která umožní zveřejnění celého průběhu veřejné zakázky na strán-

kách města. 
•  Pravidla pro veřejné zakázky budou závazná i pro městem kontrolované akciové společnosti a zřizované pří-

spěvkové organizace.
•  Při nakládání s majetkem (prodeje i nákupy) zpracujeme posouzení efektivnosti každé operace tak, abychom 

zabránili neefektivním výprodejům majetku města.

ZAMĚSTNANOST A PODPORA PODNIKÁNÍ

•  Podpoříme nové projekty vědeckých center zaměřené na rozvoj znalostní ekonomiky ve městě a vytváření pra-
covních příležitostí pro obyvatele Olomouce. Jedná se o podporu inovací a přenosu vědy a výzkumu do praxe.

•  Budeme nadále podporovat rozvoj průmyslových zón a  technologických parků, včetně rozvojových projektů 
soukromých developerů.

• Při realizaci rozvojových projektů budeme úzce spolupracovat s místními firmami a veřejnými institucemi.
•  Nastavíme jasná pravidla pro vypisování veřejných zakázek tak, aby na ně mohli dosáhnout všichni zájemci, 

včetně malých a středních podnikatelů.
• Podpoříme revitalizaci nevyužitých areálů a objektů na území města.
• Podpoříme úsilí soukromého investora o rekonstrukci budovy Prioru.
•  Zmapujeme možnosti rozšíření uplatnění nezaměstnaných osob v  rámci veřejné služby a vytipujeme práce, 

které mohou osoby ve veřejné službě provádět přímo ve městě.
•  Rozšíříme nabídku pracovních příležitostí vhodných pro nezaměstnané formou veřejně prospěšných prací, kte-

rými současně zajistíme údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu budov.

URBANISMUS A ROZVOJ MĚSTA

•  Dokončíme a uvedeme v život nový územní plán města, zásadní dokument pokračující proměny Olomouce 
v moderní středoevropskou metropoli.

•  Obnovíme a rozšíříme pavilon A výstaviště Flora a v areálu výstaviště vybudujeme nová parkoviště.
• Vybudujeme novou tramvajovou trať, která spojí centrum města se sídlišti Nové Sady a Povel.
•  Podpoříme revitalizaci starých průmyslových či vojenských objektů (projekt Šantovka – areál bývalého Mila, 

kasárna Neředín apod.).
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•  Zajistíme nové plochy pro výstavbu bytových i rodinných domů (Pražská-východ, Slavonín-sever, Okružní 
apod.).

•  Vytvoříme tlak na stát, aby maximálně urychlil protipovodňová opatření, zejména v nejvíce ohrožených měst-
ských částech (Chomoutov, Černovír, Lazce, Letná, Černá Cesta, Nové Sady).

•  Z břehů řeky Moravy v zastavěných částech města chceme vybudovat moderní nábřeží evropského střihu pro 
odpočinek a aktivní trávení volného času. 

• Podpoříme další rozvoj letiště v Neředíně a jeho využívání pro sportovní aktivity a kulturně-společenské akce.
• Budeme pokračovat v regeneraci veřejných ploch panelových sídlišť.
•  Zasadíme se o kultivaci prostoru stávající tržnice se zachováním tradiční zemědělského trhu s podporou do-

mácích pěstitelů.

DOPRAVA 
•  Ve spolupráci s příslušnými subjekty budeme usilovat o co nejrychlejší přípravu a realizaci projektu „východní 

tangenty“ za účelem odlehčení dopravní zátěže v nejvíce zasažených lokalitách (Hodolany, Pavlovičky, Chvál-
kovice).

•  Do doby výstavby východní tangenty zlepšíme dílčími opatřeními dopravní situaci v Pavlovické a Chválkovické ulici.
•  Zasadíme se o logičtější a přívětivější režim světelné signalizace pro chodce i motoristy na problémových kři-

žovatkách a silničních přechodech v Olomouci.
•  Budeme usilovat o optimalizaci dopravního značení, abychom minimalizovali negativní dopady tranzitní kamio-

nové dopravy na hustě obydlené části města. 
•  Podpoříme vytvoření systému koordinace subjektů provádějících opravy na komunikacích s cílem minimalizo-

vat opakované rozkopávky a uzavírky.
• Zvýšíme počet parkovacích míst na sídlištích.
•  Po vzoru některých evropských měst budeme připravovat začlenění železničních spojů do městské hromadné 

dopravy (MHD) v systému TramTrain (vozy využívající k dopravě jak železniční, tak tramvajové koleje).
•  Zpracujeme studii přemístění tramvajového depa Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) z  centra 

města do vhodnější lokality.
•  Podpoříme rozvoj MHD, obnovu vozového parku za nízkopodlažní a další budování inteligentních zastávek. Ne-

zbytnou podmínkou ovšem zůstane, aby cena za MHD (jízdné v prostředcích MHD) zohledňovala růst nákladů.
•  Při pokračující modernizaci vozového parku DPMO zohledníme dopady provozování veřejné dopravy na životní 

prostředí. V maximální možné míře budeme prosazovat moderní ekologickou dopravu.
• Zavedeme možnost placení jízdného ve vozidlech MHD prostřednictvím telefonních SMS.
•  Zaměříme se na rychlejší rozšiřování sítě cyklostezek a in-line stezek, v městských parcích zavedeme režim 

umožňující nekonfliktní soužití cyklistů, bruslařů a pěších.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

• Dokončíme obnovu historických parků (obnova Rudolfovy aleje, oprava cestní sítě a instalace nového mobiliáře).
•  Zahájíme revitalizaci rozária a botanické zahrady v Bezručových sadech v návaznosti na rekonstrukci areálu 

Korunní pevnůstky.
• Budeme pokračovat v obnově a výsadbách městských alejí a sídlištní zeleně.
•  Ve spolupráci s komisemi místních částí doplníme zeleň do vytipovaných lokalit v rámci systému náhradních 

výsadeb.
• Budeme dále podporovat třídění odpadů, svoz bioodpadu a budovaní nových stanovišť pro separovaný sběr. 
• Zachováme systém sběrových dvorů a budeme nadále pokračovat v organizaci sběrových sobot.
• Zrealizujeme parkové úpravy ve vybraných hustě obydlených lokalitách. 
•  Spolu se soukromým partnerem vybudujeme sportovně rekreační areál Holický les včetně plánovaných vod-

ních ploch. 
•  Vytvoříme podmínky pro začlenění okolí koryt řek Moravy, Bystřice a Mlýnského potoka do organismu města 

pro rekreační využití.
• Podpoříme zlepšení stavu a další rozvoj přírodního koupaliště Poděbrady.
• Budeme podporovat ekologickou výchovu a osvětu, zejména činnosti centra ekologických aktivit Sluňákov.
• Okružní křižovatky ve městě doplníme o výsadbu okrasnou zelení.
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

•  Podpoříme sociální služby na území města Olomouce poskytované všemi typy subjektů v souladu s Komunit-
ním plánem města Olomouce. 

• Připravíme výstavbu domova pro seniory ve vytipované lokalitě. 
•  Zajistíme modernizaci stávajícího bytového fondu v domech s pečovatelskou službou a podpoříme výstavbu 

nového domu s pečovatelskou službou.
•  Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami se město aktivněji zapojí do podpory preventivních zdravotních pro-

gramů a podpoří organizace zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění. 
•  S využitím dostupných dotačních titulů budeme pokračovat v odstraňování bariér v objektech a na komunika-

cích v majetku města. 
• V odůvodněných případech zavedeme vyplácení sociálních dávek formou nepeněžních poukázek.
• Budeme pokračovat v podpoře provozu ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi.
• Podpoříme rodinná a mateřská centra jako přirozená místa setkávání.
•  Budeme nadále finančně podporovat činnost organizací zdravotně postižených spoluobčanů (např. Spolek 

Trend vozíčkářů Olomouc, Tyfloservis, o.p.s., Oblastní unie neslyšících Olomouc nebo Česká unie neslyšících). 

ŠKOLSTVÍ 

•  Budeme pokračovat ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Moravskou vysokou školou Olomouc 
a vyššími odbornými školami a podporovat jejich rozvojové projekty (např. Centrum regionu Haná pro biotech-
nologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Ústav molekulární 
a translační medicíny, Vysokoškolský kampus a inovační centrum Olomouc atd.).

•  Spolu s Olomouckým krajem budeme podporovat výstavbu školy pro zrakově postižené děti v Olomouci-
Hejčíně.

•  Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci objektů škol, školních hřišť a jídelen s důrazem na využití finanč-
ních prostředků z evropských fondů. 

•  Opravíme další hřiště u základních a mateřských škol. Veřejnosti zpřístupněná školní hřiště budou otevřena pro 
sportovní aktivity také v odpoledních a večerních hodinách.

•  Postupně vybavíme základní školy interaktivními tabulemi, počítačovými a multimediálními učebnami a dalším 
technickým zázemím pro moderní formy výuky.

•  Podpoříme speciální výukové programy pro mimořádně nadané žáky a současně integraci dětí s postižením 
do běžných tříd včetně bezbariérových úprav škol.

• Rozšíříme kapacitu mateřských škol v Olomouci. 
•  Podpoříme rozvoj soukromých mateřských škol a jeslí, firemních mateřských škol při významných firmách a in-

stitucích. 
• Zvýšíme kapacitu školních družin. 
•  Prodloužíme provozní dobu v mateřských školách do pozdních odpoledních hodin jako službu zaměstnaným 

rodičům.

PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

• Zasadíme se o změnu osvětlení Horního náměstí, doplnění mobiliáře a zeleně.
• Zrekonstruujeme Dolní náměstí s dostatkem odpočinkových ploch, zeleně a parkovacích míst.
•  Budeme propagovat město Olomouc jako významnou turistickou destinaci a budeme dále rozvíjet public rela-

tion a marketingovou prezentaci Olomouce v České republice i v zahraničí.
•  Budeme podporovat soukromé projekty kongresové turistiky a  vybudování kongresového sálu s minimální 

kapacitou 1000 míst.
• Podpoříme záměr soukromého investora realizovat na území města turistický kemp.
• Zahájíme realizaci projektu Olomoucký hrad s cílem využít turistický potenciál Dómského návrší.
• Podpoříme další opravy pevnostních památek, městských hradeb a zejména obnovu Korunní pevnůstky.
•  Finančně podpoříme aktivity Zoologické zahrady Olomouc vedoucí k dalšímu zatraktivnění chovatelské nabíd-

ky, zkvalitníme nabídku občerstvení a dalších služeb pro návštěvníky.
•  Zajistíme poskytování základních informačních a orientačních materiálů o Olomouci v hotelích a dalších ubyto-

vacích zařízeních, dále rozvineme projekt Olomouc Region Card umožňující zvýhodněné návštěvy turistických 
atrakcí v regionu.
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•  Doplníme městský mobiliář o  prvky usnadňující prohlídky na  bicyklech (uzamykatelné stojany v  centru) 
a na loďkách (mola na Mlýnském náhonu).

• Podpoříme projekty na zřízení půjčoven a úschoven jízdních kol k usnadnění cestování po Olomouci a okolí.
• Rozšíříme expozici pro návštěvníky olomoucké radnice a zatraktivníme prohlídku radniční věže.
• Rozšíříme počet veřejných toalet v centru.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

•  Zasadíme se o zkvalitnění nabídky kulturních akcí ve městě, budeme nadále podporovat stávající pravidelné 
kulturní akce, podpoříme zároveň vznik nových aktivit v podobě přehlídek, koncertů a festivalů.

•  Budeme pokračovat v cílené podpoře aktivit směřujících k rozšíření kulturní nabídky v centru (Svátky města, 
promenádní koncerty, plenérová divadelní představení apod.).

• Zkvalitníme náplň, program a celkovou podobu Vánočních trhů.
•  Budeme podporovat Moravské divadlo a Moravskou filharmonii jakožto kulturní instituce nadregionálního vý-

znamu. Moravské divadlo zachováme v jeho třísouborové podobě. 
• Podpoříme postupnou profesionalizaci Divadla Tramtarie.
•  Podpoříme digitalizaci kina Metropol a další kroky, vedoucí k záchraně posledního klasického kina ve městě. 

Podpoříme vznik projektu seniorských představení v kině Metropol. Zasadíme se o podporu kulturní funkce 
kina Metropol. 

• Vyvineme maximální tlak na vícezdrojové financování městských kulturních zařízení. 
•  Na základě analýzy možných řešení připravíme návrh dalšího postupu ve věci rekonstrukce či výstavby no-

vého zimního stadionu a vybudování druhé ledové plochu pro tréninky mládeže, rekreační sport a veřejné 
bruslení. Do doby výběru komplexního řešení zajistíme provozuschopnost areálu stávajícího ZS. Poté zahá-
jíme realizaci akce.

•  Budeme pokračovat v postupné modernizaci plaveckého stadionu, včetně jeho venkovního areálu.
•  Vybudujeme areál pro in-line bruslení v Hejčíně a bruslařské stezky v olomouckých parcích. Podpoříme vznik 

freestyle parku (bmx, in-line, skate apod.).
• Dokončíme opravy stávajících dětských hřišť. Každoročně vybudujeme nová dětská hřiště.
• Vybudujeme seniorské hřiště pro aktivní odpočinek starší generace.
•  Budeme podporovat činnost olomouckých sportovních klubů a oddílů zejména s ohledem na jejich sportovní 

výsledky a přínos pro širokou veřejnost. Podmínkou podpory bude i vysoký podíl práce klubů s mládeží.
•  Podpoříme organizace zajištující pohybovou aktivitu nesoutěžních forem nejen pro děti, ale i pro dospělé 

a seniory.
•  Podpoříme vybudování zázemí pro pořádání venkovních akcí (festivaly, hudební produkce, zábavné akce) 

na místě s minimálním negativním dopadem na obyvatele okolí.
• Vytvoříme podmínky pro aktivní relaxaci obyvatel ve vytipovaných lokalitách města.
• Podpoříme rozvoj areálu bývalé dostihové dráhy na Lazcích pro jezdectví, jiné sporty a rekreaci.


