
STRANA 13 Volby ŽN - ŘÍJEN 2018

   

Budeme prosazovat a klást důraz na opravy místních komunikací, rozšiřování a budování nových místních 
komunikací (od OC Brněnská – stanice HZS Jamská, – Novoměstská), 200 nových parkovacích míst (ul. Nádražní, 
Brodská), podpoříme udržitelný rozvoj cyklodopravy, budeme podporovat a lobovat za budování a zkvalitňování 
silnic 2. a 3. tříd v majetku Kraje Vysočina a silnic 1. třídy (obchvat Tokoz - Jihlavská) v majetku státu, chceme 
srozumitelnou a pro obyvatele funkční MHD.

Doprava ve městě1

SNK Evropští demokraté
a nezávislí kandidáti

Motto: „Nechceme měnit fungující, zaměříme se na to nefungující.“

www.zmena2018.cz

Víme co! Víme jak! Neslibujeme, realizujeme. Mnoho slov
a strategií, znamená málo peněz a času k jejich realizaci.

Chceme to změnit!
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Prosazujeme štíhlý, motivovaný a efektivní úřad, počet uvolněných zastupitelů odpovídající výsledkům voleb 
a odpovědnosti za vedení města, provedeme inventuru nevyužívaného nemovitého majetku (např. hvězdárna 
v ZR 3…) a jeho zpřístupnění lidem, podporujeme výkup pozemků pro další rozvoj města, zaměstnanosti 
a podnikání stejně jako úpravy a údržbu okolí Zelené hory odpovídající významu památky UNESCO.

Správa města a majetku2

Zajistíme kvalitní komunální a sociální služby za přiměřené a průběžně porovnávané ceny. Navrhneme komunální 
odpady zadarmo pro všechny obyvatele stejně jako je zdarma letní a zimní úklid nebo osvětlení. Původcem 
odpadu je obec, poplatník nemá smluvní vazbu ani vliv na poskytovatele služby a její kvalitu. Zkvalitníme 
a zefektivníme činnost městské policie – garanta bezpečnosti ve městě.

Veřejné služby a bezpečnost3

Zahájíme výstavbu nájemních bytů pro obyvatele s nižšími příjmy a nabídneme možnost získat nový byt 
do vlastnictví s podporou města pro obyvatele se středními příjmy, kteří po změnách podmínek hypoték 
nedosáhnou na pořízení vlastního bydlení.

Bydlení4

Zachováme tradiční akce, podporu oddílů, spolků a zajistíme rovné příležitosti pro všechny i nové žadatele, 
navrhneme hodnocení žádostí o dotace a granty bez účasti zástupců jejich následných příjemců, navrhneme 
prověření možností výstavby bazénu s ošetřenou vodou v areálu Pilák.

Sport a kultura5


