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Třebíč - město pro všechny generace
spokojené bydlení | obchvat Třebíče | transparentní radnice

Jsme občané Třebíče, kteří jsou na své město hrdí a chtějí, aby bylo krásné a prosperující. Chceme, aby na radnici
byly osobnos, kterým na Třebíči záleží a chtějí pro ni pracovat. Považujeme za důležité spoluobčanům
naslouchat a diskutovat s nimi ve snaze nalézt nejlepší řešení. Usilujeme o průhledné hospodaření města
a odmítáme jeho řízení loutkami v rukou vlivných podnikatelů.
V našem volebním programu, který najdete na www.trebicobcanum.net, se věnujeme širokému okruhu problémů, které naše město trápí, a předkládáme
návrhy na jejich řešení a zlepšení života všech obyvatel našeho krásného města. Zde vám představujeme ve stručnos naše nejdůležitější témata:

Spokojené bydlení

Transparentní radnice

Chceme město vlídné ke všem. Lidé
všech generací by se tu měli cít dobře.
Budeme vytvářet důstojné podmínky
pro každodenní život.

Zajisme průhledné hospodaření města
srozumitelné pro všechny. Chceme více
začlenit
obyvatele
Třebíče
do
spolurozhodovaní, kam budou směřovat
invesce ve městě.

Dostupné byty
Postavíme startovací byty pro mladé,
aby se vraceli a chtěli v našem městě
zůstat. Budoucnost vidíme ve výstavbě
městských nájemních a družstevních
bytů.
Byty a zařízení pro znevýhodněné
spoluobčany přizpůsobíme věku či
handicapu bydlících. Do pečovatelských
domů vráme stálou pečovatelskou
službu.
Zelená Třebíč bez bariér
Veřejný prostor zvelebíme v harmonii s
přírodou s důrazem na maximální míru
bezbariérovos. Budeme ho tvořit
společně s Vámi a s odborníky. Zeleň a
udržení vody jsou pro město zásadní.
Živé a kulturní město
Chceme pulzující Karlovo náměs a
centrum města. Podpoříme kreavní
spoluobčany a vyčleníme více peněz pro
nezávislou kulturu a umění. Budeme
spolupracovat s dalšími městy UNESCO a
zapojíme se do mezinárodních sí.
Přidružené obce
Zvýšíme invesce do jejich rozvoje,
zlepšíme dopravní obslužnost a
povzbudíme veřejné akvity jejich
obyvatel.

V souvislos s dostavbou Jaderné
elektrárny Dukovany vláda zapla
obchvat
Třebíče.
Město
má
neopakovatelnou možnost mít skutečný
obchvat, nikoliv vedením města
prosazovanou
variantu
zvanou
„průchvat“. Jedná se pouze o další průtah
městem. Pokud by byl „průchvat“
skutečně postaven, Třebíč se velkého
obchvatu nikdy nedočká, protože vláda
další miliardy korun do jeho stavby
nebude investovat. Nechceme, aby
„průchvat“ rozdělil Borovinu, přivedl k
Domu dě a mládeže více než 22 síc aut
denně, výrazně poškodil Libušino a
Terovské údolí a zahrádkářskou kolonii,
přežil oblast nákupních center v okolí
ulice Spojovací a zničil Lorenzovy sady.
Ve spolupráci se spolkem Obchvat
Třebíče, jehož členy najdete na naší
kandidátce, zahájíme intenzivní jednání
se
státem
ohledně
vybudování
skutečného, velkého obchvatu Třebíče.
Průjezdná Třebíč s kvalitní MHD
Zlepšíme plánování a koordinaci
dopravních staveb, omezení a uzavírek
tak, aby nedocházelo k jejich souběhu.
Občané města nesmí ztrácet čas v
kolonách
i
kvůli
neseřízeným
semaforům. Navýšíme počet spojů MHD,
zajisme přestupy mezi autobusy i vlaky
a vybudujeme nové zastávky.

Zadavatel: Klub angažovaných nestraníků
Zpracovatel: Jaromír Barák

Vlivní lidé v pozadí
Nedovolíme, aby rozhodování radnice
ovlivňovali podnikatelé, jejichž ﬁrmy
dostávají z městského rozpočtu,
mnohdy neprůhledně, značné částky
peněz. Nebudeme tolerovat polické
traﬁky ani přihrávání veřejných zakázek
rodinným příslušníkům jako např. v
případě soutěží na semafory. Dění na
radnici
nesmí
ovlivňovat
lidé
zodpovědní
za
netransparentní
výběrové řízení na provozovatele MHD,
které nás všechny připravilo o 160
milionů korun. Současné vedení města
brání
důsledným
kontrolám
u
spřízněných ﬁrem, které dostávají z
rozpočtu desítky milionů korun a jejichž
soukromé projekty radnice prosazuje.
Peníze z městského rozpočtu musí být
investovány ve prospěch všech občanů,
nikoliv směřovat do soukromých kapes.
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky je třeba chystat s
velkým předshem bez diskriminačních
podmínek. Musí být zveřejňovány tak,
aby se o ně mohlo ucházet co nejvíce
zájemců
a
město
získalo
co
nejvýhodnější nabídky.
www.trebicobcanum.net
www..com/TrebicObcanum

