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Preambule

Po komunálních  volbách  v říjnu  2006  vytvořily  v  Olomouci  Občanská 
demokratická  strana,  Česká  strana  sociálně  demokratická  a  Křesťanská  a 
demokratická  unie  –  Československá  strana  lidová  společnou  koalici 
v Zastupitelstvu města Olomouce pro volební období 2006 - 2010. 

Koalice  navazuje  na  dobrou  spolupráci  v  období  let  2002  –  2006  a 
zároveň chce pokračovat ve všem pozitivním, čeho bylo na komunální úrovni v 
Olomouci po listopadu 1989 dosaženo. Naším společným cílem je všestranný 
rozvoj města Olomouce jako významné regionální metropole. Budeme usilovat 
o to, aby Olomouc byla atraktivním místem pro život svých občanů, ale i cílem 
turistů, vlídným prostředím pro obchodníky a podnikatele. 

Předkládáme občanům programové prohlášení, které obsahuje základní 
cíle, o jejichž realizaci budeme v průběhu našeho funkčního období usilovat. 
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Samospráva a magistrát 

• Budeme  pokračovat  v  koncentraci  pracovišť  magistrátu  a  v úsilí,  aby  služby 
občanům byly poskytovány kvalitně a efektivně. 

• Zajistíme  profesionalitu  poskytovaných  služeb  a  vysokou  kulturu  jednání  s 
občanem jako zákazníkem. 

• Posílíme fungování magistrátu v rámci tzv.  obslužného modelu, v němž občan 
přichází  do  styku  s  úřadem prostřednictvím  moderně vybaveného  kontaktního 
místa s kvalifikovaným pracovníkem. 

• Rozšíříme  možnosti  vyřizování  úředních  záležitosti  přímo  z  domova 
prostřednictvím informačních technologií: internetu a elektronického podpisu. Na 
internetu  zajistíme  dostupnost  dokumentů  a  tiskopisů  v  elektronické  podobě, 
včetně návodů pro vyřizování důležitých agend.

• V  rámci  projektu  Bezbariérová  Olomouc  budeme  pokračovat  v  úpravách 
jednotlivých  pracovišť  magistrátu s cílem postupného dosažení bezbariérovosti 
pro občany na invalidním vozíku. 

• Zajistíme možnost komunikace s magistrátem také pro handicapované občany s 
postižením zraku a sluchu.

• Prostřednictvím  Radničních  listů,  internetu  a  médií  zajistíme  včasnou 
informovanost občanů o zahájení a průběhu investičních akcí města a městských 
organizací  s  cílem  eliminovat  negativní  dopady  průběhu  stavebních  prací  na 
kvalitu života v dotčeném území. 

• Zkvalitníme internetovou prezentaci města Olomouce s důrazem na maximální 
přehlednost,  přesnost  a  včasnost  poskytovaných  informací.  Posílíme  jejich 
interaktivnost a zpřístupníme je pro nevidomé spoluobčany.

• Budeme pokračovat ve zlepšování zázemí pro činnost komisí  místních částí a 
detašovaných pracovišť magistrátu.

• Rozšíříme  úřední  hodiny  i  rozsah  agendy,  kterou  budou  moci  občané  vyřídit 
přímo na detašovaných pracovištích magistrátu bez nutnosti cestovat do centra 
města. 

• Budeme dále napomáhat při zkvalitňování podmínek pro činnost klubů důchodců, 
dobrovolných hasičů a ostatních sdružení a organizací, působících v městských 
objektech v městských částech. Budeme podporovat rozvoj služeb v okrajových 
částech města.

• Budeme aktivně  podporovat  zřizování  důležitých  institucí  nebo  jejich  poboček 
v Olomouci. 

• Zajistíme,  aby město  využívalo  všech výhod,  které mu přináší  členství  České 
republiky v Evropské unii.

Bezpečnost

• V činnosti  Městské  policie  Olomouc budeme klást  důraz  na  preventivní  práci, 
poskytování praktické pomoci a informací občanům a na dohled na dodržování 
městských vyhlášek zejména v oblasti zajišťování čistoty a pořádku ve městě.

• Budeme  podporovat  spolupráci  Městské  policie  Olomouc  a  Policie  České 
republiky.

• Zvýšíme bezpečnost ve městě posílením pěších hlídek městské policie v ulicích a 
v okolí škol. 

• Zvýšíme počet přechodů pro chodce s nočním osvětlením.
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• Budeme pokračovat  ve  spolupráci  městské  policie  s  komisemi  místních  částí 
včetně  pravidelné  účasti  strážníků  městské  policie  na  jednáních  komisí 
městských částí. 

• Podpoříme další rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence.
• Dále  rozvineme  městský  kamerový  systém  včetně  mobilních  kamer  jako 

prostředek  prevence  a  důkazní  prostředek  v  lokalitách  ohrožených  zvýšeným 
nebezpečím trestné činnosti.

• Zdokonalíme  a  dovybavíme  městský  varovný  systém  zajišťující  včasnou  a 
přesnou  informovanost  při  ohrožení  živelnými  pohromami  a  průmyslovými 
haváriemi. 

• Podpoříme  postupné  dovybavení  jednotek  dobrovolných  hasičů  jako  důležité 
složky při řešení krizových situací.

• Zrealizujeme  výstavbu  nového  dětského  dopravního  hřiště  v lokalitě  bývalého 
Spartakiádního stadionu.

Finance a majetek města 

• Prostřednictvím kvalitní  přípravy projektů využijeme co nejefektivněji  příležitost 
čerpání prostředků z evropských fondů.

• Ročně investujeme do rozvoje města jednu miliardu korun, postupně proměníme 
Olomouc  v  moderní  středoevropskou  regionální  metropoli  s  kvalitní 
infrastrukturou na úrovni srovnatelných evropských měst. 

• Při rozvoji města budeme úzce spolupracovat s ostatními investičními partnery z 
veřejné sféry (stát, Olomoucký kraj, okolní obce) i soukromého sektoru. 

• Připravíme příznivé podmínky pro projekty soukromých investorů, případně s nimi 
budeme  výhodně  spolupracovat  formou  partnerství  veřejného  a  soukromého 
sektoru (tzv. PPP projekty). 

• Ve  spolupráci  s  finančními  institucemi  Evropské  unie  a  bankami  zajistíme 
financování  města  prostřednictvím  dlouhodobých  ekonomicky  výhodných 
instrumentů. 

• Zachováme rozumnou úroveň zadluženosti  města a celkové zdraví  městských 
financí i jejich vysoký rating. 

• Ve vlastnictví města ponecháme zejména takový majetek, který zajišťuje veřejnou 
službu,  přináší  městu  nezbytný  výnos  sloužící  k  dotování  veřejných  služeb  a 
potřeb  rozvoje  města  či  představuje  historickou,  duchovní  a  kulturní  hodnotu, 
kterou je schopna zachovat pouze péče veřejné sféry. 

• Záměry města v oblasti  prodejů a pronájmů městského majetku budeme včas 
zveřejňovat a projednávat transparentním způsobem. 

• Rozumnou politikou v oblasti  délky nájmů umožníme další  rozvoj  podnikání  a 
zvyšování kvality služeb ve městě. 

• Umožníme vstup strategických partnerů ze soukromé sféry do oblasti poskytování 
veřejných služeb v Olomouci. Zajistíme vyšší hospodárnost a další zvýšení kvality 
těchto služeb. 

• Zachováme  stávající  systém  grantové  podpory  veřejně  prospěšné  činnosti 
subjektů  působících  v  oblasti  kultury,  sportu,  zdravotnictví,  školství, 
volnočasových aktivit, životního prostředí, cestovního ruchu, prevence kriminality 
a sociálních služeb.

• Formou příspěvků a grantů podpoříme regeneraci objektů v městské památkové 
rezervaci.
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Podnikání a zaměstnanost 

• Budeme  propagovat  město  Olomouc  v České  republice  i  v  zahraničí  jako 
významnou regionální metropoli s bohatými historickými, duchovními a kulturními 
tradicemi,  univerzitní  město  s  vysokou  úrovní  pracovních  sil  a  kvalifikace 
obyvatelstva,  jako  vhodné  místo  pro  investice  a  rozvoj  podnikání  v  oblasti 
moderních služeb a progresivních technologií, město s mimořádným potenciálem 
pro rozvoj cestovního ruchu.

• Upřednostníme dlouhodobé investiční záměry s předpokladem trvalého působení 
v regionu. 

• Budeme  pokračovat  v  rozvoji  městských  průmyslových  zón  s  nezbytnou 
technickou a dopravní infrastrukturou s cílem získat pro podnikání v Olomouci 
domácí i zahraniční investory. 

• Podpoříme  rozvoj  průmyslových  zón  a  technologických  parků  připravovaných 
soukromými developery (například Slavonín, Holice).

• Budeme dále pokračovat  ve spolupráci  s Univerzitou Palackého na projektech 
podnikatelského inkubátoru a inovačního centra.

• Při podpoře rozvojových projektů a zaměstnanosti budeme vycházet z pravidelně 
aktualizovaného strategického plánu rozvoje města.

• Budeme úzce spolupracovat s Olomouckým krajem a nově vzniklým zastoupením 
kraje  v  Bruselu.  Zkvalitníme  spolupráci  města  s  Úřadem  práce,  Českým 
statistickým úřadem, Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, okresní i 
krajskou hospodářskou komorou a ostatními odbornými sdruženími a profesními 
organizacemi. 

• Prostřednictvím  prodeje  nevyužitých  technických  objektů  na  sídlištích  (bývalé 
kotelny apod.), umožníme rozvoj podnikání a služeb v těchto územích.

• Podpoříme podnikatelské záměry, které povedou k rozšíření území historického 
centra  prostřednictvím  rekonstrukcí  a  zpřístupnění  dosud  zdevastovaných  či 
nevyužitých objektů a lokalit.

• Podpoříme projekty neziskových organizací zaměřené na vzdělávání, rekvalifikaci 
a zaměstnanost zdravotně postižených spoluobčanů a dále zlepšíme podmínky 
pro jejich zaměstnání na magistrátu města. 

Urbanismus a rozvoj města

• Připravíme  nový  územní  plán,  který  otevře  prostor  pro  další  urbanistický  a 
hospodářský  rozvoj  města  při  uchování  charakteru  Olomouce  jako  historické, 
duchovní  a  kulturní  metropole  s  vysokou  kvalitou  života  včetně  životního 
prostředí.

• V novém územním plánu vytvoříme plochy pro výstavbu bytových  i  rodinných 
domů. Dostatek těchto ploch je hlavním faktorem pro uchování životní perspektivy 
zejména mladých  rodin  s  dětmi  a  pro  volbu  města  Olomouce  jako  vhodného 
místa pro život.

• Budeme dále hledat lokality pro hospodářský rozvoj města, rozvoj podnikání a 
služeb, rozšíření tramvajové dopravy, rekreace a aktivit pro volný čas.

• Podpoříme realizaci  nových  urbanistických projektů zaměřených na revitalizaci 
starých průmyslových či vojenských objektů. 
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• Připravíme  projekt  přemístění  stávajícího  areálu  Dopravního  podniku  města 
Olomouce z centra města.

• S využitím dotací z EU dokončíme rekonstrukci stokové sítě města a realizujeme 
další  akce  v  oblasti  technické  infrastruktury,  které  zajistí  lepší  pokrytí  všech 
městských částí chybějícími inženýrskými sítěmi.

• Ve  spolupráci  se  státem,  Olomouckým  krajem  a  Povodím  Moravy  budeme 
pokračovat  v  realizaci  projektu  protipovodňových  opatření,  která  zabezpečí 
ochranu  života  a  majetku  občanů  města  v  nejvíce  ohrožených  městských 
částech. 

• Připravíme záměr začlenění koryta Moravy do organismu města pro odpočinkové 
využití občany a návštěvníky města.

Doprava 

• Každoročně  investujeme  nejméně  sto milionů korun do městských komunikací s 
cílem  postupně  vyřešit jejich nevyhovující technický stav. Budeme pokračovat v 
rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. 

• Podpoříme dokončení  sítě  obchvatů města Olomouce a páteřních průjezdních 
komunikací,  a  odlehčíme  tak  extrémní  dopravní  zátěži  v  nejpostiženějších 
lokalitách (Foersterova, Pražská, Chválkovická apod.). 

• Odvedeme tranzitní dopravu mimo hustě obydlené lokality města.
• Podpoříme  vznik  nového  velkokapacitního  parkovacího  objektu  v  docházkové 

vzdálenosti  od centra města,  zlepšíme fungování  zóny placeného parkování  a 
zlepšíme kvalitu parkování na sídlištích. 

• Zrekonstruujeme  ulice  Pekařskou  a  Denisovu  včetně  tramvajové  tratě  a 
připravíme rekonstrukci úseku od náměstí Republiky po hotel Palác.

• Dále  zkvalitníme  systém  MHD ve  městě  Olomouci  při  zachování  ekonomicky 
vyváženého  jízdného,  které  nevyvolá  přechod  cestujících  k  individuální 
automobilové dopravě.

• Budeme  podporovat  přechod  na  moderní  nízkopodlažní  tramvaje a autobusy 
s cílem dosažení kompletní modernizace vozového parku ve městě.

• Rozvineme  síť  cyklostezek  a  podpoříme  jejich  navázání  na atraktivní lokality 
v okolí města. 

• Dokončíme rekonstrukci přednádražního prostoru s důrazem na řešení dopravní 
situace a na bezpečnost chodců. 

Životní prostředí 

• Otevřeme městské parky pro každodenní život, relaxaci, rodinné výlety a kondiční 
aktivity.  Zároveň  provedeme  citlivou  obnovu  parkové  zeleně  s  důrazem  na 
zachování cenných kultur.

• Budeme  pokračovat  v  rekonstrukci  hlavní  aleje  ve  Smetanových  sadech. 
Postupně obnovíme lavičky a osvětlení v městských parcích.

• Zachováme systém sběrových dvorů a budeme nadále pokračovat v organizaci 
sběrových  sobot.  Zkvalitníme  městský  systém  svozu  komunálního  odpadu  a 
podmínky pro jeho efektivní separaci. 

• Zlepšíme kvalitu údržby veřejných prostranství, udržování čistoty města a péči o 
veřejnou zeleň, s cílem udržení upraveného vzhledu města. 
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• Připravíme projekt přemístění areálu Technických služeb města Olomouce z okolí 
Výstaviště Flora do vhodnější lokality. 

• Obohatíme nabídku olomoucké ZOO o další atraktivní druhy zvířat. 
• Budeme  pokračovat  v  programu  regenerace  sídlišť  s  důrazem  na  obnovu  a 

rozšíření ploch veřejné zeleně, rozvoj parkovacích kapacit a ploch pro volný čas, 
zasadíme se o zlepšení čistoty a stavu zeleně na veřejných plochách.

• Budeme podporovat ekologická opatření a ekologickou výchovu. 
• Budeme podporovat oživení města prostřednictvím vodních prvků. 
• Budeme spolupracovat s Krajskou energetickou agenturou Olomouckého kraje.
• Postupně budeme realizovat opatření vycházející z energetických auditů.

Bydlení

• Podpoříme realizaci nových velkých projektů výstavby bytových domů v lokalitách 
Pražská - východ, Slavonín - sever a záměry výstavby rodinných domů.

• Zvýšenou péči budeme věnovat bytovým domům určeným k ponechání v majetku 
města, připravíme harmonogram jejich postupných oprav a údržby.

• Budeme  důsledně  řešit  problematiku  neplatičů  nájemného  včetně  vymáhání 
závazků vyplývajících z nedodržování platné legislativy. 

• Vytvoříme  nové  kapacity  bydlení  pro  specifické  skupiny  obyvatel,  např.  pro 
handicapované, staré a nemocné, osoby sociálně znevýhodněné. 

• Zlepšíme  podmínky  poskytování  půjček  na  opravy  a  modernizaci  bydlení  ve 
vlastnictví  fyzických  osob,  společenství  vlastníků  a  bytových  družstev  formou 
výhodných půjček z Fondu rozvoje bydlení. 

• Modernizací  a  dovybavením zkvalitníme život  obyvatel  domů s  pečovatelskou 
službou.

• V souladu se zákonem provedeme postupnou deregulaci nájemného v městských 
bytech.

Zdravotní a sociální péče

• Podpoříme  výstavbu  domova  pro  seniory  s  oddělením  zvláštního  režimu  a 
odlehčovacími  službami  pro  situace,  kdy  rodina  nemůže poskytnout  kvalitní  a 
důstojnou péči svým seniorům ve stáří a nemoci.

• Umožníme  další  rozvoj  sektoru  poskytujícího  sociální  služby  s přihlédnutím 
ke komunitnímu plánu města Olomouce.

• Budeme podporovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb ve městě s důrazem 
na dodržení standardů kvality.

• Podpoříme služby rané péče pro děti se zrakovým, sluchovým a kombinovaným 
postižením.

• Podpoříme výstavbu rehabilitačního centra pro veterány při Vojenské nemocnici.
• Podpoříme výstavbu multifunkčního vzdělávacího centra neslyšících. 
• Dobudujeme  denní  pobyt  pro  zdravotně  postižené  v  areálu  mateřské  školy 

Lužická.
• Budeme pokračovat v dalším rozvoji projektu Bezbariérová Olomouc.
• Budeme podporovat projekty v oblasti zlepšení zdravotní péče ve městě.
• Podpoříme rozvojové plány Fakultní nemocnice.
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• Budeme  podporovat  stávající  i  nová  zařízení  poskytující  služby  pro  rodiny  a 
občany v obtížných životních situacích. 

Školství 

• Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci objektů základních škol v Olomouci 
s důrazem na zázemí pro moderní formy výuky, zlepšení kvality školních hřišť a 
školních jídelen. Pokusíme se získat pro tyto záměry prostředky z Evropské unie 
s cílem zásadního zkvalitnění materiálně-technického zázemí základního školství 
ve městě Olomouci.

• Podpoříme speciální výukové programy pro mimořádně nadané žáky a současně 
budeme vytvářet podmínky pro integraci handicapovaných dětí do základních a 
mateřských škol na území města.

• Budeme podporovat  další  rozvoj  nabídky  mimoškolních  aktivit  při  jednotlivých 
školách (základních i mateřských) jako důležitý prostředek v úsilí o zdravý vývoj 
mládeže.

• Prostřednictvím  spolupráce  se  školami  zapojíme  žáky  do  života  města 
vyhlašováním   soutěží,  včetně  následné  veřejné  prezentace  nejlepších  prací 
s cílem zvýšit jejich motivaci a posílit jejich pozitivní vztah k městu Olomouci.

• Budeme  podporovat  výstavbu  školy  pro  zrakově  postižené  děti  v Olomouci-
Hejčíně.

• Podpoříme  připravované  přesunutí  církevní  konzervatoře  z  Kroměříže  do 
Olomouce.

• Budeme podporovat rozvojové projekty Univerzity Palackého, Moravské vysoké 
školy a vyšších odborných škol.

• Podpoříme  vznik  nových  oborů  s  orientací  na  aplikované  disciplíny  v  oblasti 
moderních technologií, sociálních služeb a managementu, a podpoříme tak rozvoj 
zaměstnanosti. 

Památky a cestovní ruch 

• Budeme i nadále podporovat soustavnou péči o historické a duchovní dědictví 
města. 

• Zahájíme  rekonstrukci  Dolního  náměstí  s  vytvořením  odpočinkových  ploch  a 
zeleně. 

• Budeme  propagovat  Olomouc  jako  cíl  cestovního  ruchu.  Ve  spolupráci  s 
Olomouckým krajem, dalšími obcemi a podnikatelskou sférou budeme rozšiřovat 
aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v regionu. 

• Vybudujeme nový informační a orientační systém města Olomouce s atraktivním 
a  přehledným  vizuálním  stylem  s  cílem  usnadnit  orientaci  turistů  i  obyvatel 
regionu při návštěvách historických památek a ostatních turistických atrakcí. 

• Rozvineme  projekt  Olomouc  Region  Card  umožňující  zvýhodněné  návštěvy 
turistických atrakcí v regionu a zajistíme poskytování základních informačních a 
orientačních materiálů o Olomouci do všech hotelů a ubytovacích zařízení.

• Podpoříme záměry soukromých investorů ve městě vedoucí ke vzniku hotelových 
zařízení vyššího standardu, připravíme podmínky pro příchod investorů z oblasti 
mezinárodních hotelových řetězců. 
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• Budeme podporovat záměry rozvíjející v našem univerzitním městě kongresovou 
turistiku, podpoříme vybudování kongresového sálu s minimální kapacitou 1000 
míst.

• S využitím prostředků z dotací Evropské unie realizujeme projekt rekonstrukce a 
obnovy Výstaviště Flora, zahrnující modernizaci a rozšíření výstavních prostor a 
vybudování dostatečné parkovací kapacity. 

• Budeme nadále podporovat tradiční výstavnické akce ve městě i vznik nových 
pravidelných akcí. 

• Podpoříme  realizaci  projektů  zpřístupňujících  dosud  nevyužité  objekty 
historického dědictví města a ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého 
sektoru  připravíme  širokou  nabídku  doplňkových  aktivit  pro  oblast  cestovního 
ruchu.

Kultura, sport a volný čas

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

• Dokončíme rekonstrukci provozního zázemí Moravského divadla, a vytvoříme tak 
umělcům důstojné zázemí pro jejich činnost.

• Zahájíme realizaci  projektu přebudování zimního stadionu na multifunkční halu 
pro  různá  sportovní  odvětví  i  větší  kulturní  a  společenské  akce.  Součástí 
rekonstrukce bude i vznik druhé ledové plochy pro veřejné bruslení. 

• Ve  spolupráci  se  soukromými  partnery  dokončíme  realizaci  aquaparku  jako 
všestranného zařízení pro relaxaci rodin s dětmi s širokou škálou doplňkových 
aktivit.

• S  využitím  prostředků  z  Evropské  unie  budeme  pokračovat  v  rekonstrukci 
Plaveckého stadionu včetně venkovního areálu.

• Vybudujeme stezku pro in-line bruslení a podpoříme vznik bike-parku.
• Budeme nadále podporovat činnost úspěšných olomouckých sportovních klubů a 

oddílů,  zájmových  mládežnických  klubů a  organizací.  Důraz  budeme klást  na 
podporu  práce  s  mládeží  jako  nejefektivnější  formu  prevence  negativních 
sociálních jevů.
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