
 
 

 
 

 
Důvěra občanů v demokracii a demokratické procesy je pro nás zásadní. Proto budou 
veškeré procesy související s výkonem moci na městě transparentní. Budeme i nadále 
podporovat zapojování veřejnosti  
 
TRANSPARENTNOST   

 Uzavírání smluv a vyhlašování veřejných zakázek bude v rámci zákona zveřejňováno 
s co největším důrazem na transparentnost  

 Rozpočtové politika bude jasná, přehledná a přístupná každému, kdo o to projeví 
zájem.  

 Pomocí rozklikávacího rozpočtu se každý doví, jak a za co jsou utráceny městské 
finance  

 Posílíme nezávislé audity smluv  
 
DEMOKRACIE, PARTICIPACE, DECENTRALIZACE  

 Jednání zastupitelstva posuneme do pozdějších odpoledních hodin, aby se ho  
občané mohli zúčastnit po zaměstnání.  

 Upravíme bod jednání zastupitelstva do pevného časového rámce, aby občané znali 
přesný čas, kdy mohou vystoupit. 

 Budeme podporovat aktivity zaměřené na osvojování demokratických hodnot u dětí 
a mládeže. Podpoříme mladé lidi v iniciativě žákovských parlamentů jak na úrovni 
škol, tak na úrovni celého města.  

 Podporujeme participativní rozpočet.  

 U částí města Souš, Vtelno a Chanov zřídíme osadní výbory a přeneseme část 
odpovědnosti za správu těchto částí  

 
DEMOKRATICKÁ DISKUSE  

 V rámci radničního zpravodaje umožníme vystoupit všem zastupitelům v bloku 
„aréna zastupitelů“ 



 Budeme podporovat moderní nástroje komunikace města s občany, včetně aplikace 
mobilní rozhlas.  

 Budeme se setkávat se zástupci spolků, zájmových a profesních sdružení a hovořit o 
jejich potřebách a možnostech, jak vylepšit naše město.  

 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN  
 

 Územní plán je ideovým zdrojem podoby našeho města. Jeho znění bude pro občany 
přehledné a dostupné.   

 
CENTRUM MĚSTA  

 Vyhlásíme architektonickou soutěž na podobu centra města. 

 Budoucí využití a rekonstrukce kulturního domu Repre musí být v souladu s celkovým 
konceptem středu města, který vyjde z architektonické soutěže.  

 Posílíme kapacitní možnosti moderního a atraktivního rezidenčního bydlení uvnitř 
nebo v těsné blízkosti centra města.  

 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY  

 Budeme prosazovat kvalitní rozvojové projekty v oblasti dopravy, veřejného prostoru, 
ochrany přírody.   

 Zasadíme se o posílení energetické samostatnosti našeho města ve vazbě na využití 
fotovoltaiky na městských budovách. 

 Budeme hledat cesty jak využít energetický potenciál našeho města.   

 Využijeme dotační nástroje centrálních i evropských institucí k aplikaci ekologických 
nástrojů směřujících k ochlazení města, zadržování vody v intravilánu města.  

 Zatraktivníme prostředí sídlišť prostřednictvím jejich revitalizace a humanizace.  
 
ŽIVÉ a SMART MĚSTO   

 Aby byl zejména střed města živý a pro občany přitažlivý, budou veškeré zásahy 
konzultovány s odborníky. Pokusy o úpravu veřejného prostranství „salámovou“ 
metodou zarazíme.  

 Zřídíme kancelář architekta města, veškeré úpravy veřejného prostranství budou 
promyšlené.  

 Na vybraných místech zřídíme wifi free zóny.  
 
 

 

 Piráti a Zelení budou klást důraz na zklidnění automobilové dopravy zejména v centru 
a rezidenčních oblastech města. Zvýhodňovat budeme pěší, cyklistickou a zejména 
městkou hromadnou dopravu. 

 Vytvoříme koncepci chytrého parkování pro občany, zřídíme zastřešená fotovoltaická 
parkovací místa, která budou využita jako zdroj pro výrobu obnovitelné energie.  



 Vytvoříme komplexní a hiearchizovaný systém nabíjecích elektrostanic pro 
elektroauta.   

 Budeme pokračovat v trendu výstavby pruhů pro cyklisty a výstavbu cyklostezek.  
 
 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA  

 Aby lidé městkou hromadnou dopravu využívali, musí být moderní dostupná a rychlá. 
Její funkčnost musí odpovídat požadavků 21. století.  

o Proto zavedeme platbu kartou na terminálech uvnitř vozů, alternativní platbu 
pomocí aplikace.  

o Zajistíme postupné nasazení klimatizace u všech vozů MHD.  

 Zavedeme výhodný roční kupon, který bude stát denně 10,- Kč tj. 3650,- Kč ročně . 

 U nejvytíženějších linek autobusů zrušíme nástup předními dveřmi.  
   
OD KAHANU TRAMVAJÍ PŘÍMO DO LITVÍNOVA 

 Aby měla tramvajová doprava v Mostě smysl, dokončíme projekt propojení oblasti 
Kahanu s centrem města.  

 Zároveň budeme prosazovat obnovou a průběžnou modernizaci vozového parku 
tramvají.  

 
 

 
Průměrná délka dožití na Mostecku je jedna z nejnižších v republice, a proto budeme 
usilovat o zlepšení kvality životního prostředí tlakem na stát. 
 
ČISTOTA MĚSTA A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ODPADŮM  

 Podpoříme další rozvoj sběrných dvorů a lokálních a komunitních zahrad, 
kompostovacích programů a kompostérů.  

 Povedeme občany ke třídění odpadu.  

 Obyvatelé sídlišť musí mít možnost třídit bioodpad.  

 Povedeme dialog s provozovatelem skládky Celio a krajem o bezpečnostních 
parametrech likvidace odpadu. 

 Provedeme audit odpadového hospodářství města, budeme podporovat vznik 
kompostáren, re-use centra, nábytkové a potravinové banky.  

 Ve spolupráci s městem Litvínov vyhodnotíme možnosti vytvoření městské 
kompostárny a bioplynové stanice za účelem snížení složky biologického odpadu 
v černých popelnicích. V případě realizace těchto projektů vzniknou pracovní místa 
pro dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany.   

 
OCHLAZENÍ MĚSTA A PÉČE O ZELEŇ  

 Na vybraných místech zavedeme mozaikové sekání trávy, aby nedocházelo 
k nadměrnému odparu vody. 

 Zintenzivníme výsadbu stromů.   

 Hospodaření s dešťovou vodou podpoříme výstavbou průlehů, zadržovacích a 
vsakovacích nádrží.  



 Vyhodnotíme možnosti aplikace decentralizované stokové soustavy ve městě, aby 
dešťová voda neodtékala přímo do řeky.  

 Zaměříme na revitalizaci vodních ploch ve městě.  

 Budeme podporovat výstavbu zelených střech.  

 Na základních školách posílíme ekologickou výchovu.  

 Jezero Most a další areály budeme rozvíjet v duchu ochrany přírody.  
  
EKOLOGIE, KOMUNITA A OCHRANA ZVÍŘAT   

 Vytvoříme pracovní orgán města finančně podporující ekologické aktivity občanů, 
například projekty v oblasti ekologické výchovy, nakládání s odpady, komunitní 
zahrady a další.  

 Zasadíme se o vznik záchranné stanice pro opuštěná zvířata po vzoru Chomutova.  

 Zřídíme hřbitov pro psy a další domácí mazlíčky. 

 Budeme klást důraz na ochranu jedinečné ptačí rezervace u jezera Most.  

 V Mostě chybí velké zahradnické centrum, o jeho vzniku budeme jednat s investory.   

 Rozšíříme síť ptačích budek, hmyzích hotelů a pítek pro ptactvo.  

 Stojíme budeme stát na straně občanů, kteří trpí hlukem z autodromu.  
 
 

 
VÝRAZNĚ POSÍLÍME BYTOVÝ FOND MĚSTA  

 Významně posílíme výkup bytů do rukou města. Za tímto účelem stanovíme 
procentní podíl z rozpočtu. 

 Budeme s Úřadem práce jednat o možnostech oslabení vlivu neodpovědných 
majitelů bytů, kteří obchodují s chudobou.   

 Vytvoříme pracovní skupinu z řad zastupitelů, poskytovatelů sociálních služeb, 
úředníků a realitních kanceláří směřující ke zmírnění vlivu spekulací s byty.  

 
PODPOŘÍME SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

 Budeme usilovat o prosazování sociálního bydlení pro rodiny, které nemají 
standardní návyky tak, aby byly minimalizovány hrozby související s kriminalitou a 
sociálně patologickými jevy v rizikových oblastech města.  

 Zahájíme diskusi o možnostech prostupného zaměstnávání pro osoby dlouhodobě 
nezaměstnané.  

 
BEZPEČNOST  

 Budeme podporovat posílení pochozích hlídek městské policie.  

 Ve spolupráci s Úřadem práce budeme sledovat vývoj sociálního vyloučení, 
zneužívání sociálních dávek a následně, získané poznatky budeme přenášet na 
centrální úroveň. 

 Špatné vzorce chování se musí být přerušeny už v dětství, proto ve školách zavedeme 
systém včasné identifikace ohrožení dítěte a prosadíme model spolupráce dítě – 
škola – rodina.  

 Do škol zavedeme model školské sociální práce.   
 



 
KVALITNÍ ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

 Jako zřizovatelé základních škol budeme motivovat ředitele k prosazování kreativních 
a inovativních postupů v oblasti vzdělávání. Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost 
nabídky školních vzdělávacích programů včetně alternativních. 

 Podpoříme pedagogy v rozvoji moderních trendů ve vzdělávání – potřebujeme mladé 
občany s kritickým myšlením a mediální gramotností.  

 Podpoříme rozvoj kvalitních učitelů a kvalitní personální zabezpečení škol.  

 Školy budou spolupracovat s rodinami a budou klást důraz na prevenci sociálně 
patologických jevů.  

 
 

 
ZASADÍME SE O DOSTUPNOST A KVALITU SLUŽEB  

 Chceme prosadit zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi (mateřské školky, 
rodinná centra, volnočasové aktivity, zkvalitnění sociálních služeb pro rodiny s dětmi). 

 Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení. 

 Podpoříme rozšiřování moderních aktivit knihoven jako komunitních center se 
širokou nabídkou služeb pro rodiny, seniory a mládež. 

 Budeme podporovat nástroje slaďující pracovní a rodinný život. 

 Podpoříme sportovní aktivity všech generací. 

 
PODPOŘÍME SLUŽBY PRO SENIORY A UMÍRAJÍCÍ  

 Podpoříme modernizaci a rozvoj domů s péčí o starší občany formou jejich 
humanizace a deinstitucionalizace.  

 Podpoříme preventivní aktivity pro seniory, tj. kurzy obrany, kurzy zvyšování právního 
povědomí. 

 Zasadíme se o podporu kvalitní paliativní péče tak, aby umírání nevyléčitelně 
nemocných probíhalo v důstojných podmínkách. V tomto směru budeme podporovat 
mostecký hospic a terénní paliativní péči. 

 
 

 
KNIHOVNA JAKO KULTURNÍ CENTRUM  

 Jsme si vědomi kulturního deficitu na Mostecku, a proto se zasadíme o rekonstrukci 
mostecké knihovny na kulturní a společenské centrum, které by bylo adekvátním 
reprezentantem statutárního města. 

 
PODPOŘÍME KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 



 Podpoříme iniciativy v oblasti kultury a umění, uvítáme rozvoj nezávislých či 
alternativních aktivit občanů města Mostu. 

 Chceme, aby mostecké divadlo bylo více vidět na celostátním poli. Budeme hledat 
cesty, jak podpořit tuto instituci ve zvyšování kvality a k úspěchu ve významných 
soutěžích v oblasti kultury. 

 
NEZAPOMENEME NA STARÝ MOST  

 Hodláme pečovat o odkaz „starého Mostu“ tak, aby zejména mladí nezapomněli na 
jeho kouzlo a památku. Podpoříme expozici starého Mostu. 

 
SPORTOVNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 Jsme si vědomi důležitosti sportu, a proto chceme pokračovat v rozvoji a udržování 
sportovních areálů a vytváření podmínek pro kvalitní sportovní vyžití obyvatel. 

 Smysluplně využijeme prostory u jezera Most. 

 Zaměříme se na hospodárné přerozdělování finančních prostředků na sportovní 
aktivity. 

 
REKREACE VOLNOČASOVCÉ AKTIVITY  

 Budeme pokračovat v rozvoji sportovně relaxačních areálů na Benediktu, jezeře Most 
nebo v areálu vodní nádrže Matylda. 
 


