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Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM 
(dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově.



PreAmBule
Zastupitelé zvolení v roce 2014 za PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM do zastupitelstva Statutárního města Chomutova 
se dohodli na vytvoření koalice, která chce nastartovat očekávané změny při správě a hospodaření města. Cílem všech 
koaličních zastupitelek a zastupitelů je, aby se Chomutov stal lepším a čistějším místem k životu, aby se město zbavilo 
nálepky korupcí prorostlého města na severozápadě Čech tak, aby chomutovští občané mohli na své město být hrdí.

vIZe ZAStuPIteleK 
A ZAStuPItelŮ KoAlICe
Chceme, aby se v Chomutově opravdu dobře žilo. Naše město musí být místem, kde lze slušně bydlet, pracovat či 
podnikat, vychovávat děti a smysluplně trávit volný čas ve zdravém prostředí. Budeme podporovat místní aktivní 
a podnikavé občany v jejich činnosti ve prospěch místní ekonomiky a společenského života. Podporu lokálního byz-
nysu chápeme jako tvorbu prostředí, ve kterém schopní podnikatelé mohou vést své firmy a zaměstnávat místní 
obyvatele bez ohledu na vztahy se zástupci vedení radnice. Fyzická obnova prostředí a velké investice do infrastruk-
tury Chomutov nespasí. Je třeba investovat do lidí. Z tohoto důvodu hodláme podporovat místní talentované lidi, 
investovat do rozvoje místního společenského a komunitního života a do vzdělávání. 
Městské prostředky budeme investovat ne dle zadání vlivných podnikatelů v pozadí, ale především do projektů, 
které prokazatelně zlepší život místních obyvatel například vytvořením nových pracovních míst. Finance vynaložené 
z městské pokladny musí přinášet co největší užitek. 
Chceme bezpečný Chomutov, bez drog a bez milionů korun vytažených z peněženek občanů v místních hernách 
a kasinech. Chytrá prevence a spravedlivá represe dokáží vyřešit mnoho problémů s kriminalitou v ulicích.
Naše působení na radnici chceme začít s čistým stolem. Hospodaření magistrátu a městských společností proto ne-
minou důkladné audity. Zveřejníme všechny zjištěné nedostatky, včetně návrhů na jejich nápravu.
Úspěšné a atraktivní město potřebuje především aktivní občany a skutečné patrioty. Hlídejte si své zastupitele, záso-
bujte nás nápady, připomínkami a hlasitě se ozvěte, nebudete-li s něčím souhlasit. Jde o naše město.



1. BUDEME DOBRÝMI SPRÁVCI A O VŠEM 
PODSTATNÉM VÁS BUDEME INFORMOVAT
 vytvoříme podmínky pro sledování on-line 
 jednání zastupitelstva na internetu
 zavedeme veřejnou databázi všech zakázek 
 a obchodních smluv města a jeho organizací,   
 souvisejících smluv a jejich dodatků
 posílíme veřejnou kontrolu v oblasti prodejů 
 a pronájmů obecního majetku
 zavedeme účast občanů na rozhodování 
 o vybraných výdajích z rozpočtu města 
 vyjdeme do ulic – primátor a vedení města budou  
 pravidelně procházet pěšky po celém městě 
 a přímo na ulici od lidí zjistí, jak se    
 Chomutovanům žije a co potřebují
 zřídíme telefonní linku a webovou aplikaci pro   
 možnost rychlého nahlášení problémů v ulicích  
 (např. rozbité chodníky, lavičky, nepořádek, 
 černé skládky)
 aktualizujeme zadávací řád malých zakázek, 
 pro které v zákoně nejsou přesná pravidla
 změníme Chomutovské noviny tak, aby daly   
 prostor názorům občanů a obsahovaly užitečné  
 informace
 zpřehledníme webové stránky obce tak, aby byly  
 uživatelsky přívětivější

2. ZLEPŠÍME SITUACI V OBLASTI BYDLENÍ 
A SPRÁVY MĚSTSKÝCH BYTŮ
 zvýšíme dohled města nad Chomutovskou 
 bytovou a.s.
 zpracujeme koncepci bytové politiky města   
 s důrazem na sociální a garantované bydlení 
 a zavedeme systém prostupného bydlení
 zasadíme se, aby město i jeho organizace řešilo  
 dluhy již při jejich vzniku, a to okamžitým 
 kontaktem s dlužníkem a snahou o vzájemnou   
 dohodu
 vytvoříme transparentní systém nabídky 
 volných bytů

3. INVESTUJEME MĚSTSKÉ PROSTŘEDKY
SMYSLUPLNĚ, O MAJETEK MĚSTA BUDEME 
PEČLIVĚ DBÁT
 zajistíme audit stávajících smluv a hospodaření  
 města a jeho organizací
 zaměříme se na ekonomickou náročnost areálu  
 Zadních Vinohrad, turistického centra a dalších
 budeme hledat optimální využití budov 
 v majetku města s důrazem na prevenci chátrání  
 nemovitého majetku
 prohloubíme spolupráci samosprávy se státní
 správou zejména v oblasti stavu budov 
 (tvrdší postihy za zanedbané)
 ve spolupráci s Krajskou zdravotní vyřešíme   
 příjezd k chirurgické ambulanci

4. OHLÍDÁME, ABY MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI 
A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ODVÁDĚLY KVALITNÍ 
PRÁCI ZA DOBROU CENU
 při sestavování rozhodovacích a kontrolních   
 orgánů městských společností bude rozhodující  
 odbornost a zkušenosti ze souvisejících oborů
 zrušíme nevýhodné subdodávky a služby  
 externistů hrazených z rozpočtů městských   
 společností a organizací a zvýšíme počet 
 pracovních míst v rámci městských firem 
 a příspěvkových organizací
 změníme nevýhodné smluvní vztahy mezi
 společností Kultura a sport a podnájemci 
 Kamencového jezera

5. PODPOŘÍME CHYTRÉ VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO
PROSTORU A ZLEPŠÍME SITUACI V DOPRAVĚ
 zapojíme MHD do Integrovaného dopravního   
 systému Ústeckého kraje
 z autobusového nádraží vytvoříme moderní   
 přestupní terminál sloužící cestujícím 
 dobrovolným dárcům krve a seniorům nad 70 let  
 umožníme bezplatné využívání MHD
 rozvineme a propojíme stávající síť cyklostezek 
 a jízdních pruhů pro cyklisty
 podpoříme zachování trolejbusové MHD
 budeme hledat podmínky pro vyšší využití MHD
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 občany města a tím omezíme mnohdy zbytečnou  
 individuální automobilovou dopravu
 zmonitorujeme a případně doplníme dopravní   
 prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců
 budeme hledat prostředky pro zpřístupnění   
 města osobám s postižením a rodičům s kočárky
 vytvoříme další bezpečná a příjemná místa 
 pro setkávání obyvatel a rodičů s dětmi
 podpoříme obnovu městského parku a dalších   
 volnočasových míst
 budeme sledovat vytíženosti stávajících 
 parkovacích stání a zajistíme navýšení 
 jejich počtu
 rozšíříme a zrenovujeme dopravní hřiště

6. UDĚLÁME VŠE PRO TO, ABY CHOMUTOV BYL
ČISTÝM MĚSTEM SE SPOUSTOU ZELENĚ 
A SE ZDRAVĚJŠÍM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
 zefektivníme činnost Technických služeb 
 při úklidu městských ulic a parků a péči o zeleň
 opravíme lavičky tam, kde si je občané budou   
 přát, zaměříme se na opravy chodníků
 obnovíme samostatný odbor životního prostředí
 zavedeme opatření ke zlepšení ovzduší ve městě
 v případě zájmu občanů rozšíříme farmářské trhy  
 i na sídliště
 podpoříme aktivity občanů, kteří se aktivně 
 podílejí na kultivaci svého okolí
 navýšíme počet odpadkových košů, sběrných   
 míst pro tříděný odpad a bioodpad

7. POSTARÁME SE O TO, ABY BYL CHOMUTOV
BEZPEČNĚJŠÍM MĚSTEM S MENŠÍ MÍROU 
POULIČNÍ KRIMINALITY
 pošleme strážníky do ulic a mezi lidi, aby   
 skutečně každý znal svého strážníka a strážníci  
 dobře znali svůj rajón a místní obyvatele
 provedeme analýzu rozmístění kamer Městské   
 policie a případně vypíšeme transparentní   
 výběrové řízení na doplnění kamerového systému
 zakážeme herny a kasina na celém území obce
 v rámci Strategie protidrogové politiky ÚK
 (2015–2017) podpoříme projekty prevence 
 kriminality a zneužívání návykových látek, 
 zasadíme se o zřízení pozice protidrogového   
 koordinátora obce 
 pomůžeme budovat pestrou nabídku 
 volnočasových aktivit (nízkoprahová centra,   
 podpoříme nápady mladých lidí atd.)

 revitalizujeme nebezpečná místa ve městě třeba  
 zbudováním odpočinkových zón, hřišť nebo   
 zázemí pro místní spolky
 do práce bezpečnostní komise zapojíme občany  
 z problémových lokalit s cílem přizpůsobit
 činnost Městské policie v těchto lokalitách 
 místním podmínkám
 budeme nekompromisně bojovat s kriminalitou  
 spojenou s drogami a jinými omamnými látkami

8. POMŮŽEME LIDEM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ 
SITUACI, NÍZKOPŘÍJMOVÝM RODINÁM
A PODPOŘÍME ZAMĚSTNANOST
 na zakázkách města zaměstnáme osoby 
 z evidence Úřadu práce v Chomutově
 zintenzivníme terénní sociální práci v sociálně   
 vyloučených lokalitách a na sídlištích
 prostřednictvím komunitního plánu chceme 
 vybudovat funkční systém spolupráce zástupců  
 jednotlivých občanských sdružení a vedení města
 podpoříme programy pro osoby bez přístřeší,   
 které tyto lidi navrátí do běžného života
 budeme se podílet na vzniku sdílené kanceláře,  
 která poskytne levné zázemí těm, kdo se pustí 
 do realizace nového podnikatelského záměru
 poskytneme partnerství kvalitním projektům 
 tzv. sociálního podnikání 
 podpoříme drobné podnikatele a živnostníky 
 v rozvoji jejich aktivit, které pomohou oživit 
 ekonomiku v našem městě
 budeme usilovat o prostředky evropských 
 sociálních a investičních fondů na rozvoj města 
 v sociální a vzdělávací oblasti
 podpoříme činnost senior klubů a projekty   
 zaměřené na důstojný a aktivní život seniorů
 podpoříme činnost organizací nabízejících   
 služby seniorům v jejich domácnostech tak, aby 
 starší spoluobčané mohli zůstat co nejdéle ve   
 svém domácím prostředí či v péči svých rodin

9. ZAJISTÍME, ABY MÍSTNÍ ŠKOLY USNADNILY ŽÁKŮM
ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA A POSTARÁME SE O TO,
ABY SE DĚTI ANI PO VYUČOVÁNÍ NENUDILY
 zajistíme metodickou pomoc ředitelům 
 a pedagogům základních škol v projektové   
 činnosti
 podpoříme zavedení polytechnického 
 a praktického vzdělávání na základních školách
 podpoříme chytré projekty, které zvláště ze škol 
 na sídlištích (ale i jinde) učiní místní společenská,  
 sportovní a kulturní centra nejen pro žáky 
 a jejich rodiče



10. PROVEDEME ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ 
SPORTU A MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ, 
ABY DOTACE BYLY SPRAVEDLIVÉ A SPORT SE STAL 
DOSTUPNÝ PRO JEŠTĚ VÍCE CHOMUTOVANŮ
 komisi pro podporu občanských aktivit rozdělíme  
 na samostatné komise sportovní a kulturní.   
 Tyto komise vypracují a Radě města navrhnou   
 novou metodiku pro příspěvkovou a grantovou
  politiku s cílem férově podporovat činnost 
 sportovních klubů, mládežnických organizací 
 a kulturních sdružení
 v rámci obnovy lokalit pro sport a zeleň budeme  
 rozšiřovat možnosti sportovního vyžití 
 pro všechny věkové kategorie
 podpoříme sportovní soutěže žáků našich 
 základních škol a vznik lokálních soutěží 
 pro aktivní náplň času dospívající mládeže
 zaměříme se na budování menších sportovišť 
 pro děti i dospělé (například workout venkovních  
 posiloven)

11. POMŮŽEME TOMU, ABY CHOMUTOV BYL ŽIVÝM 
KULTURNÍM MĚSTEM; ZAPOJÍME MÍSTNÍ UMĚLCE 
DO PŘEMĚNY CHOMUTOVA V ATRAKTIVNÍ MĚSTO 
S DOBROU IMAGE
 jednu z městských budov poskytneme
 k pronájmu spolehlivým subjektům pro vznik   
 nezávislého kulturního centra
 poskytneme partnerství kvalitním projektům,   
 které podpoří místní kreativní lidi při startu jejich  
 umělecké kariéry
 zorganizujeme soutěže uměleckých projektů,   
 které vdechnou do města nový život, dostaneme  
 více kreativity přímo do ulic, do centra 
 i na sídliště
 pro všechny stavby, kde to bude možné, 
 vyhlásíme otevřenou architektonickou soutěž,   
 která vtiskne do tváře města originální 
 architektonické počiny
 podpoříme tradiční kulturní akce
 podpoříme vznik nových i netradičních kulturních  
 akcí, které pozitivně zviditelní jméno Chomutova
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