Volební program NEZÁVISLÍ - Komunální volby Orlová 2014

Volte, koho znáte – volte nezávisle(é),
Rozhýbejme Orlovou!
Kopeme za Orlovou, ne za stranické zájmy!
Jeden metr pro všechny.
Respektujeme názor občana.

Změna ? Jde to !
OD KONKRÉTNÍCH VĚCÍ KOLEM SEBE AŽ PO ZÁSADNÍ SMĚR MĚSTA.

bezpečná

Orlová

živá
otevřená

Orlová-bezpečná:
1. Efektivní městská policie, sloužící potřebám občanů a města. Všem měřit stejně.
1.1. Zhodnotit objektivně přínos vytváření hlídek pomocníků MP, každý strážník svůj „rajón“-občané znají svého
strážníka↔strážník zná své občany.
1.2. Zlepšit pokrytí a využití kamerového systému při prevenci a potírání drobné kriminality (garáže, rodinné domky,
malé provozovny), umožnit za poplatek připojení EZS na centrální pult.
2. Stop vzniku nových ubytoven a podobných zařízení.
2.1. Potírat ubytovny jako byznys provozovaný na úkor rozpočtu města prostřednictvím sociálních dávek. Stanovit
jednoznačná pravidla (vyhláškou- např. počet lidí /m²). Provádět pravidelné kontroly→snaha o klidné soužití
s ostatními občany a zamezení rostoucí trestné činnosti v oblastech s ubytovnami.
3. Omezení hazardu, zrušení hracích automatů. Jde to ( Stodolní Ostrava, Bohumín).
3.1. Pomocí legislativy zamezit zneužívání sociálních dávek na hazard (stravenky místo finanční hotovosti).
3.2. Výnosy z hazardu jsou zavádějící→ rostoucí náklady na resocializaci občanů závislých na herních automatech,
zvýšená trestná činnost v okolí heren…
4. Smysluplné a hospodárné budování parkovacích míst.
4.1. Optimální řešení parkování pro občany: zrušit placená parkoviště a zavést parkovací terčíky (parkování na
omezenou dobu zdarma, a to pouze prostřednictvím dopravních značek. Závory nabídnout k prodeji.

5. Řešení průjezdu městem (např. spojení ulic Polní a Ke Studánce). Oprava poničené komunikace po stavbě
odkanalizování okrajových částí města.

Orlová-živá:
Současný problém: chybějící základní nabídka služeb.
1. Vytvořit zcela nový, jasný a závazný strategický plán zohledňující současnou omezující situaci města.
1.1. Strategický plán dodržovat napříč politickým spektrem
1.2. Zastavit neefektivní zadlužování města (jasně určit co chceme, kam jdeme a na co máme).
2. Podporovat vznik nových pracovních míst, např. slevou nájmu v městských nemovitostech.
3. Uvědomit si, že těžba uhlí má obrovský význam pro náš region, a to nejen ekonomický, ale i pro zaměstnanost!
Připravit město na možné problémy při restrukturalizaci OKD.
4. Navrhnout vznik podnikatelského inkubátoru- řemeslné služby (ukázat těm co chtějí, jak na to a podporovat nejen
začínající živnostníky).
5. Podpořit vznik chráněné dílny→ umožnit zaměstnávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.
5.1. Zamezit, aby se opakovala situace, kdy Orlová platila penále za nesplnění podmínek zaměstnávání zdravotně
znevýhodněných občanů.
6. Zkvalitnit dopravní obslužnost do okolních míst, včetně připojení na vlak.
7. Podpořit malé a realizovatelné projekty. Vše řešit účelně, s rychlým využitím pro občana.
7.1. Občan musí mít možnost vyjádřit se již k záměru stavby. Respektovat názor občana.
7.2. Znovu oživit diskusi o spojení s historickou částí města v Orlové Městě s postupným vybudováním sportovně
rekreační zóny kolem tohoto propojení (např. cyklostezka, in-line dráha, dětské hřiště, seniorpark…).
7.3. Zlepšit údržbu v lesoparku.
8. Zachovat provoz nemocnice a to v jakékoliv podobě (např. kombinace s LDN).
9. Zkvalitnit informační služby města (internetové rádio, přehlednější webové stránky, facebookové stránky…).
10. Maximálně podporovat mladé talentované individuality
10.1. Rovné příležitosti pro sportovní kluby, motivace pro vedení klubů.
11. Zajišťovat spokojené bydlení- úprava územního plánu pro individuální výstavbu.

Orlová-otevřená:
1. Vše co není tajné, musí být veřejné a lehce dohledatelné na internetu.
1.1. Pomocí internetu umožnit každému občanovi zkontrolovat každou veřejnou zakázku od podepsání smlouvy až
po konečnou fakturaci včetně jmen úředníků za danou zakázku zodpovědných.
2. Zasadit se o provedení procesního auditu úřadu města, včetně příspěvkových organizací.
3. Nastolit spravedlivou radnici pro všechny bez rozdílu.
4. Každý si musí obhájit svou práci a být zodpovědný za svá jednání.
5. Podporovat spolupráci napříč politickým spektrem u všech aktivit pro spokojenost občana.

