
Hrádek nad Nisou - mìsto pro lidi
Sdru�ení nezávislých kandidátù HRÁDEK POTØEBUJE ZMÌNY! Vám nabízí svùj volební
program do roku 2010. Chceme navázat na vìci, které se nám v uplynulých ètyøech letech
podaøily, fungují a budou pro nás základem pøi pøípravì a realizaci konkrétních projektù a
investic, kterýmichceme do roku2010zmìnit tváømìsta a �ivot lidí v nìmk lepšímu.
Naši práci za poslední ètyøí roky znáte a sami ji mù�ete nejlépe posoudit. Vìøíme, �e také náš
volební program bude pro Vás dalším z dùvodù, proè jít volit právì HRÁDEK POTØEBUJE
ZMÌNY! Rozhodnutí o tomzdali bude Hrádek nadNisoumìstempro lidi je ve Vašich rukou...

Hrádek nad Nisou - mìsto pro lidi

10 témat, ve kterých budeme pokraèovat 10 , kter m n me do roku 2010vìcí é z ì í
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Komunikace s obèany

Odpovìdné nakládání s majetkem mìsta

Bezpeènost mìsta a jeho obyvatel

Zlepšování systému veøejné dopravy

Zachování zdravotnických slu�eb ve mìstì

Podpora práce spolkù a neziskových organizací

Péèe o mìsto ve kterém �ijeme

Rozvojový plán mìsta Hrádek 2015

Spoleèenský �ivot mìsta a jeho obyvatel

Dobré vztahy se sousedními obcemi

Zapojení veøejnosti do rozhodování, informovanost a komunikace s
obyvateli, je naším receptem k zajištìní vyvá�eného rozvoje všech èástí
mìsta. Dobøe fungující osadní výbory vyu�ijeme pøi pøípravì rozpoètu
mìsta a pro kontakt s obyvateli okrajových èástí. Pøed zásadními
rozhodnutími o budoucnosti mìsta vyu�ijeme anket, pøípadnì místního
referenda.

Naším cílem je zvyšování podílu investic a další sni�ování nákladù na
provoz mìsta. Investièní akce mìsta budou nadále zalo�eny na
získávání dotací. Finanèní prostøedky získané prodejem majetku
budeme vyu�ívat na spolufinancování investic. Fungující systém
veøejných zakázek mìsta pro akce nad 10 tisíc Kè je další cestou k
úsporám. Do práce finanèního výboru znovu zapojíme odborníky z
firemního a bankovního sektoru.

Budeme pokraèovat ve fungujícím modelu dobré spolupráce a
souèinnosti mezi všemi slo�kami policie. Mìstská policie se více zamìøí
na konkrétní problémy obyvatel mìsta - rychlou jízdu, èerné skládky,
vandalizmus apod. Postupnì vybudujeme kamerový systém jako
prostøedek k monitorování problémových lokalit. Budeme také
pokraèovat v projektech zvyšujících bezpeènost dopravy. Na základì
dosavadních zkušeností budeme rozvíjet systém protipovodòových
opatøení a varování obyvatel v ohro�ených oblastech.

Zachování a další zkvalitnìní autobusového spojení do okrajových èástí
a vlakového propojení na Liberec a Varnsdorf pova�ujeme za jeden ze
základních úkolù mìsta. Tak jako v uplynulých letech budeme
pokraèovat ve zmìnách dopravního znaèení, smìøujících ke zklidnìní
centra mìsta.

Budeme pokraèovat v tvorbì podmínek pro zachování souèasného
rozsahu zdravotní péèe ve mìstì. Za prioritu pova�ujeme udr�ení
stanice záchranné slu�by jako dùle�itého èlánku akutní lékaøské
pomoci.

Budeme pokraèovat v podpoøe a spolupráci s neziskovým sektorem ve
mìstì. Zachováme jednoznaèná pravidla pøíspìvkového programu,
dále budeme pøispívat na provoz zaøízení, které spolky vyu�ívají.
Spolkùm nabídneme podporu pøi pøípravì a pøedfinancování malých
projektù z evropských fondù.

Dále budeme pracovat na zlepšování vzhledu mìsta, v projektech
šetrných k �ivotní prostøedí, péèi o veøejnou zeleò a zlepšování systému
odpadového hospodáøství. Budeme udr�ovat a peèovat o mìstský
mobiliáø, dìtská høištì a sportovištì a rozvíjet tak prostor pro rozumné
vyu�ívání volného èasu dìtí, mláde�e i dospìlých. Alternativní zdroje
energie podpoøíme jako zdroj nových pøíjmù mìsta a úspor provozních
nákladù.

Rozvojový plán mìsta - postupné naplòování jeho cílù je cestou k
odstranìní nejvìtších problémù a nedostatkù ve mìstì. Bude základem
strategie pro pøípravu a vyu�ívání dotací z národních a evropských
fondù. Bez tìchto prostøedkù není reálné slibovat vyøešení problémù
mìsta.

Mìsto nejsou jenom stavby a investice, ale pøedevším lidé, kteøí v nìm
�ijí. Proto budeme nadále podorovat kulturní, spoleèenské a sportovní
akce poøádané mìstem i spolky. Vidíme v nich nejen náplò volného
èasu, ale i mo�nost pro setkávání nás všech. Zachováme nabídku tìchto
akcí pro všechny vìkové skupiny obyvatel mìsta. Chceme rozvíjet
existující tradièní akce ve mìstì a dát pøíle�itost ke vzniku nových.

Spolupráce a pøeshranièní partnerství je pøíle�itost, jak získat zkušenosti
a znalosti pro pøípravu a realizaci investic a jak zajistit jejich
financování. Spoleèné zájmy budeme dále prosazovat spoleènými
silami v Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Euroregionu Nisa a
Svazku tøí mìst Malý trojúhelník.
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Rekonstrukce Horního námìstí a centra mìsta

Systématická údr�ba a opravy místních komunikací

Dokonèení kanalizace - Donín, Louèná, Hrádek

Kulturní, informaèní a spoleèenské centrum mìsta

Nová pracovní místa v prùmyslové zónì

Výstavba nových bytù

Zlepšení výuky, vybavení a prostøedí ve školách

Výstavba domu s peèovatelskou slu�bou

Pøátelská radnice lepší slu�by pro obyvatele

Pøíprava pozemkù pro výstavbu rodinných domù

Na základì architektonické studie chceme u pøíle�itosti 100 let
polo�ení historické dla�by (1910) na Horním námìstí dokonèit
rekonstrukci širšího centra mìsta. Cílem je vyøešit souèasný havarijní
stav dlá�dìní, kanalizace a dalších sítí. Rekonstrukce zlepší vzhled a
pozvedne presti� historického centra mìsta.

Vytvoøíme ètyøletý plán oprav komunikací ve všech èástech mìsta s
ohledem na jejich stav a dopravní vytí�ení. První vìtší rekonstrukci
ulice 1. máje ji� projektovì pøipravujeme. Na opravy a údr�bu
komunikací nejen v centru mìsta vyhradíme z rozpoètu ka�doroènì
minimálnì 5 miliónù Kè.

Podle platných zákonù musí mìsto zajistit výstavbu vodovodu a
kanalizace v lokalitách Nová Louèná, Louèná Ba�iny a u oruny,
Píseèné ulici a v Donínì høištì. Zpracovali jsme dokumentaci,
�ádost o financování z fondù EU podáme v pøíštím roce. Odhadované
náklady akce jsou 60 mil. Kè. Teprve po dokonèení této investice
mù�e mìsto podobnì øešit další lokality.

V budovì hrázdìného domu è. p. 71 na Horním námìstí a jeho
vniøním traktu vybudujeme informaèní støedisko, muzeum mìsta a
Trojzemí, galerii, malý sál vyu�itelný pro kino, hudební a divadelní
pøedstavení klubového charakteru. Centrum bude organizovat a
propagavat kulturní, sportovní a spoleèenské akce, vydávat Hrádecko
a provozovat webové stránky. Nebude souèástí úøadu, financování
èásti jeho provozu zajistíme z mimorozpoètových zdrojù, stejnì jako
jeho projektovou pøípravu a výstavb .

Od roku 2003 pøipravujeme novou prùmyslovou zónu Oldøichovská
II. Na 22 ha pozemkù získaných v rámci investièní pobídky vlády
dokonèíme výstavbu infrastruktury prùmyslové zóny a budeme
usilovat o pøíchod investorù , kteøí zajistí pracovní místa pro obyvatele
mìsta. P ù y á zó bude ji� pø výstavbì oddìlena
protihlukovým valem a zeleným pásem od okolní zástavby.

Do roku 2008 dokonèíme výstavbu 36 malometrá�ních bytù v ulici
1.máje urèených pro mladé rodiny a svobodné matky. Podpoøíme
projekty soukromých investorù zamìøené na výstavbu bytù z cílem
rozšíøit mo�nosti bydlení pro obyvatele mìsta.

Prosadíme zvýšení finanèních prostøedkù urèených pro školská
zaøízení, tak aby mohla být zvýšena kvalita výuky, vybavení a prostøedí
ve školách a školkách. Zlepšíme spolupráci škol, tak aby byly lépe
vyu�ity jejich mo�nosti a mohlo dojít k rozšíøení výuky
specializovaných pøedmìtù jazyky, poèítaèe, sport apod.

Roste poèet starších lidí, kteøí potøebují ka�dodenní péèi a pomoc.
Proto jsme pøipravili projekt nového domu s peè. slu�bou s 26 byty v
Nádra�ní ulici. Do roku 2010 chceme realizovat jeho výstavbu a
rozšíøit tak nabídku bydlení a slu�eb pro seniory.

Provedeme zmìny a zlepšíme slu�by pro obyvatele, rozšíøíme
pracovní dobu podatelny, zjednodušíme kontakt s úøadem.
Provedeme personální audit úøadu, který posoudí mo�nosti zlepšení
práce jednotlivých úøedníkù a odborù.

Individuální výstavbu podpoøíme postupným zasí�ováním pozemkù v
Louèné, Donínì a na Zlaté Výšinì. Budeme pokraèovat v cenovém
zvýhodòování pozemkù urèených pro výstavbu rodinných domù.
Výstavbu v okrajových èástech mìsta budeme podporovat
zachováním ni�ších cen.
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