Volební program KDU-ČSL
Každý občan Čakovic,
Miškovic a Třeboradic má
pro nás stejnou cenu. Je
stejně důležitý a má stejnou
hodnotu, jsme sousedé.

S

nadný a rychlý přístup
občanů ke službám
úřadu. Bez byrokracie
a zdržování. Aktivní
zapojování občanů do rozhodování a jednoduchý přístup k
informacím. Vytvoření středně
a dlouhodobých koncepcí,
podle nichž se bude řídit rozvoj obce. Rozhodování podle
jasných pravidel. Transparentnost, úřad jako veřejná služba
s kontrolou veřejnosti on-line.
Pořádek v obecním majetku
a přísná kontrola výdajů.
Podpora rodin s dětmi:
Příznivější podmínky pro výchovu a vzdělávání. Systémová
opatření odstraňující každodenní znevýhodnění rodin
s dětmi. Dobudování chybějících kapacit škol, školek, tělocvičen a jejich vybavení. Podpora kvality výuky a koordinace kapacit školek a škol
s ohledem na demografické
změny, s možností jejich
snadného předělání v režimu
školka – škola – domov pro
seniory.
Doprava: Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér.
Tlak na HMP ohledně kapacity
průjezdu od závor ke Globusu
a dále k D8. Ztížení tranzitu
z a do Středočeského kraje
systémem pasivních prvků
zpomalení dopravy. Radikální
zlepšení podmínek pro chodce
a cyklisty. Dobudování cest
a cyklostezek v místech historických cest. Chodník do každé
ulice, možnost cyklistům jezdit
v jednosměrkách obousměrně.
Stop rozbitým a neudržovaným silnicím. Městská železnice jako rychlý a kvalitní
způsob přepravy po Praze, zřízení železniční zastávky v
Třeboradicích, prodloužení čakovláčku přes bývalou vlečku
až k cukrovarskému rybníku,
vybudování parkoviště pro 80
aut u čakovického nádraží .
Zklidnění dopravy ve vybraných částech obce.
Životní prostředí: Nezastavování zelených ploch, okolní
pole nejsou historický přežitek,
ale součást kulturní krajiny, ve
které jsme se rozhodli bydlet.
Více zeleně v ulicích i ve vnit-

roblocích, nové lesy a louky
tam, kde to je možné, zejména
na pozemcích obce, města,
státních institucí. Méně rušivého hluku a prachu pro příjemnější život. Obnova obecních studní pro možnost zavlažovat veřejnou i soukromou
zeleň v ulicích.
Územní rozvoj: Průběžná
péče o veřejný prostor, posílit
jeho význam a jeho maximální
průchodnost a využitelnost
občanů. Podpořit posílení role
městských částí v procesu
územního plánování. Územní
plán s regulativy jako záruka
zdravého rozvoje města. Citlivá
obnova zanedbaných ploch.
Dialog o dalším rozvoji obce s
odborníky a občany. Nastavení
jasných pravidel pro developery a jejich důsledná kontrola
podle nastavení Metropolitního plánu. Nejprve infrastruktura a veřejný zájem, až potom
výstavba.
Bezpečnost: Prevence a
osvěta pro skupiny ohrožené
předlužením a exekucemi.
Bezplatná právní pomoc pro
předlužené. Více strážníků
v ulicích. Bezpečí pro chodce,
cyklisty a děti. Vybudování
kamerového systému v ulicích
a veřejných prostorech.
Sociální oblast a zdravotnictví: Po dopracování kom-

pletní PD ihned začít s výstavbou zdravotního domu na rohu ulic Petříkova a Polabská.
Předvídatelné a víceleté financování neziskových organizací působících v sociálních
službách. Předcházení chudobě
u znevýhodněných skupin
(zdravotně postižených, dlouhodobě nemocných, seniorů)
a osob sociálně znevýhodněných. Kvalitní zázemí pro osoby s celoživotním omezením
a pomoc jejich rodinám. Posílení sítě zařízení pro seniory
vyžadující celodenní péči, posílení hospicové a paliativní
péče. Podpora sociálního podnikání a pracovních příležitosti
pro zdravotně a sociálně znevýhodněné. Hledání dalších
nevyužitých prostor pro vybudování sociálního bydlení pro
znevýhodněné, zejména seniory a mladé rodiny.
Bydlení: Chráněné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení jako prevence sociálního vyloučení. Privatizace
obecních bytů, které neslouží
k sociálním účelům. Výstavba
startovacího bydlení na pozemcích Hlavního města Prahy.
Podpora podnikání: Omezení byrokracie; podpora malým a středním podnikatelům
na základě koncepce. Férové

veřejné zakázky. Vytvoření
jednoduché databáze živností
a podnikatelů v obci podle jejich profesního zařazení a automaticky je oslovovat s poptávkami od obce. Databázi
zpřístupnit všem – pokud někdo hledá řemeslníka, ať si ho
najde doma.
Kultura: Kvalifikované a čitelné rozhodování o živé kultuře a umění ve veřejném
prostoru. Jasná pravidla pro
podporu spolků, neziskových
organizací a všech, kdo chtějí
něco dělat pro druhé. Koordinace akcí různých spolků a jejich využití a zapojování do
kultury celé obce.
Sport: Podpora sportovních
zařízení a sportovních příležitostí pro veřejnost a děti –
rovnoměrné rozmístění sportovních zařízení pro každodenní sportovní aktivity, pomoc v hledání pozemků a
prostředků pro budování dalších sportovišť. Cenově dostupné pro všechny skupiny
obyvatel. Víceletá podpora pro
dětské sportovní oddíly a oddíly působící na území obce.
Zvýhodněné podmínky pro
místní kluby v otázkách pronájmu obecních a státních
prostor. Pomoc s vyhledáváním sponzorů a drobných
dárců v obci.

