
Volební program SNK Zdravá Planá 2022- 2026: 

Doprava a bezpečnost 

 Budeme řešit dopravní obslužnost okrajových částí města – např. posílení spojů na Strkov. 

 Rekonstrukce podchodu pod tratí (za rybníkem) včetně osvětlení a signalizace pohybu v podchodu. 

 Podporujeme investice do zvýšení bezpečnosti silničního provozu - bezpečné přechody pro chodce, 

zpomalovací semafory. 

 Systémové řešení parkování ve městě. Bezproblémové krátkodobé parkování u mateřské školy a 

základní školy. 

Životní prostředí a odpady 

 Třídění a svoz odpadu včetně bio-odpadu přímo z domácností. 

 Vybudování městského kompostu – výroba kompostové zeminy a dřevní štěpky pro potřeby obyvatel 

města. 

 Budeme se snažit o energetickou samostatnost obce – investice do obnovitelných zdrojů energie 

(snižování nákladů na energie městských budov). 

 Nové zázemí technických služeb mimo centrum města. 

Zásadní investice města 

 Přehodnocení a nová příprava projektu rekonstrukce centra města. 

 Znovuotevření diskuse o využití mlýna. 

 Řádný dohled při výstavbě nového mostu, včetně řádného vyčištění řeky po ukončení stavby. 

 Oprava a budování dopravní infrastruktury: rekonstrukce příjezdové komunikace Na Černé směr 

Strkov, oprava povrchu hráze rybníka Hejtman (oprava žulové dlažby), dokončení Bydžovské ulice, 

chodníky v průmyslové zóně propojit se zastávkami MHD, zpevnění a oprava cesty po pravém břehu 

řeky směrem na Černou od sauny, oprava parkoviště v centru města (od školky k Příčné ulici), 

rekonstrukce chodníku v ulici ČSLA (napravo směr Tábor). 

Transparentní a otevřené město 

 Včasné zveřejňování všech záměrů a připravovaných projektů, jejich snadná dostupnost na webových 

stránkách města. 

 Zveřejňování video záznamů z jednání zastupitelstva města. 

 Zveřejňování všech uzavřených smluv a objednávek – přehledný rozpočet města zavedením tzv. 

rozklikávacího rozpočtu. 

Bydlení 
 Prosadit rychlejší modernizaci městských bytů. 

 Podpora výstavby nových městských bytů. 

Školství 

 Podporujeme moderní vybavení a kvalitní výuku ve školských zařízeních. 



Zdravotnictví 

 Podporujeme zachování stomatologické a pediatrické péče ve zdravotním středisku. Jsme pro 

pobídky a výhody, které napomohou tyto ordinace zachovat. 

Sport a volný čas 

 Podporujeme společenský a kulturní život v našem městě pro všechny věkové kategorie. 

 Větší finanční podpora sportovních klubů a spolků. 

 Rozšíření dotační politiky města o sociální aspekt – např. zvýšení příspěvků pro kluby s podporou 

sociálně slabších rodin. 

 Otevření diskuse o využití ostrova. 


