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Preambule 

Zastupitelé politických subjektů ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL vyjádřili v koaliční 

smlouvě uzavřené dne 18. 12. 2016 společný zájem převzít plnou zodpovědnost za 

správu města Havířova ve zbývající části volebního období od roku 2014 – 2018. 

Rada města Havířova v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu vyjadřuje tímto 

prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy všestranného 

rozvoje města s cílem zlepšování podmínek a kvality života jeho občanů. Město 

Havířov chceme a budeme rozvíjet jako město, které vyniká svou kvalitou bydlení, 

životního prostředí, širokou škálou volnočasových aktivit, pestrým kulturním děním a 

vysokou úrovní sociálních služeb.  

Rada města Havířova bude při řízení města odpovědně vykonávat veřejnou správu 

v samosprávné působnosti, budeme hospodařit dlouhodobě udržitelným způsobem. 

Při své činnosti se budeme řídit principy, založenými na uplatňování koncepčních 

postupů, jasně stanovených pravidlech, efektivním hospodaření, otevřenosti a široké 

spolupráci se všemi společenskými složkami. O své činnosti budeme maximálně 

informovat veřejnost a usilovat o zpětnou vazbu.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=2.1&idd=16&showDetail=true&expandMenu=30
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PROGRAMOVÉ PRIORITY 
 

Rada města Havířova si stanovuje, že bude pro zbytek tohoto volebního období 
prosazovat v zastupitelstvu a v činnosti dalších samosprávných orgánů města 
Havířova následující programové priority dalšího rozvoje města: 
 
 

 nesouhlas s umístěním nelegálních migrantů na území města 

 efektivní čerpání maxima prostředků z dotací 

 transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a 

majetkem města 

 zvyšování kvality životního prostředí ve městě včetně efektivního a 

ekologického odpadového hospodářství 

 podpora opatření k zastavení úbytku obyvatel 

 získání dalších investorů do průmyslové zóny Dukla a podpora 

vybudování průmyslové zóny Nad Barborou 

 investice do údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého a movitého 

majetku města s cílem zvyšovat kvalitu občanské vybavenosti, zejména 

dopravní, školské, sportovní, kulturní a ostatní infrastruktury, která 

zlepšuje kvalitu bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit ve městě 

 kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města Havířova 

 dotacemi podporovat sport, zejména práci s mládeží, rovněž kulturu a 

ostatní volnočasové aktivity  

 zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality a drog, regulaci 

hazardu 

 podpora opatření ke zvyšování bezpečnosti na komunikacích 

 prostředky vybrané na nájemném městských bytů investovat zpět do 

bytového fondu 

 podporu práce občanských komisí 

 zkvalitňování práce magistrátu  

 stabilní a fungující městské společnosti poskytující kvalitní služby městu 

a jeho občanům 

 



OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT 
 

 

I.     Ekonomický a hospodářský rozvoj – podnikání a zaměstnanost 

 budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

 budeme usilovat o získávání maxima finančních prostředků z dotací EU, státu a 

kraje, k financování zhodnocování majetku města a také prostředků pro oblasti 

školství, kultury, sportu a dalších 

 s prostředky města budeme nakládat hospodárně a transparentně 

 budeme vytvářet podmínky pro nové zaměstnavatele 

 budeme usilovat o získání dalších investorů do průmyslové zóny Dukla 

 jsme pro vybudování průmyslové zóny Nad Barborou 

 pro volné nebytové prostory a objekty budeme hledat efektivní a vhodné využití 

 společnosti s majetkovou účastí města budeme řídit s cílem jejich ekonomicky 

stabilního fungování, tak aby poskytovaly kvalitní služby pro obyvatele Havířova 

 nebudeme připravovat ani podporovat privatizaci majetku městských společností 

 přijatelnou úrovní nájmů podnikatelských prostor města budeme podporovat malé 

podnikání včetně zachování podnikatelského inkubátoru na ul. Palackého  

 

II.   Bydlení a bezpečnost 

 zachováme bytový fond ve vlastnictví města, a prostředky z nájemného budeme 

investovat zpět do bytového fondu 

 nebudeme zvyšovat nájemné nad úroveň nákladů nutných na údržbu a obnovu 

bytového fondu 

 budeme pokračovat v revitalizaci prostranství v obytných částech 

 budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti městských domů 

 podpoříme vznik infrastruktury pro individuální bydlení v okrajových částech 

 budeme usilovat o udržení nízkých cen centrálně dodávaného tepla a udržitelný 

rozvoj centrálního zásobování tepelnou energií 

 zvyšování bezpečnosti občanů je pro nás prioritou, kvalitní součinnost Městské 

policie a Policie ČR je základem 

 prostřednictvím materiálně-technické vybavenosti a novými technologiemi budeme 

zkvalitňovat činnost městských policistů v ulicích města 

 budeme podporovat prevenci kriminality, boj proti drogám, proti šikaně 

a jiným patologickým jevům 

 budeme trvale podporovat činnost integrovaného záchranného systému 

 pro potřeby bezpečnosti občanů města budeme důsledně využívat a rozšiřovat 

kamerový systém městské policie 

 budeme regulovat hazard na území města 

 budeme přispívat ke zlepšení materiálně-technického vybavení hasičských 

jednotek na území města 

 nesouhlasíme s jakýmkoliv umisťováním nelegálních migrantů na území města 

 



 

III.  Doprava a životní prostředí 

 budeme podporovat aktivity vedoucí k omezení skládkování odpadů, především 

osvětu ve třídění odpadů včetně zajištění dostatečného počtu kontejnerů na tříděný 

odpad 

 v návaznosti na budoucí zvyšování ceny za skládkování budeme připravovat 

koncepční řešení odpadů ve spolupráci s okolními městy a obcemi 

 mimo nádob na bioodpad poskytneme majitelům nemovitostí se zahradami 

kompostéry 

 aktivně se budeme zapojovat a podporovat iniciativy kraje a obcí proti 

znečišťovatelům životního prostředí 

 zajistíme kvalitní údržbu zeleně tak, aby i nadále byl Havířov městem zeleně, 

městem stromů a městem květů 

 dokončíme budování kanalizace a zmapujeme lokality včetně nemovitostí, které 

nejsou na kanalizaci napojeny 

 udržíme frekvenci čištění městských komunikací, parkovišť a chodníků za 

účelem snížení prašnosti 

 nadále budeme podporovat ekologickou MHD v Havířově 

 zachováme opodstatněné slevy na jízdné v MHD 

 budeme pokračovat v přípravě obchvatu Havířova  

 aktivně budeme vyhledávat a realizovat možnosti nových pakovacích míst 

 budeme pokračovat v opravách chodníků ve všech městských částech za účelem 

zvýšení bezpečnosti pohybu občanů 

 čištění a úklid veřejných prostranství města prostřednictvím zaměstnanců veřejně 

prospěšných prací 

 bezpečnost v dopravě je naší prioritou, budeme dále zvyšovat bezpečnost na 

přechodech pro chodce instalací výraznějšího osvětlení a jiných bezpečnostních 

prvků   

 budeme podporovat cyklodopravu budováním cyklostezek a jejich napojení na trasy 

v okolí Havířova 

 zahájíme rekonstrukci přednádražního prostoru včetně nových parkovacích míst 

 budeme požadovat po vlastníkovi opravu a modernizaci vlakového nádraží v co 

nejkratším možném termínu 

 budeme využívat v co největším rozsahu nové dopravní hřiště k výuce dopravní 

výchovy pro školní a předškolní mládež a k dopravním soutěžím 

 

IV.  Školství a kultura 

 zajistíme dostatečnou kapacitu mateřských škol v návaznosti na potřeby rodičů 

 budeme nadále pokračovat v revitalizacích školních hřišť a zahrad včetně obnovy 

mobiliáře 

 budeme i nadále podporovat vzdělávací aktivity seniorů a akademii třetího věku 

 budeme podporovat dostupnost středoškolského a vysokoškolského vzdělání 

v Havířově 



 budeme usilovat o rozšiřování pohybových aktivit dětí ve školách a školkách, 

pokračovat v gymnastice pro MŠ a ZŠ 

 s cílem snížení energetické náročnosti provozu zajistíme rekonstrukci dalších 

základních a mateřských škol – zateplení, výměny oken  

 podpoříme zlepšení materiálně technického vybavení základních a mateřských 

škol v majetku města 

 zachováme cenové zvýhodnění pro seniory v návštěvě městských kulturních akcí 

 v kulturní oblasti budeme prostřednictvím dotací podporovat zájmové činnosti a 

amatérské kroužky, které aktivně pracují s mládeží  

 podpoříme organizování tradičních kulturních akcí Havířova 

 

V.   Sociální a zdravotní oblast 

 budeme podporovat a organizovat zahraniční a tuzemské ozdravné pobyty dětí, 

příměstské tábory, pobyty seniorů a handicapovaných osob 

 dokončíme rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku včetně důstojné smuteční 

obřadní síně 

 zachováme sociální služby, novými službami budeme reagovat na zvyšující se 

počet seniorů, včetně rozšiřování domácí péče pro klienty v jejich přirozeném 

prostředí 

 každoročně dle finančních možností přispějeme ke zlepšení materiálního vybavení 

Nemocnice Havířov 

 budeme podporovat dostupnost hospicové péče na území Havířova 

 zahájíme přípravu na přestavbu bývalé školy na ul. Mánesova na domov pro 

seniory 

 

 

VI.  Sport a volnočasové aktivity 

 budeme nadále vytvářet podmínky pro sport ve městě, zejména budeme 

podporovat subjekty pracující s mládeží, včetně sportovních kroužků na základních 

a mateřských školách 

 zajistíme rekonstrukci minimálně jednoho školního hřiště 

 v Městské sportovní hale provedeme první etapu rekonstrukce bazénu pro výcvik 

plavaní kojenců, batolat a mateřských škol zahrnující bazén 

 zrealizujeme druhou etapu rekonstrukce šaten pro mládež a veřejnost v Městské 

víceúčelové hale 

 zahájíme přípravné práce na výstavbu druhé ledové plochy pro hokej, krasobruslení 

a veřejné bruslení 

 vybudujeme nový Skate park včetně dalších sportovních prvků 

 opravíme hokejbalové hřiště u Stromovky 

 rozšíříme cvičební prvky pro venkovní cvičení – WORKOUT 


