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Kdo jsme a co je náš cíl
Reprezentujeme široké spektrum profesí od dělníků, řídících pracovníků, státních zaměstnanců,
techniků, živnostníků až po studující, ženy na mateřské dovolené a důchodce. Naše bohaté životní
zkušenosti, nové názory a podněty nám dovolují efektivněji spravovat město než je činěno doposud.
Při plnění našich povinností bude prvotní čestné jednání, poctivá práce a nezkorumpovatelnost.
Předkládáme Vám k volbě osobnosti, které znáte, ale i nové tváře. Jsou to lidé čestní, obětaví,
pracovití a i když někteří mladí, tak jsou plní elánu přinést do práce zastupitelstva nové myšlenky a
náměty.
Pro snadnější komunikaci s Vámi – občany města a přidružených osad chceme do práce
zastupitelstva přinést nový, moderní způsob elektronické komunikace, naplňující myšlenku přímé
demokracie.
Naším společným zájmem je učinit z Březové a našich integrovaných obcí místo jistoty a
spokojenosti, kde bude vyslyšen každý hlas, kde lidská sounáležitost bude vítězit nad elitářstvím a
prospěchářstvím. Nebudou zde přednostně řešeny lobistické zájmy, ale prvotně budou řešeny zájmy
většiny občanů města a integrovaných obcí.

Zhodnocení současného stavu
Současný stav v našem městě je dán hlasováním jednotlivých zastupitelů o významných věcech
týkajících se života města, dostupnými finančními prostředky města, ale i výkonností profesionálního
aparátu města. I když bylo mnohé prospěšné učiněno, dle našeho názoru nikoliv vše a něco i
nešťastně, stále zbývá mnohem více k realizaci. A proto jsme připraveni dále navrhované a další z
diskuse s Vámi vzešlé záměry uskutečnit.

Čím začít a kde pokračovat
Budeme pokračovat ve všem prospěšném co bylo v městě do této doby vykonáno. Zhodnotíme
ekonomickým a personálním auditem stav města a jeho orgánů. Ujasníme si „na co máme“, prověříme
výhodnost obchodních smluv, hospodaření příspěvkových organizací města atd.
Vyhlásíme širokou anketu mezi občany s cílem zjisti, co si občané přejí ve městě a v osadách
nejvíce změnit, co jim vadí.
Z debat mezi občany víme, že např. oprava komunikací je pro ně prospěšnější, než výstavba dalšího
drahého městského domu. Chceme naplnit vizi spokojeného domova v městě Březová a našich
integrovaných obcí.
Maximální spolupráce se všemi občany, napříč celým politickým spektrem, bez ohledu na sociální a
společenské postavení je naším krédem.

Bezpečné město
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Ochrana bezpečného života a majetku je jednou ze základních povinností Radnice. Jsme pevně
rozhodnuti tuto povinnost plnit tím, že: budeme vyžadovat na Policii ČR pravidelné a důsledné kontroly
pořádku ve městě – pochůzkami a nikoliv jen průjezdem policejního auta městem a to se zaměřením
na dealery drog, častější kontroly rychlosti atp. Budeme pokračovat ve spolupráci s Městskou policií
Sokolov.
Zajistíme bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví občanů jak ve městě tak i v integrovaných
obcích budováním chodníků, přechody, omezením rychlosti atp..
Plně využijeme možností Sboru místních dobrovolných hasičů v případech živelních pohrom ve
městě a budeme jej plně podporovat. Obnovíme komisi veřejného pořádku města, která byla minu-lým
vedením Radnice zrušena.
Aktivizujeme přestupkovou komisi města tak, aby plně sloužila potřebám občanů města.
Aktualizujeme vyhlášku o veřejném pořádku tak, aby existoval zákaz konzumace alkoholu na
vyhrazených veřejných místech (před školou atp.) a budeme kontrolovat její plnění.

Město a integrované obce pro bydlení
Pro rozvoj každého z nás je byt a bydlení nezastupitelnou hodnotou, kde nájemné je nemalou
složkou rodinného rozpočtu. Budeme usilovat o minimální navyšování nájemného.
Zaměříme se na spravedlivé přidělování městských bytů a jejich koncepční a uvážlivý prodej do
osobního vlastnictví. Budeme zvýhodňovat ty občany, kteří se rozhodnou pro výstavbu půdní vestavby
nebo nástavby včetně výstavby RD v lokalitách Březové. V případě existujících zahrádek budeme
hledat náhradní lokality.
S výstavbou RD budeme expandovat do integrovaných obcí v souladu se schváleným územním
plánem a vlastnictvím pozemků v majetku Města Březová.
Budeme pokračovat v realizaci odkanalizování částí obcí, které dosud nebyly realizovány nebo
dokončeny.

Město kultury, sportu a odpočinku
Naší snahou bude plně využít nové multifunkční centrum – Kulturní dům pro všechny věkové
kategorie, kluby a zájmové kroužky tak, aby splnilo svůj účel a nezůstalo jen pomníkem pro vybranou
společnost nebo majetné vrstvy.
Nově budovaná sportovní hřiště a dvorky ve městě musí sloužit co nejširší věkové kategorii dětí a
mládeže a zároveň musí být zajištěna jejich výstavba a provoz tak, aby nerušil občany v okolí.
V lesním prostoru nad fotbalovým hřištěm máme záměr vybudovat lesopark – místo klidu a
odpočinku s vazbou na budovaný zoopark pod Březovou.
Budeme prosazovat napojení města cyklostezkami na již existují trasy (Vítkov, Šabina),
zabezpečovat údržbu a provozuschopnost běžeckých lyžařských tratí, včetně případného rozšíření
lyžařského areálu a vleku na Výsluní.
Budeme poskytovat maximální pomoc integrovaným obcím v zachování sportovních , kulturních a
občanských aktivit a jejich dalšímu rozvoji s využitím vytvořených tradic všemi občany.
Podpoříme každou kulturní a sportovní zájmovou skupinu, která přinese radost, užitek a osobní
uspokojení, jak jejich aktérům, tak občanům našeho města a integrovaných obcí.

Město výchovy a vzdělávání, zdravotní a sociální pomoci
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Budeme maximálně nápomocni v oblasti mimoškolní činnosti jak mládeže, tak vstřícní potřebám
starší generace formou poskytování potřebných prostor, finančních prostředků včetně podpory
schopných aktivistů (přednášky, besedy zvláště o nebezpečnosti drog pro mládež, maturita pro seniory
atp.).
Zainteresujeme mládež do chodu města diskuzemi se zastupiteli a formou hry pro ně uspořádáme
např. „stínové volby“ představitelů města.
Budeme usilovat o zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou (např. nadstavbou nad býv.
internátem), modernizaci jeho současných interiérů, přístavbu výtahu a výstavbu parku kolem DPS.
Prostřednictvím orgánů města budeme poskytovat pomoc a poradenství sociálně slabším obča-nům,
mladým lidem při jejich vstupu do produktivního věku a seniorům pro zabezpečení spokoje-ného a
klidného stáří.

Město obchodu, služeb, podnikání a práce
Naší snahou je spravedlivě vyhovět nabídkám podnikatelů a zároveň požadavkům obyvatel. V
žádném případě nehodláme podporovat korupci při přidělování nebytových prostor k podnikání a při
výběrových řízeních.
Budeme podporovat nové podnikatele ve městě a plně využívat jejich potenciál. Máme zájem o
dostatečný rozsah, kvalitu a dostupnost obchodů a služeb pro občany.
Nehodláme se smířit s nedostatečnou městskou autobusovou dopravou a budeme usilovat o její
rozšíření a synchronizaci s vlakovými spoji v Sokolově, včetně dopravy do integrovaných obcí s cílem
zajištění dopravy školních dětí a tím také možnosti lepšího spojení občanů z integrovaných obcí do
zaměstnání.

Město výstavby a nových investic
Naším hlavním úkolem bude koncepční postupná oprava, případně dostavba silnic, parkovišť,
chodníků a přístupových cest k domům ve městě.
Budeme požadovat na investorovi dálnice opravu objízdné trasy po městských silnicích v důsledku
výstavby rychlostní komunikace.
Budeme podporovat zateplení a následné nové fasády městských domů, dostavbu urnového háje a
další veřejně prospěšné investice (dětská hřiště, sběrné dvory atp.) ve městě a integrovaných obcích.
Chceme se vyvarovat nekoncepční a polovičaté práce, jak je možné nyní sledovat např. při výstavbě
urnového háje, úprav komunikací na „Výsluní“ nebo dětských hřišť ve městě.
V zájmu občanů bude i řešení otázky poskytování pozemků města pro výstavbu objektů sloužících
pro drobnou výrobu a služby s cílem zajistit možnost zvýšení zaměstnanosti našich občanů, včetně
efektivního využití prodaných objektů (např. kasárna ,,Mýtina“ s pozemky byla prodána v roce 2006
městem za 1,-Kč s tím, že zde do roku 2010 bude vytvořeno 150 nových pracovních míst). Hodláme
prověřit smluvní ujednání o využití těchto objektů a pozemků, které doposud leží zcela ladem !!!.

Město pro krásu a čisté životní prostředí
Nehodláme si za drahé peníze půjčovat k úklidu silnic města a integrovaných obcí úklidový vůz, ale
pořídit si vlastní (víceúčelový), a tak zajistit i častější údržbu silnic.
Vadí nám hluk z motokrosového areálu a chceme tento problém řešit k spokojenosti občanů.
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Zprovozníme „Sběrný dvůr“ nad ČOV tak, aby byl plně použitelný. Budeme zajišťovat udržování
pořádku v existujících prostorám na shromažďování komunálního odpadu a zajišťovat jejich včasný
odvoz.
Budeme postihovat černé skládky a v maximální míře vytvoříme podmínky pro jejich likvidaci a
předcházení vzniku nových. Budeme řešit otázku zachování stávající zeleně a její další rozšiřování v
lokalitě města a integrovaných obcí v kontraproduktivní vazbě na budování nových parkovacích míst.

Město otevřené demokratické samosprávy
Jsme nositelé myšlenky občanské společnosti, tedy společnosti, kdy se každý z nás může podílet na
věcech veřejných. Prosazujeme heslo otevřené radnice, kde jsou dveře vskutku každý den (ne jen v
„úřední dny“) otevřeny pro kohokoliv pro vyřizování svých záležitostí.
Budeme systémem „padni komu padni“ zveřejňovat neoprávněné obohacování členů zastupitel-stva
a pracovníků aparátu města v důsledku konfliktu zájmů a podezření ze zneužívání svých veřejných
funkcí.
Zcela veřejně – bez povolení Městského úřadu, zpřístupníme na internetových stránkách města
informace o příjmech, závazcích, darech, majetku a funkcích, které zastávají představitelé města.
Stejně tak budeme zveřejňovat výběrová řízení a hospodaření příspěvkových organizací města. Do
hodnotící komise výběrových řízení budeme navrhovat pokaždé jiné občany města.
Vyhlásíme obecní referendum o zahájení velkých a kontroverzních investicích ve městě.
Zprůhledníme grantový systém města a budeme stejně zveřejňovat konkrétní dotace a dary města
zájmovým sdružením a jednotlivcům.
Zavedeme diskusní fórum se starostou města.
Zajistíme online internetový přenos ze zasedání zastupitelstva.
Nabídneme zájmovým sdružením , spolkům a klubům ve městě a integrovaných osadách zřízení
vlastní webové stránky v rámci internetových stránek města a tím možnost samostatně propagovat
svoji činnost a pochlubit se svými úspěchy.
Budeme plně respektovat potřeby, náměty a připomínky občanů města a integrovaných obcí a za
tímto účelem budeme aktivizovat jednotlivé komise (stavební, sociální, sportovní, kulturní ,
integrovaných obcí atd.) zapojením nových osobností, které se chtějí podílet na správě a řízení města.
Zavedeme pravidelnou ,,Volnou tribunu občanů“ k přednesu svých požadavků, námětů, kritických
připomínek formou veřejných shromáždění, příspěvků do ,,Zpravodaje Města Březová nebo osobních
setkání s našimi zvolenými zastupiteli.
Instalujeme ke stejnému účelu poštovní schránku na budově Městského úřadu.
Jako dobří hospodáři budeme současný ekonomický, kulturní, společenský a i v budoucnu
nabytý potenciál efektivně využívat a důsledně prosazovat dlouhodobý prospěch města před
populistickými krátkodobě výhodnými, ale nekoncepčními rozhodnutími.

Vážení občané,
navrhované záměry vycházejí
z Vašich námětů a jsou splnitelné,
pokud ve volbách získáme Vaši podporu!
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