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Kdo jsme? 

 

Jsme tým. Jsme tým lidí, kterým nejsou Nera-

tovice lhostejné. Jsme tým, který ví, že se v na-

šem městě může všem žít lépe. Jsme tým, který 

se nevymlouvá na minulost, nehledá viny, ale 

hledí do budoucnosti. 

Jsme tým těch, kteří i ve svých profesích už 

mnohé dokázali. Jsme tým těch, kteří mají ro-

zumná a poctivá řešení. Jsme tým, který se ne-

bojí. Jsme tým. Jsme Občanští demokraté         

a nezávislí odborníci. 

 

Co chceme? 

Naše Neratovice potřebují vizi, potřebují odhod-

lání. Potřebují novou energii, potřebují směr. Po-

třebují povzbuzení společenského a občanského 

života. Potřebují nepřetržitou komunikaci vedení 

města s občany, vzájemnou inspiraci.  

Naším programem není pouhá údržba města, ta 

je pro dobrého hospodáře samozřejmostí. 

Chceme, aby se naše město rozvíjelo. Aby se rozví-

jelo tím směrem, kde byste ho vy, jeho obyvatelé, 

chtěli mít. Za 2 roky, za 4 roky, za 10 let…  

Náš program je o nových přístupech k životu,    

o nové filosofii ve správě města.  

Člověk by neměl být lhostejný k místu, kde žije. Ne-

jen za zdmi svého bytu, ale i na společné chodbě, 

na společné ulici, ve společném parku, v našem 

městě.  

Neslibujeme to udělat za vás. Chceme to dělat pro 

vás a s vámi. Chceme spolu s vámi narýsovat bu-

doucnost Neratovic. Připojte se k nám a pusťme se 

do toho, společně to dokážeme! 

POJĎME SPOLU ZMĚNIT NERATOVICE! 



 

Tomáš HRUBÝ 

Ludvík GOTTFRIED 

Aleš DLOUHÝ 

Jaroslav ČERNÝ 

František MORAVA 

Petr MACHOVEC 

Ladislava ZDEBSKÁ 

Jitka CHUDĚJOVÁ  

Vladimír ŠOUREK 

Naši kandidáti do zastupitelstva 
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NAŠE VIZE A ROZUMNÁ ŘEŠENÍ              

PRO NERATOVICE 

 

 

Nová poliklinika a moderní 

plavecký bazén 

Z doposud chátrajícího objektu v ul. E. Urxe,       

navazujícího na stanoviště záchranné služby, vybu-

dujeme novou polikliniku. Nová moderní budova 

centrální zdravotní péče doplní specializovaná pra-

coviště nedaleké městské nemocnice tak, aby roz-

sah oborů zdravotnické péče poskytovaných     

oběma zařízeními neratovickým občanům byl kom-

pletní.  

Neratovický plavecký bazén byl po svém znovuote-

vření skutečným pojmem široko daleko. Po více jak 

20 letech služby je však nutná skutečná moderni-

zace, nejen dílčí úprava šaten. Postaráme se o to. 

Jediná radnice a Czech 

POINT na náměstí 

V  souvislosti s plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí 

komplexu Kulturního domu se zasadíme o sloučení 

kanceláří radnice do jediné budovy. Odstraníme tak 

jeden z neratovických paradoxů. A občané své 

úřední  záležitosti vyřídí na místě jediném s dosta-

tečnou parkovací kapacitou. 

Znovu se na náměstí vrátí CZECH Point a konečně 

také veřejné WC. 

Mobilní kanceláře pro       

obyvatele okrajových čtvrtí  

Pro obyvatele okrajových čtvrtí Neratovic zavede-

me systém kontaktních míst tzv. mobilní kanceláře. 

Ty budou sloužit k lepšímu styku s úřady a pro    

pohodlné vyřizování základních úředních úkonů. 

 

 

 

 

 

Nové dostupné bydlení pro 

seniory 

Uvolněné prostory, vzniklé po sestěhování kancelá-

ří radnice do budovy na náměstí, využijeme pro 

malometrážní městské byty a rozšíření stávající 

kapacity Domu s pečovatelskou službou. Rozšíře-

na bude i kapacita Domu Kněžny Emmy. 

Nové stavební parcely pro 

rodiny 

Navážeme na naše dosavadní jednání a využijeme 

doposud přehlíženou nabídku na odkup pozemků 

soukromého vlastníka za účelem vytvoření nových, 

v současnosti nedostatkových a obtížně dostup-

ných, stavebních parcel pro individuální bytovou 

výstavbu a nové bytové domy. Zasadíme se           

o hladký, k zájemcům přívětivý a nekomplikovaný 

průběh stavebního řízení v souladu s politikou pod-

pory individuální a kolektivní bytové výstavby pře-

devším mladých rodin. 

Vyřešení parkování             

na sídlišti 

S konečnou platností a komplexně vyřešíme       

problematiku parkování v sídlištních částech města  

- kombinací rezidenčního parkování, odstavných 

ploch, nových stání podél silnic a parkovacích     

domů. S jednotlivými bytovými družstvy budeme 

spolupracovat při výstavbě individuálních moder-

ních parkovacích systémů pro jejich členy.  
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Letní koupaliště jako         

přírodní biotop 

Rozsáhlé, v současnosti zanedbané, pozemky 

městského koupaliště a letního kina otevřeme   

směrem k Labi a propojíme s plochami pod hydro-

elektrárnou. Místo v současnosti plánované plecho-

vé vany chceme z nefunkčního velkého bazénu 

vybudovat přírodní koupací biotop s přirozenou   

filtrací a čištěním vody  v systému čistících jezírek 

místo metráků chloru. 

Přístaviště pod jezem jako 

součást rozsáhlého rekreač-

ního území 

Území pod hydrem je potřeba revitalizovat promyš-

leně a koncepčně. Nestačí jen navézt písek do  

náplavky a instalovat prolézačky! Chceme tuto   

oblast propojit s nevyužitými plochami letního    

koupaliště a letního kina, spojit pěšími stezkami     

s areálem Lidlu, veslařů, vybudovat procházkovou 

cestu po labském břehu až do Lobkovic, do         

bývalého zámeckého parku. Využijeme započatých 

jednání s majiteli a do tohoto projektu  zapojíme      

i oblast Skal a Kojetického lomu. Neratovice mají 

jedinečnou šanci získat mimořádné sportovně    

relaxační území  spolu s novými možnostmi pro 

vybudování sezónní i celoroční podnikatelské    

vybavenosti celé oblasti (občerstvení, půjčovna  

loděk, turistický přívoz do Mlékojed...) 

Zahájení diskuze k plánova-

ným protipovodňovým     

opatřením 

Zahájíme širokou diskuzi k uvažovanému plánu 

PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MLÉKOJEDY 

- NERATOVICE - SPOLANA - LIBIŠ. Všichni ti,   

kterých se tento záměr dotkne, se musí dozvědět, 

jak případná realizace/nerealizace tohoto náročné-

ho plánu ovlivní jejich životy a majetky.       

Diskuze a názor občanů k problematice je pro     

zaujmutí konečného stanoviska námi vedené radni-

ce k zamýšlenému plánu PPO rozhodující a koneč-

né rozhodnutí musí být učiněno ve shodě s nimi. 

 

 

 

Adaptace města na klimatic-

kou změnu a hospodaření    

s dešťovou vodou 

Bude sestaven tým z řad odborníků i veřejnosti, 

který v návaznosti na aktuální souhrn poznatků      

a vědomostí zpracuje návrh strategie adaptace 

města na klimatickou změnu. Tato strategie možná 

nenahradí nezbytná řešení na národní úrovni,    

řešení eliminace městských tepelných ostrovů,   

zelených fasád a střech, zasakování srážkové   

vody, realizaci zelených a vodních ploch a prvků 

uprostřed sídlištní zástavby a nové individuální  

bytové výstavby na úrovni Neratovic však nabídne. 

I tato drobná, nenákladná avšak systémová dopo-

ručení, pravidla a řešení mohou žití uvnitř města 

v klimaticky obtížných periodách výrazně ovlivnit. 

Změna systému nakládání    

s komunálním odpadem          

a hrazení jeho svozu 

Co nejdříve po volbách změníme nedávno         

prosazený nový způsob výběru poplatků za svoz 

komunálního odpadu. Systém, který jen kvůli     

pohodlnosti a ušetření si práce některých, dělá   

automaticky dlužníky i z poctivých občanů, kteří jen 

zapomenou, informace o novém způsobu platby se 

k nim nedostala nebo ji nepochopili, je nespravedli-

vý a bude změněn. Nahradí jej systém motivační, 

který bude zvýhodňovat odpovědné. 

Jednoduchý a přehledný    

informační systém 

Zřídíme jednoduchý a přehledný informační systém 

občanů městem. Půjde o pravidelné zasílání vybra-

ných upozornění - mailem nebo SMS: připomínky 

plateb, upozornění na havárie, odstávky, kulturní 

akce, změny jízdních řádů apod. 
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Zemědělské pozemky          

k pronajmutí zemědělcům 

Všechny zemědělsky využitelné, avšak 

v současnosti neudržované plochy v majetku města  

(trvalé travní porosty, orná půda...), nabídneme 

k pronájmu místním zemědělcům. Na všech tako-

vých pozemcích musí být hospodařeno - ať už mají 

zemědělské využití nebo z důvodu krajinotvorby. 

V Rakousku, Bavorsku, Švýcarsku a jinde to jde, 

proč by to nemělo jít u nás? 

Obnovení farmářských trhů 

Naši členové pro vás již léta organizují vyhlášený   

a populární vánoční jarmark na náměstí.  Víme  jak 

a umíme to. Dokážeme to i v případě farmářských 

trhů. 

Pronájem nebo prodej       

pozemků pro předzahrádky 

V případě zájmu vlastníků přilehlých nemovitostí    

a za situace, kdy to umožní případná existence  

veřejných sítí či vedení, pronajmeme nebo odpro-

dáme zájemcům pozemky mezi jejich nemovitostmi 

a veřejnými komunikacemi pro tvorbu předzahrá-

dek a jejich svépomocnou údržbu a zvelebování. 

Ve vilových čtvrtích a okrajových částech města 

nabídneme možnost údržby veřejných travnatých 

ploch svépomocnou prací vlastníků přilehlých    

nemovitostí na základě smlouvy s městem a za 

úplatu nebo úlevu na poplatcích. Věříme, že ti, kteří 

sekají trávník za plotem, to mohou dělat i před ním, 

navíc častěji a lépe než centrální firma. Té pak   

zbude více času a prostředků na práci na jiných 

místech města. 

 

 

 

 

 

 

Zrušení nesmyslných        

poplatků, revize nezbytných 

Díky aktivitě ODS bylo konečně prosazeno zrušení 

MĚSTSKÉHO POPLATKU Z VYBRANÉHO 

VSTUPNÉHO. Tato nesmyslná, nespravedlivá a 

v  konečném součtu společné kase nic nepřinášejí-

cí „městská daň“ dusila, omezovala a znesnadňo-

vala nejrůznější kulturní aktivity neratovických spol-

ků a sdružení neuvěřitelných 10 let. Dokázali jsme 

tuto nespravedlnost odstranit a dokážeme to i 

v dalších podobných případech. 

Rozšíření programu       

městských dotací a grantů 

Program městských dotací a grantů, týkající se 

sportovní, kulturní a sociální oblasti života našich 

občanů a jeho stávající podmínky jsou nepřehled-

né, zvýhodňující pouze vybrané skupiny. Program 

zachováme a rozšíříme jej o další oblasti podpory, 

podmínky však musí být změněny. Musí podporo-

vat především místní lidi a jejich aktivity, musí být 

odolnější vůči „účelovým“ projektům, musí zohled-

ňovat dlouhodobou činnost příjemců dotací, jejich 

spoluúčast na městských aktivitách a na životě      

v něm. Zohledněny musí být subjekty a spolky,   

které aktivně pracují s dětmi a mládeží. 

Cyklistika - alternativní    

doprava ve městě 

Cyklostrategie, na jejímž vzniku se členové ODS 

podíleli, se zpřesní, ale hlavně uvede v život. Již 

žádná silnice, či chodník se ve městě nebude     

rekonstruovat, aniž by se při tom myslelo na tento 

alternativní způsob dopravy. 

Konečně rozhýbáme dění kolem Polabské         

cyklostezky v úseku Kostelec - Kly 
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Nová zastávka              

Neratovice - sídliště 

Začlenění Neratovic do systému pražské příměst-

ské dopravy ROPID považujeme za důležitý 

úspěch, na němž jsme se při správě města podíleli. 

Chceme jej nadále podporovat a rozšiřovat, přede-

vším v segmentu železniční dopravy. Intenzivním 

jednáním s ČD a SŽDC dosáhneme vybudování 

železniční zastávky  Neratovice - sídliště, tak aby 

se železniční doprava z Neratovic do centra      

hlavního města stala ještě přístupnější a využíva-

nější. 

Služby sociální péče a místa 

v DKE přednostně            

obyvatelům Neratovic 

Zajistíme, že služby sociální péče, byty 

s pečovatelskou službou a umísťování do domova 

seniorů budou poskytovány přednostně občanům 

našeho města a jejich rodinným příslušníkům. 

Zároveň vytvoříme podmínky takové, aby městem 

poskytované služby v péči o seniory doplnila      

nabídka služeb soukromých provozovatelů. 

Uvolňování nevyužívaných 

prostor pro podnikání 

Nevyužívané nebo špatně využívané městské    

nebytové prostory budeme uvolňovat  pro soukro-

mé podnikání. Prioritou bude především umožnění 

a rozvoj služeb v takových prostorách, nikoliv     

pouhé vydělávání na pronájmech za každou cenu. 

V Neratovicích je například nedostatek kaváren, 

čajoven, míst k posezení, studování, relaxaci.    

Podpora těch, kteří nabídnou rozvoj takových oáz 

klidu, diskuze, studia a relaxace bude příkladem 

takového nového přístupu ke správě městských 

nebytových prostor.   

 

 

 

 

Podpora výkupu               

strategických nemovitostí 

V odůvodněných případech budeme podporovat 

výkup strategických (soukromých) nemovitostí       

u nichž by hrozil prodej nevhodným vlastníkům      

a pozbytí jejich původního určení ke službám obča-

nům. 

Vzdělávání dospělých          

a seniorů 

Ve školách a mimoškolských zařízeních, které se 

k myšlence připojí, podpoříme projekty vzděláva-

cích kurzů a přednášek pro dospělé a seniory.    

Ideální svépomocná forma a příležitost využít     

vysoké kvalifikace a erudice pedagogů neratovic-

kých škol a spojit ji s poptávkou veřejnosti po     

dostupných jazykových kurzech, odborných před-

náškách atd. 

Vznik praktikantských míst 

pro středoškoláky 

Zřídíme praktikantská místa v městských organiza-

cích pro studenty neratovických středních škol       

a umožníme vznik neratovických učňovských         

pracovišť (příklad - partnerský projekt praktikant-

ských míst pro studenty veřejné správy, projekt 

provozovny veřejného stravování v nevyužitém   

zařízení na neratovickém náměstí). 

Venkovní „fitcentra“             

a komplexní řešení plochy 

okolo kopce MILUJI 

Po vzoru spontánního „venkovního fitcentra“ na 

hřišti ZŠ 28.října („trojka škola“) vybavíme i další 

vhodné lokality potřebnou infrastrukturou a tělocvič-

nými prvky. 

Vytipujeme a patřičně vybavíme lokality pro        

neorganizované zájmové rekreační sportovní aktivi-

ty (parkour, rekreační běh...). 

Plocha okolo umělého kopce MILUJI  bude         

revitalizována vybudováním relaxačního lesoparku 
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Parkování před školami 

Před  školami vybudujeme parkovací místa „kiss 

and ride“ pro bezpečné zastavení rodičů přivážejí-

cích děti do škol. 

Vyhlídková restaurace na 

střeše neratovického      

mrakodrapu 

Z výškové budovy na náměstí je unikátní kruhový 

rozhled široko daleko. Jiné obce staví rozhledny za 

miliony, my ji máme přímo na náměstí zadarmo. 

Mimořádný terasovitý prostor ve výšce téměř 50 

metrů přímo vybízí i k dalšímu využití. 

Konečně veřejné toalety na 

náměstí a moderní městský 

informační systém 

Občané a návštěvníci města za námi vedené     

radnice budou mít na neratovickém náměstí koneč-

ně k dispozici tak samozřejmou věc jako jsou veřej-

né toalety. 

Město bude poprvé vybaveno skutečně moderním 

informačním systémem (směrovky, mapy, mobilní 

aplikace, související mobiliář...). 

Koncepce sportu a rekon-

strukce sportovních zařízení 

Vytvoříme doposud chybějící koncepci sportu.    

Nastavíme nová spravedlivá a transparentní pravi-

dla pro podporu kultury a sportu prostřednictvím 

systému městských grantů a dotací. Rekonstrukcí 

projdou sportovní zařízení sloužící neratovické   

veřejnosti, především plavecký bazén a zimní     

stadion. 

Jednodušší ověřování        

informací z databází města 

Úředníci moderní radnice pod naším vedením    

nebudou zatěžovat občany zbytečnými požadavky 

na duplicitní dokládání informací a skutečností, jež 

si snadno a rychle ověří sami z  databází města 

(např. při přihlašování dětí do MŠ).  

 

 

Kulturní aktivity ve městě 

Členové neratovické ODS zavedli tradici a několik 

let úspěšně organizují Neratovický Salon, Nerato-

vický Advent, Vánoční jarmark s rozsvícením vá-

nočního stromu a další. Dokázali jsme neratovické 

náměstí mnohokrát naplnit a chceme takové       

aktivity dále rozšiřovat o festivaly místních produktů       

a výrobců, konečně dobře zorganizované farmář-

ské trhy, pravidelná představení místních kulturních 

souborů atd.  

Zasadíme se o sjednocení doposud roztříštěných 

kulturních zařízení ve městě a aktivit v nich 

(Divadlo, Lípa, amatérské hudební a divadelní   

soubory, zájmová činnost občanů všech věkových 

skupin) a zaměříme se také na technický stav    

objektů ke kulturnímu využití a na dobré fungování 

a rozšiřující se nabídku institucí v nich působících. 

Efektivní fungování        

městského úřadu 

Fungování městského úřadu, především jeho částí 

a odborů, se kterými při vyřizování svých agend 

přicházejí do styku občané, tj. Stavební úřad, odbor 

správních činností a dopravy, bude v případě       

našeho volebního úspěchu výrazně efektivnější. 

Cílem takové reformy bude především jednoduchý 

styk občanů s úřadem. V mnohem větší míře pro 

tento cíl využijeme nástroje typu elektronický styk 

občanů s úřadem, systém objednávání se k jednání 

při běžných agendách. 

Údržba školních areálů a je-

jich zpřístupnění veřejnosti 

Ve větší míře než doposud se zaměříme na správu 

a údržbu školních budov, areálů a jejich vybavení. 

Zároveň ve spolupráci s řediteli škol budeme tam, 

kde to bude možné, chtít školní areály otevřít         

a zpřístupnit občanům. Ke sportování, ke vzdělává-

ní. Příkladem takového přístupu je využívání spor-

tovního areálu ZŠ 28. října veřejností. 
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Pro koho to chceme? 

Vytvoření praktikant-

ských míst, venkovní 

„fitcentra“ a relaxační 

lesopark s cvičebními 

prvky, komplexní 

řešení koupaliště, 

letního kina a lokality 

pod jezem a další 

Definitivní vyřešení 

parkování v sídlišt-

ních částech města, 

dostatek nových sta-

vebních pozemků pro 

individuální a kolek-

tivní bytovou výstav-

bu, parkovací místa 

„kiss and ride“ před 

školami a další 

Nové byty v domě s 

pečovatelskou služ-

bou, rozšíření Domu 

Kněžny Emmy,      

projekty vzdělávacích 

a  jazykových kurzů, 

přednášek a další 

Nová poliklinika u 

městské nemocnice, 

jediná budova radni-

ce na náměstí, mo-

dernizovaný plavecký 

bazén a zimní stadi-

on, vlaková zastávka 

Neratovice—sídliště  

a další 

VIZE A ROZUMNÁ ŘEŠENÍ                     

PRO NERATOVICE 

www.vizepromesto.cz 

Právě jsme vám nabídli konkrétní vizi a řešení pro naše město, tak aby se rozvíjelo a rostlo, aby bylo   
dobrým domovem nám všem, abychom zde našli vše, co potřebujeme k životu, abychom tu chtěli vycho-
vávat naše děti a žít naše životy. Nemůžeme nechat město stagnovat a ignorovat jeho potřeby. Město je 
jeden velký kolos, který musí koordinovat a řídit správný tým lidí, soustavně a nepřetržitě. My vám přesně 
toto nabízíme. My jsme tým a víme, že společně to zvládneme.  


