VOLEBNÍ PROGRAM KOALICE HDK, TOP 09 S PODPOROU HRADECKÝCH PATRIOTŮ A LES
Základní struktura:
ZA HRADEC rozvíjející se
ZA HRADEC v pohybu
ZA HRADEC pro lidi
ZA HRADEC inovativní
ZA HRADEC rozvíjející se
Hradec Králové potřebuje obrovský impuls k dalšímu územnímu a urbanistickému rozvoji. Populace
našeho města stagnuje, bydlení se stává čím dál tím více nedostupné a investoři se do Hradec
Králové nehrnou. Historický dluh si město nese také v oblasti revitalizace řady částí našeho města, ať
už historických či sídlištních, které zůstávají v kritickém stavu. Veškerý rozvoj města musí respektovat
hodnoty udržitelnosti, neboť jedině tak zabezpečíme i příštím generacím odpovídající úroveň života.

Rozvojem k prosperujícímu městu
Naším cílem je, aby se město stalo klíčovým a motivujícím aktérem vytvářejícím podmínky pro rozvoj.
Má-li být Hradec Králové městem budoucnosti s dostatečným počtem obyvatel, je třeba bez prodlení
řešit problematiku bydlení a pracovních příležitostí, zejména těch s vysokou přidanou hodnotou.
K tomu město potřebuje adekvátní rozvojové plochy a proaktivní přístup ve vztahu k připravenosti
území pro další rozvoj.
Čeho chceme dosáhnout?
- Transparentní spolupráce s investory a otevřenosti vůči malým i velkým investorům.
- Přípravy zásadní budoucí rozvojové zóny, kterou je letiště.
- Rozvoje brownfieldů a přeměny (rekonverze) bývalých průmyslových areálů uvnitř města.
- Zvýšení počtu trvale bydlících občanů města i vzniku nových pracovních příležitostí,
v důsledku také nárůstu příjmů města z celostátního přerozdělování daní.
- Stanovení klíčových infrastrukturních projektů v daných lokalitách na základě spolupráce
s KMS.
- Efektivní realizace menších rozvojových projektů ve všech částech města.
- Co nejrychlejšího dotažení vlekoucích se rekonstrukčních či revitalizačních projektů.
- Maximální podpory rozvoje „inovační zóny“ kolem areálu křižovatky Mileta (kampus UHK,
kampus UK, KIC, FN HK).
- Racionálního rozvoje vnitrobloků jako komunitních udržitelných prostor.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Přijmeme územní plán do roku 2025.
- Stanovíme pravidla spolupráce s investory definující spoluúčast na přípravě i realizaci
infrastruktury ve městě (komunikace, bytové domy apod.).
- Podpoříme podnikání odstraněním zbytečných bariér, otevřenou komunikací a
respektováním potřeb živnostníků a místních podnikatelů.
- Revitalizujeme prostor městské památkové rezervace zahrnující Velké náměstí, severní
terasy, uzel Grand a křižovatku Mýtská.
- Zrealizujeme co nejrychlejší rekonstrukci Benešovy třídy, případně jejích etap.

-

-

Budeme podporovat přípravu pro bytovou výstavbu a další rozvoj Severní zóny (lokalita u
Piletického potoka).
Kontinuálně budeme pracovat na rozvojové zóně Letiště.
Budeme realizovat opravy chodníků, cyklostezek a další infrastruktury ve spolupráci
s jednotlivými KMS.
Podpoříme realizaci projektu úpravy prostranství mezi budovami (parteru) Gayerových a
Vrbenského kasáren.
Odhlučníme střelnici v Malšovicích.
Zrekonstruujeme dlouhodobě zanedbanou ulici Zámostí.
Zaměříme se na přípravu rekonstrukce ul. Vážní a dalších veřejných komunikací
v průmyslově-skladovacích lokalitách s cílem podpory jejich rozvoje (a tím i pracovních
příležitostí).
Plně podpoříme výstavbu nového sídla Lesů ČR.
Budeme usilovat o maximální připravenost na čerpání prostředků Národního plánu obnovy
(NPO), i dalších dotačních titulů.
Získáme obrovský prostor Žižkových kasáren pro potřeby našeho města.

Kdo nebydlí, uteče z města
Naprosto klíčové je, aby lidé měli v Hradci Králové kde bydlet. Z pohledu ne/dostupnosti bydlení je
Hradec čtvrtým nejhorším městem v Česku, proto musíme bezodkladně řešit problematiku
dostupného bydlení. Je třeba transparentním způsobem přitahovat investory do města, vytvářet
optimální podmínky pro bytový rozvoj a zejména hledat nové formy výstavby a poskytování cenově
dostupného bydlení. V Česku se již rozvinula řada obdobných projektů založených mj. na družstevním
modelu bydlení, který je významně zaměřen na středně příjmové skupiny obyvatel, jež mají problémy
dosáhnout na vlastnické bydlení. I my chceme, aby dostupné družstevní bydlení vycházelo z myšlenky
spolupráce města, soukromých investorů a družstev, což umožňuje nižší cenu výstavby a levnější
bydlení. V případě pečlivé přípravy výstavby bytů na pozemcích města a při využití dotací nebo
levného bankovního financování pak výstavba bydlení nemusí znamenat podstatný zásah do
finančních výdajů městského rozpočtu.
Čeho chceme dosáhnout?
- Nastartovat systém tvorby komplexní nabídky bydlení pro různé skupiny obyvatel: družstevní
bydlení, startovací byty, bydlení pro samoživitele, pro seniory, pro hendikepované, spolkové
bydlení a sociální bydlení.
- Rozvoje dostupného bydlení, zejména formou družstevního či nájemního bydlení.
- Maximální přípravy – územní a projektové – k výstavbě dostupného bydlení na pozemcích
města.
- Efektivního nakládání se stávajícím bytovým fondem města.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Maximálně urychlíme výstavbu bytů na městských pozemích – Severní zóna u Piletického
potoka (1000 bytů) a oblast kolem Koželužny.
- Vytipujeme další lokality pro okamžité zahájení projektové činnosti a následnou výstavbu
cenově dostupného bydlení.
- V oblasti vlastnického bydlení podpoříme zakládání bytových družstev s cílem výstavby
levnějšího družstevního bydlení.
- Prostředky vybrané z nájmu městských bytů budeme obratem reinvestovat do rozvoje
městského bytového fondu.
- Výstavba bydlení musí jít ruku v ruce s potřebnou občanskou vybavenosti, kapacitami školek
a škol v daném území.

-

Bez časové prodlevy opravíme a připravíme k nastěhování všechny neobývané městské byty.
Rozšíříme městský bytový fond a poskytování dostupného nájemního bydlení s městem
určenou výší nájmu.

Udržitelnost je naše odpovědnost
Chceme, aby naše město bylo nejlepším příkladem udržitelného rozvoje, kde moderní investice
neberou ochranu životního prostředí a klimatu jako hrozbu, ale jako vítanou příležitost. Pokud
bychom současné společenské výzvy ignorovali, jednalo by se ve skutečnosti o nejhorší a nejdražší
řešení.
Životní prostředí chceme řešit jako celek. Udržitelné principy je potřeba uplatňovat napříč celým
programem.
Čeho chceme dosáhnout?
-

Zajištění levné a bezpečné energie.
Účinného řešení výzev spojených se změnou klimatu a energetickou krizí.
Co nejlepšího stavu ovzduší i zdraví obyvatel a míry hlučnosti.
Zavedení udržitelných principů především cirkulárního (oběhového) hospodářství.
Rozvojových a investičních projektů s ohledem na přírodu, městskou a příměstskou krajinu
funkční pro lidi, rostliny a živočichy.
Podpory environmentálního vzdělávání a osvěty.
Efektivního vyhledávání a využívání “klasických” a především nových dotačních titulů, a to i
ve spolupráci s externími subjekty.

Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Podpoříme čistou (komunitní) energetiku, včetně lokálních obnovitelných zdrojů.
- Zdůrazníme efektivní recyklaci a minimalizaci cestování odpadu.
- Podpoříme smysluplné využití industriálních a postindustriálnch areálů, které považujeme za
obrovskou příležitost pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
- Zaměříme se na ochranou vody a stávající zeleně ve městě.
- Navýšíme množství stromů a podíl zelených ploch na území města.
- Zaměříme se na vyváženou péči o městské lesy, včetně přiměřené podpory rekreačních
aktivit.
- Udržíme vysoké urbanistické architektonické standardy výstavby a rozvoje a k nim přidáme
nové environmentální standardy.
- Budeme umisťovat hnědé kontejnery na sídlištích.
- Podpoříme rozvoj komunitních zahradních ploch na městských pozemcích.
- Začneme efektivně nakládat s dešťovou vodou – aplikujeme prvky modrozelené
infrastruktury, především zelené střechy, fasády a zasakovací plochy a jímací objekty.
- V rámci veřejných prostranství budeme eliminovat rostoucí teploty aplikací světlejších
povrchů a vhodnějších materiálů než asfalt a rozšířením zelených ploch.
- Zlepšíme provázanost území města s vodními plochami (řeky, slepá ramena) a plochami
zeleně (nejen Hradecké lesy).
- Budeme využívat činnosti energetických konzultačních a informačních středisek.
- Vyhodnotíme možnosti úspor provozu veřejného osvětlení.
- Budeme využívat regulace zdrojů tepla a dalších spotřebičů energie v denním i týdenním
režimu v rámci městských budov (školy a další).

-

-

Využijeme dotačních titulů na úpravu obálek vytápěných budov zateplováním a zařízením
instalace vhodných doplňkových technických zařízení budov (fotovoltaické elektrárny,
tepelná čerpadla).
Budeme využívat a plnit schválené strategie, především strategický plán rozvoje města a
adaptační strategii, s cílem motivovat obyvatele k podpoře adaptačních aktivit.

ZA HRADEC v pohybu (i v klidu)
Hradec Králové se potýká s řadou výzev v oblasti mobility, kde mj. jako základní sledujeme potřebu
koncepčního řešení dopravy, maximální podpory alternativ individuální dopravy a nutnost existence
parkovacího managementu. Zajištěním těchto podmínek umožníme pohyb obyvatel bez větších
zábran za využití synergie jednotlivých dopravních systémů. Na toto je třeba orientovat soustředěné
koncepční úsilí, a to i s ohledem na přechod k nízkoemisní ekonomice.

Moderní, efektivní a udržitelná mobilita a doprava
Naše město se musí vrátit k nejlepší tradici kvalitního a moderního dopravního plánování a rozvoje. K
dopravě a mobilitě obyvatel města chceme přistupovat tak, aby život v Hradci Králové neurčovala, ale
naopak, aby ho usnadňovala na základě moderních přístupů, efektivních řešení a vzájemných
společenských dohod. Dopravu a mobilitu ve městě proto chápeme jako systém, který není podřízen
individuální automobilové dopravě a stojí na pilířích udržitelných forem dopravy.
Čeho chceme dosáhnout?
- Vytvoření uceleného dopravního systému města vnímaného jako živý organismus, který
vhodně kombinuje jednotlivé dopravní možnosti.
- Aktivního a systematického přístupu k řešení dopravní agendy města.
- Iniciace vzniku fondu městské mobility primárně určeného na řešení dopravních problémů a
potřeb města, v němž základní příjmovou složkou bude městský parkovací systém.
- Dopravního zklidnění centra a obytných oblastí, rozvoje celoměstského systému parkování a
vzájemné koordinace dopravních záměrů.
- Celkového zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty s důrazem na kvalitu veřejných
prostranství a jejich pobytovou atraktivitu a bezpečnost.
- Hradce Králové jako města krátkých vzdáleností, kde práce, služby a zábava zůstávají
v dosahu udržitelných forem dopravy.
- Rozvoje nadřazené dopravní infrastruktury a dopravních systémů odvádějících z města
tranzitní dopravu, zkracujících cestovní časy, zlepšujících spojení města s Královehradeckým
krajem, zbytkem země i Evropou.
- Dalšího rozvoje jednotlivých součástí a funkcí Inteligentního dopravního systému.
- Postupného odstranění dlouhodobých dopravních problémů na území města – nebezpečné
křižovatky, nepřehledná místa, dopravní závady (podchod u Kauflandu, křižovatka Mýtská,
apod.).
- Přípravy revitalizace významných městských radiál (zejm. Gočárovy, Pospíšilovy a třídy Karla
IV.) tak, aby nebyly pouze „dopravní tepnou“, ale ulicemi s lidským měřítkem s dobrými
podmínkami pro chodce, cyklisty, se zelení a městským životem.
- Efektivního systému zásobování města s cílem ochrany podmínek života obyvatel města.
- Koordinovaného systému oprav a rekonstrukcí městských komunikací včetně chodníků a
cyklostezek.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Vytvoříme pozici náměstka nebo radního s jasně vymezenou gescí dopravy.
- Iniciujeme vznik koncepčního útvaru města s jednoznačně vymezenou dopravní agendou.
- Využijeme poznatky a doporučení hradeckého Plánu mobility.
- Podpoříme další rozvoj inteligentního dopravního systému.
- V rámci rozpočtu města zřídíme kapitolu na řešení aktuálních a každodenních dopravních
potřeb a problémů.
- Ve spolupráci s místními spolky a KMS definujeme a budeme řešit dopravní priority
městských částí.
- Připravíme k realizaci zóny s plošným zklidněním dopravy (obytné, pěší, „30“).

-

-

-

Zajistíme bezpečné cesty dětí do škol včetně městsky přívětivých dopravních opatření v jejich
okolí pro zvýšení bezpečnosti dětí.
Zásadně podpoříme další výstavbu D11 a D35, přípravu Severní tangenty (začátek realizace
stavby cca 2030–2033), Jižního propojení začátek realizace stavby cca 2030) a modernizaci
stávajících železničních tratí (ve směru do Prahy, Chocně a Jaroměře) a výstavbu nové
vysokorychlostní trati Praha – Hradec Králové – Vratislav.
Budeme podporovat další rozvoj letiště Hradec Králové a související jedinečnou průmyslovou
zónu s důrazem na rozvoj podnikatelských aktivit a záměrů s vysokou přidanou hodnotou.
Prověříme a podpoříme preferenci MHD v hradeckých ulicích.
Zahájíme projektovou a investorskou přípravu revitalizace třídy Karla IV., Pospíšilovy a
Gočárovy třídy.
Vyřešíme špatnou dopravní situaci kolem Duranu, zavedeme potřebné zklidnění dopravy,
rekonstruujeme silnici Zborovská v úseku od zastávky MHD Podzámčí po odbočku na
Roudničku, včetně řešení výjezdu z Penny a Stromovky.
Nastavíme efektivní podmínky pro zásobování města – projednání tras, časů, prověření cargo
dep, využití cargo bikes apod.
Zavedeme pěší zónu v ul. V Kopečku (s umožněním zásobování) a obousměrný provoz v ul.
Mýtská.
Zajistíme, aby plán oprav a rekonstrukcí městských komunikací vycházel z objektivního
zhodnocení fyzického stavu, reálného užívání (intenzit), koncepčních vazeb a koordinace
s KMS.

Jde to i jinak než autem
Z hlediska městské mobility je vhodné nechat se inspirovat dobrými řešeními ve vyspělých zemích
západní Evropy, kde pojem „dobře žít ve městě“ není jen prázdným heslem, ale každodenností jeho
obyvatel. Naším cílem je proto sladění dopravních potřeb obyvatel i dalších složek města (vč.
přepravy zboží a služeb) za optimálního využití kombinace jednotlivých druhů dopravy a ve formě
společensky atraktivních a udržitelných řešení.
Čeho chceme dosáhnout?
- Příznivých podmínek pro udržitelné formy městské mobility – pěší, cyklistickou a veřejnou
dopravu.
- Rozvoje a zefektivnění systému veřejné hromadné dopravy.
- Podpory zajištění napojení okrajových městských částí na MHD a chráněnou infrastrukturu
pro cyklisty a chodce (stezky).
- Rychlejší výstavby nových cyklostezek, včetně potřebné modernizace těch stávajících.
- Pravidelné modernizace a doplnění parkovacích možností (všech forem) pro jízdní kola
v městském prostředí.
- Zajištění bezpečnosti pro nejzranitelnější účastníky provozu – chodce a cyklisty.
- Podpory a rozvoje nových moderních (progresivních) dopravních systémů.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- MHD musí být vždy výhodnější než cesta autem.
- Zvýšíme podíl finančních prostředků na podporu pěší, cyklistické a hromadné dopravy.
- Zaměříme se na budování klíčových cyklostezek a další infrastruktury (např. Bratří Štefanů,
Jana Černého, Pouchovská, na Plachtě, stezka Věkoše – letiště, Věkoše – Plácky, Plačice –
Kukleny, cyklostezka a chodník v ulici Kladská).
- Uvolníme prostředky na výkupy potřebných pozemků, připravíme výstavbu alespoň územně
zajištěných etap.

-

-

-

-

Budeme podporovat vznik a rozvoj funkčního a vzájemně provázaného systému městských
tras a komunikací pro cyklisty s vhodnou kombinací stezek, cyklopruhů, cykloobousměrek
nebo dopravně zklidněných zón.
Zrekonstruujeme či vybudujeme chybějící chodníky a přechody s prioritním cílem zajištění
jejich bezpečnosti a bezbariérovosti.
Vytvoříme odpovídající podmínky pro parkování a odstavování jízdních kol zejména v centru
a u důležitých cílů cest s vhodným využitím všech forem (včetně cyklověže u hlavního
nádraží).
Budeme podporovat integraci MHD a regionální dopravy IREDO – provázání obou systémů
v jeden fungující celek se společným tarifem a systémovým prokládáním spojů MHD a IREDO.
Zvážíme výstavbu nových trolejbusových tratí a zavedení MHD do dalších částí města (např.
ul. Husova k planetáriu).
Podpoříme větší preferenci vozidel MHD s cílem zajištění provozní stability jízdních řádů.
Podpoříme rekonstrukci zastávek MHD na bezbariérové a vznik nových zastávek (např. u
zimního stadionu/KÚ KHK, v ul. Husova nebo na II. kruhu u LTC a budoucí multifunkční
arény), včetně železničních.
Posílíme noční MHD se zkrácením jízdních dob mezi jednotlivými částmi města na základě
konceptu „rozjezdů“ nočních linek od Grandu.
Zavedeme v období letní sezóny (květen – září) víkendovou historickou linku MHD.
Prosadíme roční jízdné za 100,- Kč pro všechny seniory od 65 let.
V den domácího fotbalového/hokejového zápasu umožníme přepravu MHD pro držitele
permanentky/vstupenky zdarma, což povede ke zklidnění dopravy nejen v okolí stadionů.
Rozšíříme nárok na dopravu zdarma pro doprovod dětí až do 6 let.
Na vybraných místech prověříme zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro MHD, IZS, taxi,
sdílená vozidla, vozidla s obsazeností 4+, kola a koloběžky.
Za pomoci osvětových aktivit ve školách i firmách budeme motivovat lidi přednostně využívat
udržitelné formy mobility.

Jedině rozumný systém parkování zkrotí rostoucí počet aut
Hradec Králové dlouhodobě trpí neexistencí parkovací politiky. Právě parkovací management
vyžaduje značnou politickou odvahu a vůli ke změně. Cílem strategického řízení parkování je mj.
změnit dopravní chování tak, aby lidé prioritně zvažovali využívání hromadné dopravy, aby se
vyhýbali oblastem postiženým dopravními kolapsy, aby byla rozvíjena kvalitní síť infrastruktury pro
chůzi a cyklistiku, včetně podpory flexibilního využívání všech druhů dopravy (intermodalita). Za
klíčovou součást opatření managementu parkování pak považujeme zejména regulaci parkování a
hospodaření s parkovacími místy s cílem zvýšit kvalitu života v našem městě.
Čeho chceme dosáhnout?
- Funkčního a moderního systému parkování a jasné dopravní politiky v oblasti parkování a
odstavování vozidel s cílem uvolnit parkovací místa na veřejných prostranstvích a motivovat k
parkování v parkovacích domech.
- Funkční koordinace městského systému s ISP HK.
- Zavedení chytrých řešení do parkovací politiky města (naváděcí systémy, sdílení míst, mobilní
aplikace atp.).
- Vybudování nových efektivních parkovacích domů či parkovacích infrastruktur.
- Snížení poptávky po parkování.
- Lepší koordinace ve využívání již existujících kapacit (např. Aupark).

Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Zahájíme přípravy na městském systému parkování na území mimo ISP, včetně systému P+R.
(koordinace se systémem ISP HK a jeho optimalizace ve prospěch obyvatel města).
- Kritickou situaci u FN HK vyřešíme realizací liniového vícepodlažního parkovacího domu.
- Postavíme parkovací dům Rožberk u Polikliniky na Slezském předměstí.
- Zahájíme projektovou a investorskou přípravu výstavby vytipovaných (ekonomicky
efektivních) parkovacích domů.
- Podpoříme realizaci nových menších parkovišť a rozšíření/úpravy těch stávajících (např. u ZŠ
Plotiště).
- Zavedeme chytré technologie (senzory, kamery, otevřená data, aplikace) spoluorganizující
dopravu v klidu na území města.
- Nastavíme transparentní systém spolupráce veřejného a soukromého sektoru s cílem zvýšení
parkovacích kapacit zejm. na sídlištích (např. změnou neefektivních areálů řadových garáží na
moderní kapacitní objekty)

ZA HRADEC pro lidi
Každá komunita – včetně městské – musí usilovat o maximální otevřenost a zahrnutí všech svých
obyvatel do podstatných oblastí života, včetně schopnosti vytvořit důstojné životní podmínky pro
znevýhodněné spoluobčany. Občané všech generací našeho města musí mít možnost nejen účastnit
se kulturního, sportovního a společenského života, ale také jej aktivně formovat a spoluvytvářet
živou a funkční pospolitost města. Klíčovým komunikačním kanálem s ohledem na lokální problémy
jsou pro vedení města především komise místní samosprávy.

Živý a vstřícný úřad
Naším cílem je městský úřad, který bude vstřícný k občanům i potřebám města. Je třeba budovat
úřad, jenž bude aktivně vyhledávat vhodné příležitosti pro město a jeho občany a který se bude
snažit hledat způsoby, jak problémy řešit a vyřešit. S tím souvisí naše snaha, aby vedení města
zároveň velmi intenzivně spolupracovalo se svými poradními orgány (komise, výbory) s důrazem na
interakci s komisemi místní samosprávy, jež představují zásadní orgány z pohledu komunikace a
řešení místních problémů.
Čeho chceme dosáhnout?
- Funkčního a maximálně vstřícného úřadu města přátelského vůči obyvatelům města.
- Podpory vstřícného prostředí pro růst města na odborech magistrátu i v organizacích
zřizovaných městem.
- Pozdvihnutí našeho městského úřadu na úroveň vyhledávaného zaměstnavatele, který
dokáže lákat nové zaměstnance a motivovat stávající zaměstnance k co nejlepším výkonům.
- Důsledného dodržování statutu komisí místní samosprávy ze strany magistrátu, resp. vedení
města s cílem dosáhnout jejich aktivního a efektivního zapojení při řešení místních záležitostí.
- Zefektivnění řízení a jednání zastupitelstva města a celého úřadu.
- Vysoké a komplexní připravenosti na krizové situace (např. pandemie, přírodní katastrofy,
uprchlické krize).
- Přátelského prostředí města také pro zvířecí mazlíčky.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- V maximálně míře budeme digitalizovat agendu a umožníme občanům vyřizování jejich
záležitostí prostřednictvím elektronických sítí.

-

-

Provedeme audit/analýzu činností magistrátu jako základu pro případné organizační změny s
cílem zjistit, zda jsou činnosti vykonávány efektivně, jestli se některé činnosti nepřekrývají
nebo jestli naopak některé činnosti zajištěny nejsou.
Zefektivníme personální/HR politiku města a nábor nových zaměstnanců, zejména ve snaze
řešit kritický nedostatek pracovníků na některých odborech.
Připravíme systém odměňování, který bude motivovat schopné zaměstnance.
Primátor/ka bude mít pravidelné termíny „otevřených dveří“ pro obyvatele našeho města.
Zrealizujeme pravidelné schůzky vedení města s předsedy KMS s cílem řešit problémy
identifikované KMS.
Zajistíme efektivní komunikaci požadavků KMS směrem ke gestorům.
Provedeme revizi krizového řízení města a nastavíme funkční kanály pro zajištění efektivní
pomoci či řešení krizových stavů.
Pro rodinné mazlíčky zajistíme službu krematoria pro domácí mazlíčky, včetně zvířecího
kolumbária.
Vytipujeme vhodnou lokalitu a realizujeme psí park jako prostor pro aktivní pohyb psů bez
vodítka.

Každá společnost je tak dobrá, jak se umí postarat o ty slabší
Je třeba dbát na to, aby zákonné povinnosti obce, resp. města v oblasti sociální agendy byly
vykonávány s co nejvyšší empatií s cílem vytvářet důstojné životní podmínky pro všechny občany a
prosazovat hodnoty spravedlnosti, rovnosti a solidarity. Proto se zavazujeme podporovat rozvoj
sociálních služeb a vytváření nových moderních způsobů pomoci slabším a nemocným ve společnosti
za účelem jejich maximálního zapojení do běžného života a pracovního procesu.
Čeho chceme dosáhnout?
- Podpory neziskovým a dalším organizacím zaměřeným na pomoc potřebným a prosazování
všech smysluplných sociálních projektů.
- Úpravy rozpočtu města s cílem navýšit finance na urychlenou rekonstrukci bytového fondu
pro sociální účely.
- Maximálního využití bytových i nebytových prostor města mj. i za účelem rozvoje sociálních
projektů.
- Postupného řešení nedostatečné infrastruktury sociálních služeb ve městě.
- Aktualizace a zjednodušení systému dotační podpory.
- Podpory azylových domů a domů matek s dětmi.
- Podpory zajištění sociálních služeb a navazujících aktivit pro rodiny s dětmi a mládeží.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Postavíme dům pro seniory na Pražské 111 (Kukleny) z dotačních peněz.
- Zajistíme asistenční a odlehčovací služby pro hendikepované a seniory, aby mohli co nejdéle
žít ve svém domácím prostředí.
- Podpoříme spolupráci seniorských center, klubu důchodců a domova důchodců s místními
školami s cílem zlepšení mezigenerační komunikaci.
- Budeme aktivně podporovat projekty k odstranění bariér při úpravách komunikací, vstupech
do veřejných objektů atd.
- Podpoříme budování odpovídajícího a dostupného bydlení pro hendikepované.
- Napomůžeme při hledání pracovního uplatnění pro hendikepované a podpoříme firmy, které
těmto osobám nabízí pracovní místa.
- Využijeme volné kapacity nebytového fondu k obsazení sociálními a podpůrnými spolky a
organizacemi za účelem zbudování denních zájmových stacionářů a kluboven.

-

-

Vytipujeme stavební pozemky na území města vhodné pro realizaci a stavbu sociálních
zařízení: stacionáře, domy pro seniory za využití dotačních titulů a spolupráce se soukromými
investory, vše v návaznosti na zpracovaný dokument „Volné lokality pro domovy seniorů na
území města HK“.
Budeme podporovat úzkou spolupráci orgánů města s neziskovými organizacemi zajišťujícími
terénní i lokální sociální a zdravotní servis a služby.
Zaměříme se na řešení situace lidí bez domova, a to nejen formou azylového ubytování, ale i
aktivitami, které mohou zlepšit kvalitu jejich života.

Kdo se hýbe, nezlobí
Sport podporuje přirozenou fyzickou i psychickou zdatnost populace, odbourává zdravotní problémy,
zvyšuje pracovní nasazení, a tím i produktivitu a kvalitu života. Základním pilířem naší sportovní
politiky je mládež, kterou chceme vést k pravidelnému pohybu. Dalším cílem je i neorganizovaná
veřejnost včetně rodin, obecné zvýšení pohybové gramotnosti u mládeže i dospělých a prosazování
zdravého životního stylu. Sportovní kluby sídlící v Hradci Králové mají dlouhodobě vynikající úroveň a
výsledky (basketbal, atletika, badminton, judo, hokej, fotbal atd.), nicméně zásadním problémem pro
jejich rozvoj je neexistující či chátrající sportovní infrastruktura, což se týká zejména „malých“ (či
menších) sportů. Město musí dále hledat rozumnou rovnováhu mezi podporou a investicemi mezi
velkými sporty a těmi menšími.
Čeho chceme dosáhnout?
- Širokého rozvoje sportovních aktivit pro veřejnost a neorganizované sportovce.
- Výstavby víceúčelové haly se zaměřením na míčové sporty, která bude splňovat národní i
mezinárodní normy.
- Přípravy výstavby další potřebné sportovní, zejména atletické, infrastruktury.
- Nalezení strategického partnera pro hradecký fotbal a provozovatele multifunkční arény.
- Podpory kolektivních sportů a individuálních sportovců města v mládeži i dospělých se
stanovenou prioritizací sportovních odvětví.
- Systematických a pravidelných investic do hradeckých spolkových sportovišť s dlouhodobým
plánem.
- Kvalitnější dotační politiky v oblasti sportu.
- Zefektivnění vzájemné komunikace mezi odborem sportu a sportovními spolky a větší
informovanosti ohledně dotací a seminářů.
- Volného pohybu i pro naše zvířecí přátele.
Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Vytipujeme ve spolupráci s KMS vhodná místa pro workoutová hřiště, která budeme
postupně realizovat.
- Realizujeme projekt pumptrackové trati.
- Budeme vyjednávat se zájemci o odkup hradeckého fotbalového klubu na základě podrobné
znalosti fungování klubu.
- Podpoříme výstavbu víceúčelové haly v areálu Univerzity Hradec Králové, která bude sloužit
zejména signatářům společného memoranda podporujícího tuto výstavbu.
- Započneme přípravu pro výstavbu atletické (či atleticko-gymnastické) haly.
- Zastřešíme bazén na koupališti Flošna k celoročnímu využití.
- Budeme podporovat a propagovat sportovní aktivity pro neorganizovanou veřejnost a rodiny
s dětmi a rozvoj víkendových akcí pro širší komunitu formou nesoutěžních aktivit (běhy,
cyklistika, pochody, představení sportů a sportovišť – festivaly, dny otevřených dveří, školní
sportovní akce).
- Budeme poskytovat pravidelnou záštitu a podporu významným sportovním akcím města.
- Zajistíme investice do stávajících i nových sportovišť a pravidelnou údržbu všech sportovišť.

-

V rámci sportovní komise zřídíme pracovní skupinu speciálně pro oblast investic do
sportovišť.
Zefektivníme a zrychlíme dotační procesy, od žádosti přes schvalování a další administrativní
úkony až k samotné dotaci spolkům.
Zorganizujeme každoroční setkání odboru sportu (příslušného gestora města) se zástupci
sportovního prostředí.

Hradec v centru dění
Hradec se rád pyšní značkou Salon republiky. Je ale třeba, aby byl především salonem živým, tedy
místem aktivního setkávání a vzájemného propojování jak mezigeneračního, tak mezižánrového, a to
po celý rok, nikoli pouze během několika týdnů, kdy ve městě probíhají zavedené a známé festivaly.
Naším cílem je, aby se veřejný prostor stal dostupným také pro neformální aktivity, i proto chceme
kulturu dostat do hradeckých ulic. Je třeba mnohem lépe využít potenciál již fungujících kulturních
institucí ve městě.
Chceme vytvořit atraktivní značku města, která dokáže dlouhodobě oslovovat zejména mladé lidi a
turisty. Z pohledu cestovního ruchu město disponuje velkým potenciálem spojeným zejm. s moderní
architekturou, nicméně bez aktivní politiky cestovního ruchu a rozvoje zapamatovatelné „značky“
zůstane Hradec jen bodem na mapě. V neposlední řadě by se měl Hradec Králové také více profilovat
jako výchozí bod dalších cest směrem do Orlických hor, Adršpachu apod.
Čeho chceme dosáhnout?
- Kontinuální péče a podpory stávajících kulturních akcí přesahujících lokální charakter a
vyhledávání nových příležitostí kulturního rozvoje.
- Vybudování kreativního centra alternativní nezávislé kultury v Hradci
Králové.
- Dalšího rozvoje stávající infrastruktury kulturních zařízení a podpory její prezentace v rámci
regionu, ČR i zahraničí.
- Stabilní finanční a dotační podpory smysluplným kulturním projektům.
- Rozvoje dobrých vztahů a komunikace s hradeckými spolky působícími v kulturní oblasti,
které musí být vnímány jako partneři.
- Zformování a propagace turistické a kulturní značky Hradec Králové.
- Aktivní podpory rozvoje kongresové turistiky.
- Odpovídající ochrany, prezentace architektury a urbanismu města a obnovení aktivit
vedoucích k zapsání části města na Indikativní seznam České republiky kulturních památek a
památkově chráněných území s dlouhodobým cílem zapsání na seznam památek UNESCO.
- Rozvoje a podpory jedinečného zázemí města, které tvoří řeky, městské lesy, včetně
pokračování modernizace rekreačního areálu Stříbrný rybník.

Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Poskytneme prostor pro tvůrce v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného a
audiovizuálního umění.
- Budeme podporovat kulturní akce i živé a svobodné umění ve veřejném prostoru.
- Podpoříme vznik regionálního art inkubátoru – platformy pro začínající
umělce v Hradci Králové.
- Vytvoříme podmínky pro aktivní spolupráci nejen s partnerskými městy v oblasti kulturní
výměny i cestovního ruchu.
- V úzkém spojení s KMS podpoříme kulturní aktivity místních komunit, včetně zajištění
kulturně společenských akcí v jednotlivých městských částech.
- Ve vybraných městských částech podpoříme vznik komunitního centra (např. Roudnička).
- Připravíme a spustíme kvalitní a komplexní vícejazyčný turistický portál.

-

-

Vytvoříme vícejazyčnou turistickou aplikaci.
Rozvineme potřebnou infrastrukturu cestovního ruchu – např. cykloinfrastruktura
(cykloparkování), úschovna zavazadel, informační systém o parkování pro turisty.
Podpoříme rozvoj turistické a rekreační plavby mezi Hradcem Králové a Jaroměří (Josefovem)
ve formě obdobného splavnění jako např. na Baťově kanále a nastavíme systémový a cílený
rozvoj potenciálu řek Labe a Orlice pro sportovní a volnočasovou plavbu (rafty, kánoe,
lodičky)
Podpoříme další rozvoj efektivně řízeného Aldisu jako významného kongresového, kulturního
a společenského centra.
Založíme systém kongresových pobídek a filmařských pobídek za účelem nárůstu počtu akcí
ve městě.
Eliminujeme vizuální smog ve městě.
Obnovíme fungování pracovní „skupiny UNESCO“.
Podpoříme společný projekt rekonstrukce Pajkrovy flošny.

ZA HRADEC inovativní
Chceme budovat skutečně chytré a inovativní město, a to jak z pohledu lidského potenciálu, tak
z pohledu technologií. Proto je třeba maximální pozornost věnovat problematice rozvoje vzdělávání,
školských zařízení a komplexnímu rozvoji našich dětí. Současný svět je nedílně spjat s využíváním
moderních technologií, které by měly také občanům či návštěvníkům města umožňovat lépe a
dostupněji se orientovat, pohybovat či využívat jednotlivých služeb. Naším cílem je, aby Hradec
Králové byl skutečně chytrým městem, které zjednodušuje především pomocí IoT zařízení a
technologií svým obyvatelům život.

Šikovné a vzdělané děti jako základ budoucnosti města
Výchova a vzdělávání dětí jsou kardinální investicí do budoucnosti společnosti. Hradecké školy jsou
prostředkem, který formuje naši budoucnost, nyní malé Hradečanky a Hradečany. Vedle finanční
podpory proto chceme rozvíjet vzájemnou komunikaci, společné projekty a podporovat další
vzdělávání ředitelů i pedagogů. Město nemůže ředitelům škol změnit náplň práce nebo jim snížit
administrativní zátěž, ale může jim účinně pomáhat v projektových žádostech, v realizaci investic či
péči o rozvoj školních budov.
Naším cílem je proto také dlouhodobé zabezpečení financování výdajů hradeckých škol (včetně
energií a zohlednění inflace), zajištění nutných investic do školní infrastruktury. Jednoznačně
podporujeme rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže, ať už v ZUŠ, DDM nebo podporou
organizací a spolků fungujících na území města.
Čeho chceme dosáhnout?

-

Budeme pokračovat v modernizaci a investicích do zázemí i vnitřního vybavení školních
budov.
Navážeme na modernizaci dětských hřišť v programu „Otevřená dětská hřiště.“
Dobudujeme potřebnou výukovou infrastrukturu škol.
Poskytneme systematickou odbornou (dotační, právní atp.) podporu ředitelkám a ředitelům
škol při získávání grantů a při řešení problémů.
Budeme budovat vzájemnou důvěru mezi školami a zřizovatelem a podpoříme rozvoj
efektivní vzájemné komunikace a společných projektů.
Budeme podporovat volnočasové aktivity, činnost ZUŠ, Domu dětí a mládeže a dalších
spolků.
Zajistíme dostatečné kapacity v mateřských školách.

-

Otevřeme školy jako místa setkávání a komunitního rozvoje.
Zajistíme transparentní výběr ředitelů škol a zastoupení odborníků ve výběrových komisích.
Budeme rozvíjet intenzivní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (od mateřských škol po
univerzity) ve městě.
Zavedeme minimálně jednu třídy mateřské školy s výukou v angličtině v rámci města.
Budeme podporovat občanské vzdělávání, navážeme k tomu spolupráci s různými druhy
zastupitelských sborů.
Podpoříme vznik speciálních pedagogických pozic na školách (speciální pedagog, logoped,
školní psycholog atp.) pomocí podpory v grantových žádostech, případně finančně.

Jak budeme uskutečňovat naše cíle?

-

Navýšíme dotační program na podporu volnočasových aktivit.
Vyprojektujeme výstavbu tělocvičny na ZŠ Svobodné Dvory.
Zrealizujeme projekt sportovní haly na ZŠ Štefcova.
Dokončíme rekonstrukci ZUŠ Střezina.
Budeme efektivně vyhledávat a podporovat získávání dotačních titulů ve prospěch rozvoje
školských zařízení.
Budeme systematicky sledovat demografický vývoj a plánovat (a zajišťovat) kapacity
základních a mateřských škol.
Projektovou či dotační podporou rozvineme společné projekty pro vzdělávací instituce.
Finančně podpoříme mateřské školy s výukou v angličtině.
Podpoříme projekt společných zahrádek v mateřských školách.
Zapojíme zástupce školních parlamentů do samosprávné skupiny, která bude partnerem pro
město s cílem dát žákům a studentům možnost spolurozhodování o věcech, které se jich
přímo dotýkají a zároveň je učit vnímat reálné problémy a překážky a pracovat s nimi.
Zprostředkujeme pro zástupce školních parlamentů stáže v poslanecké sněmovně či senátu.

Chytré a inovativní město pro budoucnost
Naším cílem je, aby se Hradec Králové stal městem nejen chytrým, ale i inovativním z hlediska svého
rozvoje a priorit. Je třeba, aby Hradec motivoval lidi k životu ve městě mj. i tím, že dokáže nabízet
zajímavé pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou. Proto bude naše město potřebovat
rozsáhlý prostor pro inovativní firmy, podnikatelské inkubátory a bude se muset soustředit na chytrý
rozvoj průmyslových zón, kde budou fungovat podniky s vysokým podílem technologií a inovací.
Město také nutně potřebuje intenzivně spolupracovat s univerzitami, fakultní nemocnicí a dalšími
výzkumnými organizacemi a stakeholdery, včetně soukromých firem, především v profilujících
oblastech jako je např. biomedicína.
Čeho chceme dosáhnout?
- Implementace chytrých řešení potřebných pro lepší fungování našeho města.
- Intenzivního rozvoje vědy, výzkumu a inovací a spolupráce mezi univerzitami, dalšími
výzkumnými institucemi, veřejným a soukromým sektorem, např. v oblasti biomedicíny.
- Budování rozvojových zón (a generování pracovních míst) s důrazem na produkci s vysokou
přidanou hodnotou a inovacemi.
- Dalšího rozvoje městského technologického, inovačního či startupového potenciálu, ideálně
v co nejužší vazbě na kraj a jeho projekty.

Jak budeme uskutečňovat naše cíle?
- Budeme podporovat vyhledávání dotačních možností a investování do chytrých řešení pro
naše město.
- Poskytneme maximální podporu všem institucím a organizacím v oblasti vědy, výzkumu a
inovací, a to prostřednictvím vytváření pravidelných komunikačních platforem, podporou
společných projektů a součinností města při budování infrastruktury.
- Budeme koordinovat a podporovat rozvoj „chytré zóny“ kolem křižovatky Mileta.
- Vytvoříme pobídky a transparentní pravidla pro firem vstup do rozvojových zón.
- Intenzivně budeme spolupracovat s CzechInvestem a dalšími organizacemi podporujícími
podnikatelský potenciál města.
- Realizujeme úzkou spolupráci, komunikaci a součinnost s krajem při budování společného
inovačního centra.

