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Programové prohlášení

Preambule
Tento dokument přímo navazuje na Koaliční dohodu ze dne 17.06.2019, uzavřenou mezi politickými
hnutími ANO 2011, Ostravak, Vítkovice a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Jeho cílem a účelem je

vymezit základní priority Rady městského obvodu Vítkovice pro současné volební období, určit
hlavní směry rozvoje, a to s vizí zlepšení kvality bydlení občanů statutární města Ostravy, městského
obvodu Vítkovice.

TRANSPARENTNOST, OTEVŘENÁ RADNICE
Zasadíme se o transparentní a otevřenou radnici.

ČISTOTA, POŘÁDEK, BEZPEČNOST
Chceme ulice bez odpadků a bez konfliktů. Přijmeme taková opatření, aby se slušným lidem
zde žilo lépe a bezpečně.

IMAGE OBVODU
Našim cílem je zlepšit image obvodu s využitím potenciálu Dolních Vítkovic, technických památek,
historických památek včetně sportovních hřišť a městského stadionu.

INFRASTRUKTURA
Chceme se zasadit o snížení provozu v městském obvodu formou iniciativních jednání vedoucích k
vybudování plánovaných mimoúrovních křížení páteřních komunikací. Máme zájem o systematické
opravy místních komunikací, chodníků a veřejných ploch a také o údržbu veřejného prostoru s cílem
zkrášlení našeho obvodu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Máme zájem na tom, aby v našem městském obvodě byly lepší a kvalitnější služby jak pro seniory,
tak i pro jednotlivce a rodiny, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Chceme zřídit bezplatnou
právní poradnu pro obyvatele statuárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice.

ŠKOLSTVÍ, SPORT, KULTURA
Rádi bychom se zasadili o podporu nových metod výuky a individuálního přístupu k žákům s
důrazem na rozvoj kreativity a talentů a to i žáků v předškolním věku. Chceme podporu investic do
vybavení všech školských zařízení a tím zlepšit podmínky umožňující rozvoj talentovaných dětí a
žáků. Naší prioritou je rovněž podpora sportu a kultury ve Vítkovicích.

INVESTICE
Zahájíme veškeré přípravné kroky vedoucí k vybudování nové víceúčelové haly, která bude
navazovat na stávající knihovnu a k realizaci výstavby nové smuteční síně.

Toto programové prohlášení vydala Rada MOb Vítkovice svým usnesením č. 0633/RMOb-Vit/1822/24, ze dne
21.08.2019.
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