


• více vzrostlé zeleně a květin nejen do centra města 

• revitalizace plochy tržiště 

• vypsání urbanistické soutěže na území starého autobusového nádraží a navazujících 
lokalit  

• revitalizace Sadového náměstí na Svatém Kopečku 

 

 

 

• navýšení počtu strážníků městské policie a technického dovybavení MP 

• větší kontrola dodržování pořádku a čistoty ve městě 

• materiální podpora sborů dobrovolných hasičů 



 

 

• vyvážený rozvoj všech způsobů dopravy a zajištění její plynulosti 

• zásadní omezení počtu aut v pěší zóně 

• důraz na zachování počtu parkovacích míst v případě rekonstrukcí ulic a komunikací 

• zajištění parkovacích míst na sídlištích a obytných zónách ve spolupráci se 
soukromým sektorem (PPP projekty na výstavbu parkovacích domů, úprav 
vnitrobloků, využívání parkovišť obchodních řetězců apod.) 

• příprava a zprovoznění P+R parkovišť ze třech směrů (Brno, Šternberk, Ostrava) tak, 
aby lidé dojíždějící do Olomouce za prací nemuseli vjíždět do centra 

• zamezení využití prostředků z fondu mobility na jiné projekty, než které souvisejí s 
parkováním 

• prověření konkrétních parametrů parkovací politiky tak, aby odpovídala potřebám 
občanů města 

• vytvoření portálu, který umožní získat dlouhodobé parkovací karty on-line z domova, 
bez nutnosti chodit na úřad 

• vytvoření podmínek pro automatizovanou kontrolu neoprávněného parkování a 
efektivního vymáhání přestupků při překročení rychlosti či jízdě na červenou na 
nejfrekventovanějších komunikacích 

• zavedení modrých zón až po zajištění možnosti přespolních zanechat automobily na 
vymezených místech mimo centrum 

• úpravy aplikace DPMO tak, aby umožňovala nákup časových jízdenek a jízdenkovou 
peněženku 

• zavedení možnosti bezkontaktního nákupu jízdenek ve vozech MHD platební kartou 



• jednání s vládou ČR a dalšími institucemi s cílem urychlit přípravu a realizaci 
Východní tangenty 

• rozšíření cyklostojanů do všech areálů škol a školek 

• důslednější regulace parkování (odstavování) sdílených kol a elektrokoloběžek (spolu 
s provozovateli) 

• rozšiřování sítě cyklostezek (realizace cyklostezky Olomouc – Chomoutov, Neředín – 
Topolany – Ústín, Bystrovany – Droždín – Samotišky, Černovír – Štěpánov podél 
dráhy) 

• budování cyklostojanů, cyklopruhů, cyklokoridorů a smíšených stezek pro cyklisty a 
chodce 

• lepší koordinace dopravních uzavírek 

 

• pro nejbližší období utlumení finančně náročných projektů a naopak soustředění 
pozornosti do drobnějších, ale o to potřebnějších akcí (opravy chodníků, udržování 
čistoty ve městě, rozvoj zeleně vč. městských parků) 

• podpora nutných investičních akcí, které jsou z více než 50% kryty z evropských nebo 
národních zdrojů 



• zefektivnění hospodaření s majetkem města, městských akciových společností a 
příspěvkových organizací města s cílem nalézt úspory v provozu těchto organizací a 
optimalizace provozu magistrátu 

• snižování energetické náročnosti městských budov, hledání nových zdrojů energie 

• jednání o změně rozpočtového určení daní, které je nyní pro Olomouc nevýhodné 

 

 

• podpora kulturních zařízení a významných kulturních událostí a festivalů, které 
zvyšují kredit Olomouce v ČR i v zahraničí za úzké spolupráce s klíčovými aktéry ve 
městě 

• podpora kulturních a kreativních průmyslů 

• oživení veřejného prostoru uměleckými díly – umění do ulic 

• větší zapojení parků do kulturního života ve městě 

• podpora vlastních aktivit obyvatel města na poli kultury včetně podpory komunitních 
akcí v městských částech (např. masopustní průvody, sousedská setkávání, koncerty 
atd.) 

• opravy a údržba městských památek (Sloup Nejsvětější Trojice, Michalské schody, 
městské hradby, historické skleníky) 



 

 

 

• vytváření podmínek pro rozšiřování podnikatelských aktivit v Olomouci 

• vytváření podmínek pro poskytovatele služeb občanům Olomouce 

• podpora startupů a inovačních procesů 

• podpora podnikatelských zón s vyšší přidanou hodnotou a technologických hubů 

• spolupráce s podnikateli, umožňující jim realizovat své vize a plány v souladu se zájmy 
města a jeho obyvatel 

• využití možností PPP projektů při prosazování vizí města a podnikatelských zájmů, 
vždy se zohledněním potřeb občanů Olomouce (parkovací domy apod.) 

 

 

 

• podpora organizací pracujících se sociálně vyloučenými skupinami či skupinami 
ohroženými sociálním vyloučením s důrazem na prevenci vzniku nežádoucích jevů 

• podpora organizací pracujících s osobami hendikepovanými (fyzicky, mentálně) vč. 
podpory rodin 



• dostupné a sociální bydlení (realizace projektů v lokalitě Jánského – domov pro rodiny 
s dětmi a Před Lipami - projekt startovacích bytů) 

• diferenciace městských nájemních bytů podle jejich určení (rozdílná výše nájemného) 

 

 

 

• dobře fungující úřad se vstřícným přístupem k občanům 

• elektronizace městských agend s cílem vyřídit maximum požadavků on-line z domova, 
další rozšiřování funkcí Portálu Olomoučana 

• rozšiřování funkcionality aplikace Moje Olomouc a zefektivňování jejího 
uživatelského prostředí 

• zvyšování kybernetické bezpečnosti úřadu 



 

 

 

• úzká spolupráce s Univerzitou Palackého – využívání studentů univerzity ke 
spolupráci s organizacemi města a školskými zařízeními 

• modernizace mateřských školek a základních škol 

• podpora infrastruktury pro větší pohyb dětí (cyklostojany u škol, využití školní 
infrastruktury o přestávkách a po výuce – nabídky kroužků apod.) 

• podpora mimoškolní činnosti mládeže a rozvíjení technických dovedností u žáků MŠ a 
ZŠ (odborné učebny) 

• podpora kreativity a podnikavosti u žáků MŠ a ZŠ – pokračování v již započatých 
projektech („vytuň si školu“ apod.) 

• motivace sportovních klubů a základních škol ke spolupráci prostřednictvím cílených 
dotačních titulů k vytváření "sportovních družin" (aby rodiče nemuseli celé odpoledne 
běhat po kroužcích) 

• modernizace dalších dětských hřišť, výstavba nových tam, kde chybí 

• zvýšení kapacity datového připojení ve školách 

• zavedení principu města krátkých vzdáleností (eliminace jevu „mamataxi“) 



 

 

 

• podpora činnosti sportovních klubů a oddílů na všech úrovních s důrazem na podporu 
sportovního rozvoje dětí a mládeže 

• podpora modernizace sportovišť 

• podpora významných sportovních událostí ve městě 

• zpřístupnění 2. ledové plochy – tzv. malá hala  

• rekonstrukce bazénové vany na plaveckém stadionu 

• podpora realizace nových sportovišť pro náctileté a další (skatepark, workout, 
parkour, skatepark, lezecká stěna, discgolf apod.) 

• voucherový systém na podporu pohybu dětí a mládeže 

• zlepšení stravování dětí ve školách a ve školkách 



 

 

 

• výsadba stromů v ulicích, upravené zelené plochy, nový mobiliář (lavičky) a údržba 
stávajícího 

• komunikace se správci inženýrských sítí o lepším „soužití“ sítí a stromů 

• kultivace a rozšíření zelených ploch v obytných částech města – požadavek na 
soukromé investory, aby zajišťovali ve svých projektech dostatek zeleně 

• úprava zeleně na kruhových objezdech a komunikacích při vjezdu a výjezdu do města 

• pítka v parcích, u hřišť a u in-line stezek 

• podpora realizace IV. etapy protipovodňových opatření v přírodě blízké podobě 
včetně podpory vzniku tzv. ptačího parku v rámci IV.B etapy 

• spolupráce s Povodím Moravy na přípravě III. etapy protipovodňových opatření v 
úseku Lazce, Klášterní Hradisko a Černovír v přírodě blízké podobě 

• pokračování v rozvoji Holického lesa (výsadba dalších 433 stromů) 

• rozšíření množství podzemních kontejnerů na separovaný odpad a kultivace 
stávajících  

• navýšení počtu odpadkových košů v ulicích včetně košů pro separaci odpadu (alespoň 
plasty, papír a sklo) 

• podpora třídění komunálního odpadu 


