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 VOLEBNÍ NOVINY

VOLTE Č.10

2022

ROZHOVOR  
S MARKÉTOU ZÁLESKOU

Proč kandiduje na první primátorku 
Olomouce, co konkrétně nabízí a jak  

vidí naše město v budoucnu? 

Čtěte na straně 2

MĚSTO, JAKÉ  
CHCETE

Přehled našich programových  
priorit, co se nám povedlo  

a konkrétní řešení vašich „ale”. 

Témata na stranách 8–11

NAŠI  
KANDIDÁTI

Kdo se v těchto komunálních  
volbách uchází o vaše hlasy? 

Představení našich kandidátů  
najdete na stranách 3, 6 a 7
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Markéta Záleská:  
Neslibujeme zázraky.  

Nabízíme město, jaké chcete

NA VAŠÍ KANDIDÁTCE JSOU  
LIDÉ S VELKÝMI ZKUŠENOSTMI  
V KOMUNÁLNÍ POLITICE  
I ÚPLNÍ NOVÁČCI. JAK JSTE  
HLEDALI SPOLEČNÝ PROGRAM?
Docela prostě. Vydali jsme  
se společně mezi lidi a ptali se jich,  
co se jim tu líbí a co ne. Nenosili jsme  
jim koblihy, nic jsme neslibovali, opravdu  
jsme se ptali a naslouchali. Zaznamenala jsem, 
že si z toho někdo utahuje, ale podle mě je 
správné se v dnešní době takhle ptát.  
A výsledek mnoha rozhovorů  
nám ukázal, co si lidé myslí.

A TO JE CO?
Pravý opak toho, než se zdá z některých 
negativních komentářů na sociálních sítích. 
Skoro všichni jsou s životem v Olomouci 
spokojení. Vidí, jak se město za třicet let 
výrazně posunulo dopředu, zkrásnělo  
a ožilo. Mockrát jsem slyšela, že by dotázaný 
ani za nic neměnil, jinam by bydlet nešel.  
Ale jsou věci, které je štvou. Nic zásadního, 
ale dennodenní drobnosti, které jim  
komplikují život.

JAKÉ NAPŘÍKLAD?  
Většinou jsou to evergreeny. Nedostatek 
parkovacích míst, lepší podoba tržnice, 
čistější ulice, dokonalejší systém cyklostezek.  

Hodně se toho týkalo dopravy. Sestavili 
jsme si tedy priority, co nejdříve řešit.

DOKÁZALA BYSTE JE JEDNODUŠE SHRNOUT?
Jsou to zdánlivě nevelké věci, které ale 
jednoznačně ovlivňují spokojenost člověka. 
Budeme se věnovat otázkám dopravy  
a parkování, budoucnosti olomoucké  
tržnice, racionálnímu rozvoji cyklodopravy, 
rozšiřování zeleně, čistotě veřejného prostoru 
a investicím v jednotlivých městských 
částech. Konkrétní návrhy na řešení 
problémů představujeme Olomoučanům  
na následujících stránkách.

MÁTE V KOALICI I SPOLEČNÉ  
PŘEDSTAVY O SMĚŘOVÁNÍ MĚSTA?
Samozřejmě, spojuje nás nejen srdečný 
vztah k Olomouci, ale i rozumný pohled  

na správu veřejných věcí. Víme, že po  
dvou letech covidu jsme stále v těžké 
situaci, která ještě potrvá. Neplánujeme 
megalomanské investice, nebudeme slibovat 
žádné nereálné projekty. Naopak snížíme 
provozní výdaje radnice, zefektivníme práci 
městských organizací a hodně ušetříme  
na energetické spotřebě města.

TĚŽKOU SITUACÍ DNES PROCHÁZÍ  
I OBČANÉ. POMŮŽETE JIM?
Jistě, to je podstatná část naší nabídky, 
město nebude tahat z lidí peníze! 
Garantujeme, že po dva roky nesáhneme 
na výši daně z nemovitosti, stejné zůstanou 
poplatky za odpad a za psy, nezvýšíme 
parkovné, nezavedeme modré parkovací 
zóny a placené parkování tam, kde není 
dnes, a nezvedneme ani ceny „legitek“ 
na MHD. Po dvou letech naše úsporná 
opatření a tyto principy společně veřejně 
vyhodnotíme a uvidíme, jak dál. Město 
by mělo pokračovat ve snižování míry 
zadlužení. Dařilo se to poslední roky  
a dokážeme to i teď. Jsem optimista.

A JSTE OPTIMISTA I OHLEDNĚ  
SPOLUPRÁCE TŘÍ STRAN V KOALICI  
SPOLU JSME OLOMOUC?
Rozhodně ano. Známe se, trávíme spolu 
hodně času a společně hledáme řešení, 
dobrá pro Olomoučany a současně 
konzistentní s dlouhodobými postoji našich 
stran. Tvorba programu ukázala, že máme 
nápady i vůli věci v Olomouci systémově 
řešit. Náš současný tým je fungující 
kombinací lidí, kteří už mají se správou 
města a komunální politikou zkušenosti,  
a nadšených nových kolegů, kteří ve svých 
oborech už ledacos dokázali a teď by rádi 
dali své schopnosti a energii do služeb 
města. Věřím, že spolu můžeme naše  
město posunout správným směrem. 

Město, ve kterém se dnes lidem žije fajn a které 
umí vyřešit i to, co jeho obyvatelům zatím chybí. 
Tak vidí své město Mgr. Markéta Záleská, 
lídryně volební koalice SPOLU a kandidátka  
na primátorku. Kudy dál město vést? Vše stojí  
na jednoduchých principech: žádné 
megalomanské akce, výrazné úspory  
na provozu města, žádné zvyšování  
poplatků a zlepšení toho, co sami  
Olomoučané označili za problém.



3

Jmenuji se Štěpán Kellner a jsem olomouckým rodákem, 
studoval jsem zde na střední i vysoké škole. K Olomouci 
mám od dětství velmi blízký vztah a o její jedinečnosti  
jsem se přesvědčil i v časech, kdy jsem byl díky studiím  
v zámoří nebo jsem kvůli práci dočasně zakotvil jinde v ČR. 
Jedinečné město si zaslouží jedinečnou péči, kterou mu 
teď chci dát a vrátit tak aspoň část úroků z toho, co mi mé 
rodiště dalo. Nač se zaměřím? Tvrdím, že Olomouc musí 
být skvělá nejen v centru, ale v každé ze sedmadvaceti 
městských částí. Máme seznam priorit pro všechny 
městské části a ten budeme důsledně naplňovat. Ať jde  
o přechody pro chodce, upravená veřejná prostranství, 
nová či modernizovaná dětská hřiště nebo pomoc 
dobrovolným hasičům. Život v každé části města musí být 
stejně fajn jako v centru a investice musí mířit rovnoměrně  
ke všem Olomoučanům.

Bc. Štěpán Kellner

Jmenuji se Dominika Kovaříková, v Olomouci žiji už 25 let  
a za tu dobu jsem se přesvědčila, že je ideálním místem 
pro život: velká tak akorát, aby se po ní člověk mohl 
pohybovat pěšky a když se mu nechce, využije hustou 
síť MHD. Kandiduji právě proto, že mám Olomouc a její 
obyvatele ráda a chci přispět k tomu, aby se nám zde 
dobře žilo. Od počátku svého veřejného působení se 
zasazuji o tzv. zelená témata, tedy o životní prostředí.  
Vím, že se toho v Olomouci už dost podařilo; vysazujeme 
nové aleje, přibyly stovky stromů a tisíce keřů, zlepšujeme 
se. Ráda bych ale víc. Musíme se správci sítí najít řešení,  
jak vysazovat stromy i tam, kde tomu dosud inženýrské 
sítě bránily. Podstatně zvýšíme počet stanovišť na 
separovaný odpad a současně promyslíme i motivační 
systém plateb za odpad. Veřejná prostranství dostanou 
nové lavičky a pítka. Věřím, že přívětivé životní prostředí 
má vliv i na to, jak se lidé chovají k sobě navzájem.

Mgr. Dominika Kovaříková
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Naše město prodělalo za posledních  
30 let obrovský skok dopředu. Olomouc  
se probudila, ožila a zkrásněla. Změnila se.  
Z šedivého, okresního sídla se stala  
moderní pulzující metropolí. 

Je to výsledek našeho společného úsilí, 
každodenní práce vás všech. Všech, kteří 
tu bydlíte a pomáháte ji rozvíjet. Jsme 
přesvědčeni, že Olomouc jde správným 
směrem. Je to vidět na první pohled, při 
každé procházce městem. Jsme na  
Olomouc hrdí. 

ŘEŠENÍ VAŠICH „ALE“
Když se s vámi potkáváme a bavíme, 
většinou říkáte, jak se vám tu dobře žije.  
Že byste Olomouc za žádnou jinou 
nevyměnili, že vám tady vlastně nic 
podstatného nechybí. 
Většinou však přijde nějaké „ale“. Že se  

tady nedá zaparkovat. Že by se mělo něco  
udělat s tržnicí. Že vás štve nepořádek 
kolem popelnic. Nebo špatně uklizené  
ulice. Nebo málo stromů. A my to vnímáme  
a chceme to zlepšit. Olomouc si to  
přece zaslouží!

SPOLU V TĚŽKÉ DOBĚ
Máme za sebou těžké dva roky. Přestáli 
jsme covid. A zvládli jsme to. Zvládli jsme  
i uprchlickou vlnu na jaře. Ovšem ani  
dnešní doba není lehká. Kousek za 
hranicemi se válčí, rostou ceny energií 
a vlastně všeho. Nikdo z nás nemá na 
rozhazování. Ani město. Tohle si nemusíme 
vysvětlovat, každý to chápe. Jsme na  
jedné lodi. 

My vám za téhle situace neslibujeme 
modré z nebe. Nebudeme vám nabízet 
megalomanské akce, nereálné projekty. 

Nebudeme se tvářit, že vyřešíme všechny 
vaše problémy. Na to není doba. 

Chceme vám ale slíbit, že vás v tom 
nenecháme. Že Olomouc bude pod našim 
vedením stát na vaší straně. My z vás 
nebudeme ždímat peníze a vyhazovat  
je za nesmysly. 

Neumíme sice snížit cenu elektřiny, 
pohonných hmot nebo jídla, nevlastníme 
potravinářské koncerny a nenasmažíme 
vám koblihy. Ale uděláme, co je třeba. 
Přesně to, co jste i vy sami nejčastěji 
připomínali. Aby Olomouc byla taková, 
jakou chcete. 

MĚSTO, JAKÉ CHCETE

V PŘÍŠTÍCH DVOU LETECH  
ZACHOVÁME NA STÁVAJÍCÍ  
ÚROVNI A NEZVÝŠÍME:

daň z nemovitosti

ceny „legitek“ na MHD

poplatek za svoz komunálního odpadu

poplatek za psy

poplatek občanů města za parkování

BĚHEM TĚCHTO DVOU LET NAOPAK:

provedeme restrukturalizaci olomouckého magistrátu  
a jeho detašovaných pracovišť s cílem snížit provozní 
náklady a zajistit jeho lepší fungování

zefektivníme fungování příspěvkových organizací  
města a městských akciových společností

zajistíme, aby co nejvíce agendy občané vyřídili on-line  
z domova bez nutnosti chodit na úřad

snížíme energetickou a provozní náročnost  
městských objektů

Po dvou letech předložíme veřejnosti konkrétní 
vyhodnocení těchto opatření. S ohledem na aktuální 
bezpečnostní, ekonomickou a energetickou situaci 
připravíme návrh dalšího postupu.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC? 

Další aktuality, přehled našich předvolebních akcí,  
představení kandidátů nebo podrobný resortní program 
naleznete na našem webu www.spolujsmeolomouc.cz 
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Olomouc žije, je krásná a přitažlivá.  
Skoro každý, s kým jsme při našich 
setkáních v ulicích hovořili, chválil, jak se 
Olomouc změnila z šedého okresního města 
v živou metropoli s atraktivními památkami, 
kavárnami a mnoha akcemi. „Tento trend 
musí pokračovat. Příjemný a kvalitní veřejný 
prostor patří mezi naše priority,“ říká  
Markéta Záleská, lídryně kandidátky Spolu.

Kalendář akcí je stále bohatší. Olomoučané 
si už pamatují, kdy je Tvarůžkový festival, 
Svátky města nebo Letní pohoda u Trojice,  
adventní Olomouc dobře znají i v zahraničí. 
„Vracíme do města květiny. V parcích  
a na dalších travnatých plochách přibyly 
záhony letniček, květinová výzdoba krášlí  
v sezóně i centrum města. Nejde jen o Horní 
náměstí, ale nově třeba o prostor u tržnice 
nebo o květinovou stezku,“ vysvětluje  
Markéta Záleská. Náměstí a ulice ožívají  
při uměleckých instalacích či street artu. 
Živé není jen centrum, s podporou města 
přibývá sousedských setkání a komunitních 
akcí v městských částech. „Tuto podporu 
ještě zvýšíme, městské části také chtějí  
kvalitní společenské dění,“ zdůrazňuje 
Markéta Záleská.

Výstaviště Flora letos převzalo do správy 
tržnici a okamžitě začalo s její kultivací.  
První výsledky jsou vidět, navíc roste  
i zájem o Florou pořádané plodinové  
a selské trhy. Ty by měly doplnit také 
zajímavé gastronomické akce.

Krásný veřejný prostor vyžaduje  
i nasměrování a mantinely. Vznikla proto 
metodika pro označování provozoven, 
pravidla pro reklamy v městské památkové 
rezervaci a manuál pro umísťování letních 
restauračních zahrádek. Křiklavé reklamy  
či nehezké předzahrádky mohou zkazit  
jinak dobrý dojem.

„Jako problém vnímám nedořešený stav  
tržnice a okolí, komplikovanou administrativu 
při schvalování předzahrádek a vysokou  
míru regulace v památkové rezervaci,“ 
 shrnuje Markéta Záleská. „Na základě 
detailní znalosti toho, co zde funguje  
a co nikoliv, jsme sestavili seznam priorit  
a ty budeme důsledně prosazovat,“  
vzkazuje Záleská.

NAŠE VOLEBNÍ 
PRIORITY

Další úpravy prostoru tržnice  
a doplnění o mobiliář, zeleň,  
vodní a umělecké prvky.  
Rozšiřování plodinových a selských 
trhů a pořádání tematických 
gastronomických akcí.

Vypsání mezinárodní urbanistické 
soutěže na širší prostor starého 
autobusového nádraží a navazujících  
lokalit včetně tržnice.

Umožnění maximálního využití  
nové náplavky pro relaxaci  
a odpočinek a zapojení řeky  
do každodenního života města.

Nový dotační titul na podporu 
komunitního života v jednotlivých 
městských částech.

Zjednodušení procesu povolování 
předzahrádek.

Instalace sezónního mobiliáře  
v parcích a na dalších místech 
během prázdnin.

Podpora aktivit Výstaviště Flora 
Olomouc, směřujících k vytvoření 
kulturně společenského centra 
s trendovou gastrozónou mezi 
pavilony A a E.

ATRAKTIVNÍ CENTRUM  

A ŽIVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Kandidátka 
SPOLU
Volby konané ve dnech  
23. a 24. září 2022.

RNDr. Jan  
Holpuch, Ph.D.

webdesignér  
a IT specialista

Mgr. Markéta 
Záleská

náměstkyně primátora,  
překladatelka

MUDr. Ivo  
Mareš, MBA

lékař záchranné služby

Mgr. Renata  
Konečná

zaměstnanec  
advokátní kanceláře

Mgr. Matouš  
Pelikán

náměstek primátora, 
advokát

Bc. Štěpán  
Kellner

projektový manažer

Ing. arch. Michal 
Giacintov

architekt, předseda 
švejkologické společnosti

Mgr. Lukáš  
Kosatík
advokát

Mgr. Josef  
Kaštil

pracovník Vědecké 
knihovny v Olomouci

Mgr. Dominika  
Kovaříková

advokátka

RNDr. Aleš  
Jakubec, Ph.D.

vysokoškolský učitel, 
krajský radní pro školství

Ladislav  
Stejskal

ředitel společnosti

JUDr. Martin  
Major, MBA

právník, poslanec  
PS PČR

Věra  
Zukalová

předsedkyně spolku 
Dobré místo pro život

Mgr. et Mgr. Isabela 
 Pospíšilová

biochemická laborantka, 
manažerka výroby 

Ing. Bc. Rostislav 
Hainc

OSVČ, manažer,  
předseda Komise MČ

Ivana  
Kalodová

dětská sestra, 
předsedkyně spolku

Radim  
Schubert

vedoucí oddělení  
kultury MMOL 

Ing. Petr  
Navrátil, Ph.D.

obchodní ředitel

MUDr. Pavel 
Hejtmánek
ženský lékař, 

vysokoškolský pedagog

Mgr. Michal  
Krejčí

krajinný ekolog, 
vodohospodář

4.

3.2.1.

10.

16.

5.

11.

17.

6.

12.

18.

7.

13.

19.

8.

14.

20.

9.

15.

21.

VOLTE Č.10
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Mgr. Eliška  
Majorová

právník

Ing. Evžen  
Horáček

technik

Mgr. Michal  
Urbášek 

dopravní expert, 
spisovatel

MUDr. Otakar  
Svitavský

praktický lékař

RNDr. Ladislav 
Šnevajs

ředitel Hřbitovů  
města Olomouce

Mgr. Filip  
Hajdu

ředitel školy

Mgr. et Bc.  
Jakub Sís

zástupce ředitele 
gymnazia

Ing. Jan Dostál
stavební technik

Bc. Marek  
Vávra

jednatel společnosti

Mgr. Radim  
Chmelík, Ph.D.
středoškolský učitel

Ing. Jan  
Řihošek

OSVČ

RNDr. Bc.  
Iveta Tichá 

ředitelka Vědecké 
knihovny v Olomouci

Mgr. Lucie  
Tungul, M.A. Ph.D.

vysokoškolská pedagožka 

Bc. Radek Kubíček,  
MBA, DiS.

bezpečnostní auditor

Marie  
Nováková

cvičitelka  
a členka Sokola

Mgr. David  
Záleský

referent, překladatel

Ing. Mgr. Petr 
Pachta
ekonom

Ivo Kosina
správce střelnice

Mgr. Ing. Petr  
Konečný

advokát, předseda 
představenstva 

JUDr. Kamil  
Andree

advokát, mediátor

Bc. Romana  
Junkerová

manažer  
kulturních akcí

Mgr. et Mgr.  
Terezie Pilarová
projektová manažerka

Kateřina 
Vařeková

ekonomka, sekretářka

Mgr. Jiří  
Hrabal, Ph.D.

vysokoškolský pedagog

28.

22.

34.

40.

29.

23.

35.

41.

30.

24.

36.

42.

31.

25.

37.

43.

32.

26.

38.

44.

33.

27.

39.

45.
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Na kolech jezdíme rádi. „Většina z nás 
cyklistů přitom nemá žádné extrémní nároky; 
chceme jezdit bezpečně, bez strachu z aut 
i bez nutnosti improvizovat při hledání 
optimální trasy z bodu A do bodu B,“  
říká Matouš Pelikán. A chceme taky  
mít kam kola bezpečně odkládat.  

Už v posledních letech se pro pohodovější 
ježdění na kolech v Olomouci leccos udělalo.  
Vzniklo celkem přes 13,5 kilometru  
různých cyklistických opatření na silnicích.  
„Dokončili jsme propojení Nemilan a Kožušan 
pro cyklisty a také podjezd a část Jantarové 
stezky u Ambulatoria. Začaly práce na 
cyklostezce podél Chválkovické ulice,“ říká 
Matouš Pelikán. Bezpečnost cyklistů zvýšilo 
zavedení omezené rychlosti 30 km/hod  
v obytných zónách některých zjednosměrnění 
ulic pro auta. V parcích je nové značení, 
vznikají smíšené stezky pro chodce  
a cyklisty. „Spustili jsme pilotní projekt, díky 
kterému jsou po projednání u základních 
škol Nedvědova a Svatoplukova zřízena nová 
místa pro bezpečné odkládání kol a koloběžek. 
Navážeme na něj a zařídíme to tak pro 
všechny školy!“ zdůrazňuje Matouš Pelikán.  

Pořád je zde ale hodně co vylepšovat.  
Vadí nám dosud nepropojené cyklostezky, 

když některé zatím končí v poli, nebo  
vedou odnikud nikam. Vadí nám zdlouhavá 
jednání o výkupech potřebných pozemků. 
Vadí nám konečně i to, když školy a školky 
nemají infrastrukturu pro bezpečné 
parkování kol a koloběžek.  

„Podporu cyklodopravy beru jako své  
téma už několik let a na jejím významu se 
shodujeme se všemi kolegy, jízda na kole 
musí být bezpečná i pro ty nejzranitelnější  
z nás,“,“ vzkazuje Matouš Pelikán  
a představuje priority v této oblasti.   

NAŠE VOLEBNÍ 
PRIORITY

CYKLODOPRAVA: STOJANY NA KOLA 

DO VŠECH ŠKOL I ŠKOLEK

Dokončení připravovaného 
propojení Olomouc – Chomoutov, 
Neředín – Topolany – Ústín, 
Bystrovany – Droždín – Samotišky, 
Černovír – Štěpánov podél dráhy.

Navýšení rozpočtu v oblasti 
cyklodopravy (s využitím projektů 
zařazených do ITI) a podpora 
dalšího rozvoje cyklodopravy, tedy 
bezpečný pohyb na kole v rámci 
města, rozšíření smíšených stezek 
pro cyklisty a chodce, propojení 
stávajících cyklostezek a bezpečné 
propojení centra a okrajových 
městských částí.

Revize plánovaných investičních 
projektů města. Opatření pro 
chodce a cyklisty nesmí být 
opomíjena.

Zavedení cyklostojanů do areálů 
všech škol a školek.

Důslednější regulace parkování 
sdílených kol a elektrokoloběžek 
(spolu s provozovateli).

VÍTE, ŽE… 
Do roku 2010 bylo vybudováno  
17 429 metrů cyklistických  
opatření 

2010 – 2014: 13 835 metrů 

2014 – 2018: 9 116 metrů  
(z toho 786 metrů cyklopruhů 
a 1642 metrů piktogramových 
koridorů)

2018 – 2022: 13 656 metrů  
(z toho 8579 metrů cyklostezek,  
1018 metrů cyklopruhů  
a 4059 metrů piktogramových 
koridorů). Ve městě za  
poslední čtyři roky přibylo  
219 cyklostojanů pro 438 kol. 
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O Olomouci se mluví jako o perle na  
zelené podušce. Myslí se tím historické 
jádro, obklopené prstencem městských 
parků. Olomouc ale není jen centrum.  
Celé město si zaslouží komfortní a čistý 
prostor se zelení. 

„V posledních letech se povedlo vysadit několik 
nových alejí, například ve Velkomoravské 
ulici či na Masarykově třídě, stromy přibývají 
při proměně nábřeží Moravy. Jen v Holickém 
lese bylo vysazeno 77 vzrostlých solitérních 
stromů,“ vypočítává Dominika Kovaříková. 
„Za úspěch považuji i to, že se díky přímé 
finanční podpoře povedlo zvýšit atraktivitu 
květinových výstav Flora,“ dodává Dominika 
Kovaříková. „Je tu ale pořád spousta 
problémů, s nimiž chceme něco dělat!“ 

Ve městě mizí stromy, kvůli stavbám  
i kvůli stáří a zdravotnímu stavu. Občas 
pak nejsou nahrazeny novou výsadbou. 
„Slýcháme, že to nejde kvůli inženýrským sítím. 
Jde, i když to je o dost náročnější,“ 
je přesvědčena Dominika Kovaříková.  
Ani čtvrt století po ničivých povodních 

ještě není dokončena protipovodňová 
ochrana města. Někde chybí odpadkové 
koše, veřejný prostor hyzdí nevzhledné 
kontejnery na tříděný odpad, lidi rozčiluje, 
že se smetí často válí kolem popelnic.  
I když i zde dochází k postupné proměně  
a na několika místech ve městě už  
lze separovaný odpad odkládat do 
podzemních kontejnerů.

„O problémech víme a velkou většinu  
z nich dokážeme systematicky řešit. Jsem 
přesvědčena o tom, že to půjde,“ vzkazuje 
Dominika Kovaříková a představuje  
seznam konkrétních priorit.   

NAŠE VOLEBNÍ 
PRIORITY

Více stromů v ulicích. Se správci 
infrastruktury vyjednáme výsadbu 
stromů i v blízkosti sítí za použití 
moderních přístupů, které umí 
skloubit ochranu sítí i zdravý  
růst stromů.

Realizace IV. etapy protipovodňových  
opatření v přírodě blízké podobě, 
vznik tzv. ptačího parku na levém 
břehu řeky Moravy, výjimečného  
z hlediska biologických hodnot  
i možností bezprostředního 
kontaktu s přírodou.

Architektonická soutěž na podobu 
III. etapy protipovodňových opatření 
v úseku Lazce, Klášterní Hradisko  
a Černovír. Chceme zpřírodnění 
řeky a její začlenění do života města.

Kvalitní péče o městské parky, 
obnova ASO parku, nový park  
na Dlouhé a dalších 433 stromů  
v Holickém lese.

Optimalizace sečení trávy a péče  
o zelené plochy s ohledem na 
aktuální počasí.

Další rozvoj systému odpadového 
hospodářství města.

Kultivace stanovišť pro separovaný 
odpad a rozšíření počtu podzemních  
stanovišť, která zajistí větší kapacitu 
nádob a minimalizuje nepořádek  
v okolí.

Rozšíření možnosti třídění odpadů 
včetně bioodpadů.

Více drobného mobiliáře na různých 
místech města, opravy a rozšiřování 
počtů laviček, odpadkových košů  
s možností třídění, pítek, kašen  
a dalších vodních prvků.

ZELENÁ A ČISTÁ OLOMOUC: 

STROMY, PTAČÍ PARK  

A NOVÝ MOBILIÁŘ

VÍTE, ŽE… 
v Olomouci bylo v posledních 
letech vysazeno 636 stromů  
a zhruba 7 tisíc keřů? Jen  
v prostoru Holického lesa 
bylo vysazeno 77 vzrostlých 
solitérních stromů a další  
budou přibývat!
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V Olomouci se žije dobře. Říkali jste nám 
to vy sami při desítkách našich setkání. 
Většina se ale shodne na tom, že nejvíce 
pozornosti je věnováno centru. Tak by  
to ovšem být nemělo, spokojený život  
v příjemném prostředí si zaslouží stejně  
tak člověk v centru jako na periferii. 

„Olomouc jde dobrým směrem a první 
úspěchy jsou znatelné. Městské části  
mají vlastní prostředky na investice,  
které místní považují za důležité. Teď jde 
o to, aby vstřícnost a ochota ke spolupráci 
mezi radnicí s komisemi městských částí 
pokračovala dál a byla intenzivnější,“ říká 
Štěpán Kellner. Díky fungující spolupráci 
se v městských částech opravují chodníky, 
lavičky, dětská hřiště a různý mobiliář, 
„Celkově se tak povedlo zvládnout kolem  
tří stovek projektů, které si vybrali sami 
rezidenti konkrétních částí města,“ upřesňuje 
Štěpán Kellner. Je správné, že komise 
městských částí teď mají větší kompetence 
než dřív. Přesto zůstává řada témat,  
která je potřeba dotáhnout.

Většina důležitých investičních akcí se stále 
odehrává v centru. Peněz pro městské 
části zatím není dost a přes dílčí zlepšení 
tak přetrvávají problémy s chabou údržbou 
chodníků či pomalým budováním přechodů 
pro chodce. „Někde dosud chybí dětská  
hřiště nebo sportoviště a místní se nemají  
kde scházet ke společenským akcím,“ 
připomíná Štěpán Kellner. Některé části 
města dlouhodobě trápí nadměrná 
dopravní zátěž. Takové věci se musí řešit. 

„Starost o spokojený život ve všech 
sedmadvaceti částech města Olomouce  
si proto bereme jako jednu z hlavních  
priorit pro příští období,“ slibuje Štěpán 
Kellner a představuje seznam zcela 
konkrétních cílů. 

INVESTICE V OKRAJOVÝCH 

ČÁSTECH MĚSTA: DOBRÝ 

ŽIVOT SI ZASLOUŽÍ VŠUDE 

NAŠE VOLEBNÍ 
PRIORITY

Větší zřetel na okrajové části města.

Nové bezpečné přechody pro 
chodce – v Hejčíně, Droždíně, 
Nedvězí, Slavoníně, Lošově, 
Chválkovicích, na Lazcích.

Opravy silnic a chodníků –  
v Nemilanech, Neředíně, Týnečku, 
na Lazcích, v Lošově, v Droždíně,  
v Holici, v Hodolanech a na 
Bělidlech a Nových Sadech.

Rekonstrukce městských budov  
a školských zařízení – v souvislosti 
se snižováním jejich energetické 
náročnosti – školu v Černovíře, 
hasičskou zbrojnici v Chomoutově.

Nové úsporné veřejné osvětlení 
v Lošově a jeho postupná 
modernizace také v dalších 
městských částech.

Podpora sborů dobrovolných 
hasičů, amatérských sportovních 
klubů a dětských zájmových oddílů 
ve všech městských částech.

Zpřístupnění objektů detašovaných 
pracovišť magistrátu pro spolkovou 
a komunitní činnost a provozovny 
drobných služeb.
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Při každém rozhovoru o kvalitě života 
dříve nebo později přijde řeč na dopravu. 
„Chceme komfortní město pro všechny 
účastníky dopravy, tedy pro řidiče, cestující 
v MHD, cyklisty i chodce. Toho dosáhneme 
rozumnými řešeními, nikoliv zákazy,“ 
říká Jan Holpuch.

V posledních letech se povedlo dost 
věcí zlepšit. „Připomeňme téměř hotovou 
tramvajovou trať na Nové Sady, modernizaci 
vozového parku DPMO s vysokým podílem 
nízkopodlažních a klimatizovaných autobusů 
a tramvají a další investice do MHD  
v objemu asi 800 milionů korun,“ připomíná 
Jan Holpuch. Dobré bylo i zavedení 
bezplatného jízdného pro doprovod dětí 
do tří let, vytvoření nové aplikace DPMO, 
oprava trati na ulici 8. května, dva nové 
mosty, budování koordinovaných tahů  
s automatickou zelenou na křižovatkách, 
vymístění dodávek ze sídlišť, odtahy 
autovraků, zavedení fondu mobility  
a připravené řešení pro křížení cesty na 
Svatý Kopeček s Východní tangentou.  
Brzy bude otevřeno nové depo  
pro 18 tramvají.

To není málo, nicméně spousta toho je  
ještě k řešení. „Jako největší problémy  
vidíme parkování v centru i na sídlištích, 
plynulost dopravy a nevyvážená  

a jednostranná dopravní opatření, která 
komplikují dopravní situaci,“ vyjmenovává 
Jan Holpuch. Musí se zlepšit koordinace 
uzavírek při stavbách různých investorů  
a omezit auta v pěší zóně. 

NAŠE VOLEBNÍ 
PRIORITY

Vyvážený rozvoj všech způsobů 
dopravy, zajištění plynulosti  
a rozumná řešení založená nikoliv 
na zákazech, ale na naplnění 
reálných potřeb obyvatel města.

Rekonstrukce ulic a komunikací 
by neměly znamenat úbytek 
parkovacích míst.

Navýšení počtu parkovacích míst  
na sídlištích a v obytných zónách  
(PPP projekty pro úpravy 
vnitrobloků, využití parkovišť 
obchodních řetězců)

Zásadní omezení počtu aut v pěší 
zóně (kombinace kamerového 
systému, výsuvných sloupků  
a změny režimu na Horním náměstí).

Peníze z plateb za parkování 
výhradně na dopravní projekty 
spojené s parkováním.

Prověření konkrétních parametrů 
parkovací politiky tak, aby odpovídala 
potřebám občanů města. 

Nákup časových jízdenek DPMO 
přes aplikaci a jízdenková peněženka.

Možnost bezkontaktního  
nákupu jízdenek ve vozech  
MHD platební kartou.

Intenzivní tlak na vládu ČR a další 
instituce s cílem urychlit přípravu  
a realizaci Východní tangenty.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ: 

MĚSTO BEZ STRESŮ

MODRÉ ZÓNY
Modré zóny musí přinést jasně 
deklarované benefity ve smyslu 
usnadnění možnosti parkování pro 
Olomoučany. V dnešní těžké době  
je zavádět nechceme. Také proto, že 
před jejich spuštěním je nutné zajistit 
řadu nezbytných kroků:

Připravíme portál, který umožní 
získat dlouhodobé parkovací karty 
on-line z domova, bez nutnosti  
chodit na úřad.

Vytvoříme podmínky pro 
automatizovanou kontrolu 
neoprávněného parkování  
a efektivní vymáhání přestupků 
při překročení rychlosti či jízdě na 
červenou na nejfrekventovanějších 
komunikacích.

Ze třech směrů (Brno, Šternberk, 
Ostrava) připravíme a zprovozníme 
P+R parkoviště tak, aby lidé, kteří 
dojíždějí do Olomouce za prací, 
nemuseli vjíždět do centra města.
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Chcete olomouckou koalici SPOLU maximálně 
podpořit v nadcházejících komunálních 
volbách, které se konají 23. a 24. září 2022? 

Označte na hlasovacím lístku křížkem políčko před názvem strany  
SPOLU, kandidátní listina má číslo 10. Máte tak největší jistotu,  
že plnou silou vašeho hlasu přispějete k vítězství naší koalice  
v letošních komunálních volbách.

Mgr. Markéta Záleská, 55 let  
náměstkyně primátora, překladatelka
Olomouc, ODS, navržena ODS

Bc. Štěpán Kellner, 44 let  
projektový manažer
Hejčín, KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL

Mgr. Dominika Kovaříková, 44 let  
advokátka
Nové Sady, TOP 09, navržena TOP 09
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