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Programové prohlášení Rady města Moravská Třebová obsahuje podstatné body volebních programů 

stran a hnutí, které stojí ve vedení města. Vychází ze základního strategického dokumentu města – 

strategického plánu rozvoje města, z odkazů historie a ze znalosti potřeb obyvatel města.  

Preambule 

 

Předkládané Programové prohlášení Rady města Moravská Třebová je závazkem politické 

reprezentace stojící v čele města na volební období 2018 – 2022. Obsahuje priority, na které bude 

rada města při své činnosti klást hlavní důraz. Základní prioritou je přitom strategické řízení města, 

které si váží své minulosti a které myslí na budoucnost. Města vstřícného pro všechny věkové a 

sociální skupiny, města přitažlivého pro všechny jeho návštěvníky a turisty, města, které je 

spravováno podle principu trvale udržitelného rozvoje. Naše kroky budou vedeny snahou zastavit 

nepříznivý trend úbytku mladé a střední generace obyvatel našeho města. 

 

 

Principy řízení města 

 

Budeme civilizovanou a zodpovědnou správou města s ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj, 

která zastává principy otevřené radnice, pracuje koncepčně, je vstřícná pro všechny občany a 

podnikatele a řídí se základními principy slušnosti a zodpovědnosti. 

 

Prioritní oblasti 

 

 

A) Otevřenost radnice  

 

B) Dostupné bydlení 

 

C) Podpora a rozvoj místního podnikání 

 

D) Turismus, kultura, sport a volnočasové aktivity 

 

E) Dopravní obslužnost a infrastruktura 

 

F) Veřejný prostor a bezpečnost 

 

G) Školství, zdravotnictví a sociální péče 

 

H) Správa majetku a hospodaření města 

 

 

 

 



 
 
 

 

A) Otevřenost radnice 

Transparentnost je pro nás jednou ze základních hodnot, kterou budeme naplňovat a vyžadovat. 

Veřejné zakázky a veškeré dokumenty s nimi spojené budou zveřejňovány na webových stránkách 

města.  

Z procesu rozhodování zastupitelstva a rady města budou zveřejňovány zápisy a usnesení, včetně 

podkladů pro jednání zastupitelstva. V tomto duchu změníme jednací řády orgánů samosprávy. 

Rozpočet města bude veřejně dostupný v souladu s metodikou ministerstva financí (rozklikávací 

rozpočet). Občané města se budou moci zapojit do rozhodovacího procesu v rámci realizace 

některých akcí formou hlasování – participační rozpočet. 

   

B) Dostupné bydlení 

Využijeme stávající objekty města, které umožní půdní vestavby bytových jednotek, a rovněž se 

zaměříme na rekonstrukce obytných domů s cílem vytvořit startovací byty a byty vhodné pro mladé 

rodiny. V souvislosti s přidělováním bytů vytvoříme nový systém výběru zájemců o bydlení.  

Budeme pokračovat v přípravách stavebních pozemků pro bydlení v rodinných a bytových domech 

v lokalitách Jihozápad, Třešňová alej, popřípadě dalších lokalitách dle územního plánu, hledat další 

lokality pro výstavbu, jednat s developery o možnosti spolupráce při jejich výstavbě. 
 

C) Podpora a rozvoj místního podnikání 

Posoudíme možnosti pro další rozvoj průmyslových ploch na západ od města. 

Podpoříme vytvoření budoucí průmyslové zóny směřující východně od města za společností Rehau 

s ohledem na vhodný příjezd ze stávající silnice I /35, budoucí napojení na sjezd D 43 a D35 a rovněž 

z pohledu dostupnosti technické infrastruktury. 

Ve spolupráci s veřejnými subjekty (Czechinvest, Regionální rozvojová agentura apod.) budeme 

organizovat akce na podporu podnikavosti občanů i potřeb stávajících podnikatelských subjektů. Se 

společnostmi s vyšším počtem zaměstnanců budeme monitorovat jejich stav a potřeby navyšování či 

snižování, včetně podmínek pro pobyt agenturních pracovníků. 

Podpoříme chybějící služby či podnikatelské záměry zvyšující kredibilitu města. 

Připravíme dotační výzvy města pro spolufinancování a podporu žadatelů (spolek, občan) na vybrané 

záměry přispívající k reprezentativnosti města a jeho částí.  

 

D) Turismus, kultura, sport a volnočasové aktivity 

Budeme město prezentovat novými propagačními materiály včetně nového loga města a jednotného 

vizuálu. Využijeme potenciálu významných památek na území města (zámek, zámecký pivovar, kostel 

Povýšení sv. Kříže včetně lokality Křížového vrchu, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Josefa, 

budovu radnice, muzeum) jednak pro možnosti okruhů turistických prohlídek, dále pro pořádání 

kulturních představení a výstav. Zaměříme se na doposud neřešené části historických odkazů 

minulosti se záměrem jejich obnovy a nového využití, např. Křížový vrch, neřešené části městské 

památkové rezervace  - východní část městské památkové rezervace a navazující části např. zámecký 

rybník, mlýn, zámecký pivovar, historické sklepení, hradisko.  



 
 

Budeme se podílet na nové koncepci Kulturních služeb města s cílem spolupráce a podpory místních 

spolků se zaměřením programu na všechny věkové kategorie. Vytipujeme a následně zahájíme 

realizaci městského kulturního sálu.  

Zahájíme přípravu budoucí výstavby víceúčelové sportovní haly pro florbal, volejbal, basketbal, fotbal 

a další aktivity (výběr lokality, možnosti financování aj.).  S Ministerstvem obrany budeme jednat o 

způsobu využívání sportovního areálu Střední vojenské školy a Vyšší odborné školy Ministerstva 

obrany pro oddíly TJ Slovan Moravská Třebová. Podpoříme výstavbu singletrackových tratí. Upravíme 

stav sportovní plochy určené pro základní školu Kostelní náměstí a doplníme areál Knížecí louky o 

další vybavení. 

  

E) Dopravní obslužnost a infrastruktura 

Vypracujeme generel dopravní obslužnosti města s ohledem na bezpečnost chodců, parkování, 

ulehčení dopravy na kritických křižovatkách, úpravy jednotlivých obytných částí, zón (přednosti 

zprava, jednosměrné ulice) a městské památkové rezervace. Zahájíme realizace parkovacích ploch 

v místech, kde je to nezbytně nutné (např. základní škola Palackého, mateřská škola Jiráskova a 

Tyršova, muzeum, gymnázium, ulice Svitavská, centrum města se snahou cílit na místa stávajících 

brownfields, ul. Dukelská, Školní atd.). Pro zvýšení komfortu občanů města nebo jeho návštěvníků 

zrealizujeme pěší průchody mezi parkem u Muzea a parkovištěm u Billy a od parkoviště městského 

úřadu k zámku. Upravíme a doplníme zpevněnými povrchy komunikace v parcích u muzea a na 

Rybním náměstí a rovněž upravíme povrchy vyšlapaných cestiček v nezpevněných plochách, které 

slouží jako zkratky. Budeme klást důraz na obnovu místních komunikací (Nerudova, J. K. Tyla, Dr. 

Janského, Svitavská, Tyršova a další) a chodníků pro pěší s důrazem na bezbariérovost a rovněž 

realizovat chybějící chodníky pro zvýšení bezpečnosti chodců (např. II. etapa Udánky, ul. Olomoucká, 

ul. Piaristická, ul. Dvorní atd).  

Ve spolupráci s ŘSD a Pardubickým krajem se budeme podílet na rekonstrukci ul. Lanškrounská a 

Olomoucká (inženýrské sítě, komunikace a chodníky). 

Se zaměstnavateli ve městě a odbornou veřejností budeme hledat řešení optimálního způsobu 

nákladní dopravy na území města.  

V rámci podpory rozvoje cyklistické dopravy ve městě i regionu vyhotovíme ve spolupráci s  Regionem 

MTJ studii pro vybudování cyklostezek tak, aby vznikla ucelená a logická páteřní sít a následně 

zahájíme přípravy na realizace. Ve spolupráci s Pardubickým krajem a městy budeme prosazovat 

výstavbu D35 a D43 včetně napojení.  

 

F) Veřejný prostor a bezpečnost 

Městskou památkovou rezervaci pojmeme koncepčně s důrazem na její hodnoty – mobiliář, 

informační cedule, veřejné osvětlení, nasvícení památek a podloubí, odpadkové koše, zpevněné 

plochy, dopravní omezení a značení, zeleň, hradby, oživení novými architektonickými prvky 

(průchody pro pěší, venkovní mobilní stánky aj.) a uměleckými díly. Obdobným způsobem budeme 

řešit Předměstí a místní části Udánky, Boršov a Sušice.  

Vytvoříme koncepci veřejné zeleně a v její návaznosti budeme řešit vzhled veřejného prostoru, jeho 

čistotu a reprezentativnost.  Zaměříme se na zadržování srážkových vod s ohledem na hrozby sucha.   

Stávající nevyužívané objekty -  brownfields budeme řešit s cílem jejich případného odstranění nebo 

nového využití pro nepodnikatelské účely (např. Miltra, tržnice Komenského, parkoviště ul. 



 
 

Gorazdova nebo zámecký mlýn). Vytvoříme přehled lokalit a objektů nejvíce zhoršujících vzhled 

města a zajistíme jejich evidenci v národní databázi Czechinvestu. 

Stacionární měřiče rychlosti budou na všech příjezdech do města nebo v nebezpečných úsecích (např. 

ul. Jevíčská, Olomoucká, Lanškrounská). 

Nastavíme nový způsob komunikace a prezentace Městské policie, pohybu strážníků po městě a jejich 

činnosti v době víkendů. Zajistíme dohled nad kamerovým systémem a budeme nadále podporovat 

spolupráci a propojení činnosti Městské policie a Policie ČR.  

Optimalizujeme MHD včetně obslužnosti místních částí, průmyslových zón a objektů občanské 

vybavenosti (nádraží, školy, školky, úřad, nemocnice, hřbitovy).  

Budeme podporovat aktivity samosprávných komisí částí Boršov, Udánky a Sušice.  
 

G) Školství, zdravotnictví a sociální péče 

Vytvoříme efektivní systém sociálních služeb a sociálního poradenství pro všechny skupiny obyvatel 

města a regionu. Vyvineme snahu motivovat k příchodu nové lékaře, zejména s pediatrickou a zubní 

specializací. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme podporovat zřízení nových 

ambulancí. Budeme se podrobně zabývat optimalizací základního školství a to jak z pohledu potřeb a 

stejných podmínek žáků, tak i personálu a provozních nákladů. Budeme podporovat aktivity středních 

škol ve městě k zajištění jejich stability v souladu se strategickým plánem města, např. při zavádění 

technických oborů (Letecké technické lyceum).   

 

H) Správa majetku a hospodaření města 

Budeme systematicky usilovat o postupné snižování provozních výdajů města a dohlížet na 

efektivnost vynaložených prostředků. Nastavíme nový systém správy městského majetku 

(komunikace, objekty, mobiliář, infrastruktura) a zaměříme se na kvalitu a efektivnost služeb, které 

jsou poskytovány jak městu, tak i občanům. 
 

 

V Moravské Třebové dne 11. 2. 2019 

 

 

 

Za Radu města 

Ing. Tomáš Kolkop 

starosta města 


