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Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
třiadvacet let po sametové revoluci si jistě řada z vás klade otázku, zda musí politika
a veřejně děni v demokratické společnosti opravdu přinášet tolik negativních jevů, jak je
můžeme vidět téměř každodenně ve sdělovacích prostředcích. Jsem přesvědčen, že nemusí.
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty je projektem KDU-ČSL, Strany zelených
a nezávislých osobností především z řad komunálních politiků. Společně chceme občanům
Olomouckého kraje nabídnout věrohodnou a plnohodnotnou alternativu. Nabízíme změnu,
ale solidní, bez silných slov a extremistických nápadů. Něco nového, ale zároveň osvědčeného
s citem pro zodpovědnou politiku pro střední třídu.
Marian Jurečka, lídr kandidátky Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty

Hospodářský program pro Olomoucký kraj
„Olomoucký kraj trápí vysoká míra nezaměstnanosti a je to bezesporu náš největší problém.
Proto budeme podporovat kvalitní a hospodářsky zajímavé projekty, které by v našem kraji
přinesly nová pracovní místa. Podpoříme příchod dalších investorů do průmyslových zón
v kraji a evropské peníze chceme využít především pro vznik nových pracovních míst a rozvoj
podnikání.“

Transparentnost a dobré hospodaření Olomouckého kraje
 Chceme průhledné a spravedlivé rozdělování prostředků z krajského rozpočtu do
oblasti veřejného zájmu. K tomu pomůže přehledný „rozklikávací“ rozpočet
Olomouckého kraje, kde si občané budou moci přehledně zjistit, jak Olomoucký kraj
hospodaří s veřejnými prostředky.
 Chceme větší průhlednost ve výběrových řízeních u zakázek financovaných krajem.
Stále v této oblasti vidíme velké rezervy. Rozšíříme zveřejňování smluv s dodavateli
zakázek přímo na webových stránkách kraje. Budeme důsledně provádět investiční
dozor na stavbách financovaných krajem tak, aby bylo kontrolováno použití
předepsaných materiálů, technologických postupů a oprávněnost čerpání prostředků.
 Zasadíme se o pravidelné informování veřejnosti o činnosti krajského úřadu a o
hospodaření všech krajem zřizovaných organizací.
 Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet Olomouckého kraje s akcentem na hospodářský
růst. Cílem je posílení investic a snížení celkového zadlužení Olomouckého kraje.
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Hospodářský růst a zaměstnanost
 Malé a střední podnikání má naši podporu. Budeme bedlivě sledovat vytvoření
příznivých podmínek pro podnikání šetrné k životnímu prostředí. Budeme
podporovat širší spolupráci kraje s investory (společné projekty veřejného a
soukromého sektoru).
 Pro drobné a začínající živnostníky zřídíme dotační program, ve kterém bude možné
získat 20 000 až 60 000 Kč pro rozvoj či začátek podnikání.
 Chceme lépe využívat evropské fondy pro realizaci rozvojových a prioritních záměrů
Olomouckého kraje, a to s důrazem na účelné a efektivní využití těchto zdrojů.
 Zasadíme se o nasměrování dotačních prostředků z EU pro nové plánovací období
2014 + do podpory podnikání, inovací, zvýšení počtu pracovních míst a zvýšení
konkurenceschopnosti místních firem.
 U všech investic regionálního významu budeme usilovat o přesměrování jejich
financování z centrálních institucí se sídlem mimo region přímo na regionální
instituce (princip subsidiarity). Bude tak omezena zbytečná byrokracie při komunikaci
místních a celostátních institucí, a peníze budou využité podle skutečné potřeby
občanů v regionech, ne podle mnohdy nesmyslných podmínek, jimiž je podmíněno
čerpání financí z centrálních zdrojů.
 Budeme usilovat o posílení krajského rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní ve
spolupráci s ostatními kraji.
 Podpoříme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým
opatřením. Přístup kraje vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a
předvídatelný.

Snížení životních nákladů, chceme šetřit jinak
 Připravíme krajský program podpory nízkoenergetické výstavby a obnovitelných
zdrojů energie pro obce a domácnosti. Cílem je zlepšení kvality ovzduší, snížení
„krajského příspěvku“ ke klimatickým změnám a také vyšší energetická bezpečnost
(menší závislost na vnějších zdrojích). Nejvíce tepla se spotřebovává na vytápění
budov. Investorům proto nabídneme podporu na poradenské a projektové služby.

3|Stránka

 Podpoříme rozvoj energetických služeb, které uspoří energii a provozní náklady u
krajem zřizovaných škol, nemocnic a dalších budov a zařízení. Prosadíme provedení
energetických auditů v těchto objektech a důslednou realizaci jejich doporučení se
zaměřením na energetickou službu.

Rodinná politika pro Olomoucký kraj
„Rodina je dnes na okraji zájmu společnosti. Bohužel tento déle trvající stav se negativně
projevuje v mnoha ohledech. Ve ztrátě hodnot, které se v rodinách vytvářejí a z generace na
generaci předávají. Vytrácí se princip péče rodičů o děti a dětí o své rodiče. Nechceme tomuto
stavu přihlížet, chceme se jej pokusit změnit.“
……..

 Chceme, aby kraj lépe koordinoval oblast prorodinné politiky. Současný stav je
neefektivní, roztříštěný, rodinná politika je průřezovou aktivitou, která se bez
koordinace napříč odbory KÚ a bez spolupráce s NNO, příspěvkovými organizacemi a
soukromým sektorem neobejde.
 Zvýšíme informovanost veřejnosti v oblasti rodinné politiky kraje - vytvoříme webové
stránky, kde budou soustředěny všechny informace z oblasti rodinné politiky na
jednom místě, zlepšíme informovanost uživatelů a poskytovatelů služeb.
 Budeme podporovat vybudování rovnoměrně rozložené sítě sociálních služeb pro
rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra). Stávající síť nepokrývá rovnoměrně
území kraje a z toho důvodu ji chceme dále rozvíjet dle potřebnosti. Například
v rámci dotačního titulu Programu rozvoje venkova, chceme klást větší důraz na
přístup obcí k prorodinné politice.
 Usnadníme návrat rodičů s dětmi do práce podporou pracovních míst na částečný
úvazek na krajském úřadě a krajem zřizovaných institucích. Postupně zavedeme
částečné úvazky pro rodiče s dětmi. Domníváme se, že je reálné nastavit systém tak,
že by částečné úvazky představovaly až 20% pracovních míst.
 Nedopustíme rušení sítě základních venkovských škol, které jsou důležité, jak pro
fungování rodin na venkově, tak i pro budoucnost samotného venkova.
 Chceme, aby školky byly plně dostupnou veřejnou službou.
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 Budeme pokračovat v projektu rodinné pasy, který přináší konkrétní finanční úlevy
pro rodiny s dětmi. Především je zapotřebí tuto službu mnohem více přiblížit
praktickému využití rodinám a ve větší míře do ní zapojit soukromý sektor. Budeme
prosazovat, aby se příjemci krajských dotací a rozpočtové organizace kraje zapojili do
programu rodinných pasů a senior pasů a zohlednili tento slevový systém v politice
tvorby cen.
 Zaměříme se na prevenci a řešení problémů rodin i jednotlivých osob vznikajících v
souvislosti se zvyšováním jejich zadlužení, např. podporou dluhového poradenství.
Budeme také více podporovat zapojení rodinných příslušníků do řešení nepříznivých
životních situací blízkých osob ve spolupráci s neziskovým sektorem.
 Rádi bychom se jako Olomoucký kraj připojili k programu Family point a podpořili
vytváření míst určených pro potřeby rodin s dětmi. Místo k setkávání je doplněno
dětským koutkem a slouží zejména místním, ale také projíždějícím rodinám.
 Chceme aktivně rozvíjet kampaň: Společnost přátelská k rodině, Firma přátelská
k rodině, ocenit vstřícný přístup veřejnosti a komerční sféry k rodině a rodičům.
 Budeme podporovat projekty, které pomohou rodinám v péči o seniory.

Sociální program pro Olomoucký kraj
„Našim cílem je odstranit nekoncepčnost a přinést vizi do poskytování sociálních služeb na
území kraje. Současně je pro nás na prvním místě občan, jeho spokojenost a život
v přirozeném a příjemném prostředí.“
……

 Budeme prosazovat víceletý systém financování sociálních služeb a systém rovného
přístupu k financování různými poskytovateli (stát, kraj, obec, neziskové organizace).
Neziskové organizace považujeme za důležitého partnera v řešení sociálních
problémů.
 Budeme podporovat rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb v přirozeném
prostředí klienta a další opatření, která umožní udržet seniory, zdravotně postižené i
sociálně vyloučené co nejvíce aktivní ve společnosti, nikoli je vyčleňovat.
 Je zapotřebí, dle demografické prognózy zmapovat vývoj počtu seniorů v obcích a
městech Olomouckého kraje a s tímto výhledem pracovat do budoucna.
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 Zvýšíme sociální integraci osob se zdravotním postižením formou podpory
samostatného a chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a podporou služby následné péče a sociální rehabilitace.
 Chceme přispět k odstranění sociálně vyloučených (romských) lokalit a zamezit jejich
vzniku.
 V organizacích zřizovaných krajem se zaměříme na to, aby v nich byly poskytovány
kvalitní služby a peníze do nich vkládané byly hospodárně využity.
 Dáváme přednost prevenci před řešením následných problémů.

Kvalitní a dostupné vzdělání pro Olomoucký kraj
„Naše školství především potřebuje schopné a tvůrčí učitele, kteří se budou naplno věnovat
své profesi. Motivované žáky, kteří budou studovat střední školy odpovídající jejich nadání.
Výchovu k úctě k druhému člověku a hodnotám společnosti. Základní vzdělávání poskytované
co nejblíže bydlišti žáků.“
…..
 Budeme prosazovat zásadu dostupného a kvalitního školství a dostatečnou kapacitu
středního všeobecného i odborného vzdělávání. Při optimalizaci sítě škol, při
otevírání nových oborů a omezování nevyužitých kapacit, budeme postupovat ve
shodě s obcemi.
 Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích. Podpoříme fungování
venkovských škol jako kulturních a společenských středisek obcí, (tzv. „komunitní
školy“) s využitím evropských prostředků pro tyto účely.
 Budeme podporovat řemesla a učební obory, o které je zájem na trhu práce a to
i formou motivačních stipendií, která se osvědčila. Více podpoříme aktivity
spolupráce, které směřují k vybudování dlouhodobých vazeb mezi firmami
v olomouckém kraji a institucemi výzkumu a vývoje.
 Vyvineme úsilí o změnu způsobu financování středních škol, založeném dnes pouze
na počtu žáků. Nová kritéria financování a dotací by měla zohledňovat např. počet
úspěšných absolventů vysokých škol, dosažených pracovních pozic, výše pracovních
odměn absolventů školy apod. Dále je třeba umožnit školám, aby si bez krácení
dotací ze strany státu mohly pro svoje potřeby vydělat svou praktickou činností v
rámci výuky.
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 Ve školách na území kraje budeme sledovat výsledky jednotlivých škol a vytvářet
podmínky pro jejich zlepšení a klást důraz na přidanou hodnotu školy, tedy na to, jak
škola dokázala zlepšit výsledky svých žáků.
 Jsme pro alternativní vzdělávání v rámci např. montessori, daltonských, waldorfských,
lesních a církevních škol a školek.
 Budeme podporovat základní umělecké školy a centra volného času, organizace
pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu a zájmových činností jako je Skaut, Sbory
dobrovolných hasičů, a další.
 Potřebujeme výchovu k úctě k člověku a hodnotám společnosti. Proto budeme
podporovat zavedení etické výchovy a právního vzdělávání do základních i středních
škol.
 Podpoříme projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a uplatňování
zásady rovnosti přístupu ke vzdělání. Podpoříme rozvoj spolupráce v oblasti
mimoškolní výchovy dětí a různé formy ekologické výchovy, školských projektů
zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí a na další významná témata
mládeže.
 Podpoříme reálné projekty i s možností využití evropských peněz na dobudování
a modernizaci sportovišť, sportovních areálů.
 Budeme podporovat pořádání sportovních akcí.
 Podpoříme investice na rozvoj a vybavení sloužící k údržbě a bezpečnosti sportovišť.

Program rozvoje dopravy pro Olomoucký kraj
„Oblast dopravy je jednou z nejdůležitějších z pohledu krajské samosprávy. S dopravní
infrastrukturou se potkává prakticky každý z nás den co den. Je to také jedna z oblastí, kam
směřují nemalé peníze nás daňových poplatníků. Proto se této oblasti v našem programu
věnujeme velice intenzivně a podrobně. Chceme např. vytvořit krajský Integrovaný dopravní
systém. V oblasti dopravy má naše Koalice pro Olomoucký kraj vizi, jak dopravu u nás
v mnoha formách dále dobře rozvíjet.“
…..
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Pěší a cyklistická infrastruktura
 Při návrhu řešení dopravního prostoru již od počátku postupovat principem chodec cyklista - auto, bude tak místo i peníze pro všechny.
 Budeme podporovat úpravy přechodů pro chodce a autobusových zastávek na
krajských komunikacích pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérové užívání.
 U silniční a železniční dopravy budeme požadovat nasazení bezbariérových vozidel,
která umožní cestování nejenom zdravotně postiženým, ale i ostatním skupinám
cestujících se specifickými nároky na přepravu – matky s kočárky, senioři atd.
 Podpoříme komplexních cyklistických opatření – nejenom cyklostezky, ale např. i
cyklistické pruhy na krajských komunikacích v rámci řešení průtahů obcemi. Ve
Skandinávii zjistili, že investice do cyklodopravy jsou nejefektivněji investované
prostředky v rámci dopravní infrastruktury vůbec.
 Zasadíme se o podporu lepšího propojení cyklistické a železniční dopravy. Pro
doprovázenou dopravu je nezbytné požadovat železniční soupravy s prostorem pro
jízdní kolo, pro nedoprovázenou dopravu je třeba podpořit výstavbu dostatečně
kapacitních parkovišť pro jízdní kola u železničních stanic a zastávek.
 Podpora nových forem ekologické dopravy – např. koloběžky nebo elektrokola,
včetně potřebného zázemí (možnost dobíjení baterií).
 Návrh nových cyklostezek by měl daleko více zohledňovat cyklistiku nejenom jako
formu rekreace, ale zejména jako formu dopravy (např. do práce, do školy atd.).

Železniční infrastruktura
 Zachováme obsluhu celé železniční sítě v Olomouckém kraji osobními vlaky
minimálně ve stávajícím rozsahu. Obnovíme obsluhu města Vidnava železniční
dopravou.
 Zásadně odmítáme „revoluční řešení“ odtržené od reálných potřeb obyvatel v
regionech a bezohledně ničící desítky let fungující systém, zejména železniční spojení
regionů, jak se tomu stalo v roce 2011 v Pardubickém kraji (s dopady do
Olomouckého kraje – Dolní Lipka – Štíty, Dolní Lipka – Hanušovice, Dzbel - Chornice).
 Prosadíme zásadní zlepšení vozového parku na železnici – Olomoucký kraj nesmí být
odkladištěm zastaralých souprav, vyřazovaných v jiných regionech.
 Podpoříme konkurenční prostředí v železniční dopravě. Prověříme stávající smlouvy
mezi ČD a Olomouckým krajem, budeme usilovat o výběrová řízení na provoz vlaků.
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 Podpoříme rekonstrukce železničních stanic a jejich úpravy na přestupní uzly s jinými
druhy dopravy a rekonstrukce a elektrifikace vybraných železničních tratí s velkým
významem pro region, zejména tratě Přerov - (Olomouc -) – Brno, Olomouc – Uničov
a horská trať Zábřeh – (- Šumperk) - Hanušovice – Jeseník.
 Zasadíme se o územní přípravu prodloužení Železnice Desná až k rozcestí – odbočce
komunikace ke spodní nádrži vodního díla Dlouhé Stráně (u mostu) pro lepší napojení
železnice na turistické trasy a lyžařský areál s lanovkou.
 Podpoříme územní přípravy krátkých spojovacích úseků mezi stávajícími železničními
tratěmi, které můžou znamenat zásadní rozšíření nabídky železničního spojení, např.
v relacích Uničov – Litovel nebo Přerov - Prostějov (podrobně viz příloha).
 Připravíme projekt „vlakotramvaje“ - provázání kolejové dopravy regionální železnice
a tramvají v metropolitní oblasti Olomouce (v úvahu připadají tratě 275 a 310).
 Podpoříme vznik nových železničních zastávek na stávajících tratích, např. Bochoř u
Přerova, Přerov – Předmostí, Přerov – Dluhonice, Čehovice u Prostějova, Náměšť na
Hané – Biskupství, Červenka zastávka atd.

Silniční infrastruktura
 Budeme pokračovat v rekonstrukci silnic II. a III. tříd v majetku Olomouckého kraje,
zejména s důrazem na odlehlejší oblasti s dlouhodobě zanedbanou dopravní
infrastrukturou – Jesenicko, Šternbersko, Konicko.
 Zlepšíme údržbu komunikací – zejména sekání vzrostlé trávy v nepřehledných úsecích
silnic, častější obnova vodorovného značení („bílé čáry“) pro bezpečnější jízdu v noci
a za snížené viditelnosti, čištění krajnic a příkopů pro odtok vody mimo komunikace,
ne po jejich krajnicích (riziko aqaplanningu, odstřikování vody na chodce a budovy).
 Zapojíme místní živnostníky, zejména zemědělce, do údržby komunikací nižších tříd –
čištění odvodnění, sekání trávy, úklid sněhu atd., tj. činnosti, které jsou dnes
vykonávané zpravidla v nedostatečné míře. Tím bude dosaženo provádění těchto
prací zaměstnanci a technikou, která je dostupná přímo v místě, udržení
zaměstnanosti na venkově, snížení nákladů a zvýšení kvality práce vykonávané lidmi,
kteří žijí přímo v místě (dobrá znalost místních podmínek, zájem na zlepšení situace
v blízkosti bydliště, okamžitá reakce např. při živelních pohromách).
 V případě silně zatížených silnic II. a III. třídy podpoříme výstavby obchvatů, u méně
zatížených komunikací úprava průtahů obcemi s důrazem na omezení negativních
účinků na obyvatele a zvýšení bezpečnosti.
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 Navrhneme úpravu návrhu nového uspořádání silniční sítě v okolí Mohelnice (silnice
R 35, II/635 a II/444) tak, aby bylo dosaženo úpravy dopravně nevyhovujících
křižovatek (Horní Krčmy) a došlo k eliminaci možného zhoršení životního prostředí
místních obyvatel. Podpoříme s tím související snahu o přenesení kompetence z ŘSD
Pardubice na ŘSD Olomouc.

Infrastruktura pro MHD
 Podpoříme výstavbu přestupních terminálů u železničních stanic a zastávek.
 Podpoříme přípravy kolejového propojení olomoucké tramvajové sítě s regionální
železniční dopravou („vlakotramvaj“ či systém „Tram – Train“)
 Zaměříme se na rozšíření olomoucké tramvajové sítě o příměstské dráhy Hodolany –
Holice – Olympia – Velký Týnec, dále Pavlovičky – Chválkovice – Samotíšky – Dolany –
Svatý Kopeček, a také Hejčín – Řepčín – Křelov. Podrobně viz příloha.

Letecká dopravní infrastruktura
 Nepodporujeme neefektivní a neekonomický záměr na provozování civilního letiště
v Přerově, které by znamenalo pro Olomoucký kraj trvalé finanční břemeno. Napojení
na leteckou dopravu lze zajistit kvalitním silničním a zejména železničním spojením
na letiště Ostrava – Mošnov a Brno – Tuřany. Lepší využití těchto stávajících
vybavených letišť a blízkost velkých měst zaručuje pro občany Olomouckého kraje
lepší nabídku leteckých spojů, které by pravděpodobně na málo využitém letišti
Přerov nepřistávaly.
 Ušetřené peníze doporučujeme použít pro rekonstrukce krajských silnic, rozvoj
příměstské kolejové sítě v Olomoucké aglomeraci, podporu stavby přestupních
terminálů u železničních stanic a podporu stavby cyklistické infrastruktury.

Vodní doprava
 Podporujeme trvalé zrušení územní ochrany vodní cesty Dunaj – Odra – Labe. Územní
ochrana tohoto koridoru trvale blokuje rozvoj řady lokalit v Olomouckém kraji a je
jednou z příčin hospodářské stagnace.

Zdravotnictví v Olomouckém kraji
„Zdravotnictví Olomouckého kraje prochází zásadními změnami. Nemocnice změnily právní
formu a byly pronajaty. Nyní se musí nezbytně soustředit na udržení, popřípadě další růst
kvality léčebné péče a rozběhnutí funkčního systému následné a dlouhodobé péče, umožňující
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potřebným občanům Olomouckého kraje vyhledat a čerpat služby provozované na území
kraje.“
……
 Vyhodnotíme současný nájemní vztah v krajských nemocnicích z pohledu kvality
a rozsahu poskytované péče.
 Nesouhlasíme se změnou veřejnoprávního charakteru Fakultní nemocnice Olomouc.
Budeme usilovat o posílení jají pozice jako nezastupitelného, vedoucího
a superspecializovaného zdravotnického zařízení a to jak v oblasti léčebné, tak
i vědecké a vzdělávací.


Budeme podporovat vytvoření a funkčnost zákonem definované sítě stanovišť
záchranné zdravotnické služby tak, aby tato zařízení zajistila včasný zásah i v těch
nejodlehlejších koutech našeho kraje. Budeme usilovat o rozšíření sítě záchranné
zdravotnické služby



Budeme spolupracovat na vytvoření funkčního systému následné a dlouhodobé péče,
terénních zdravotnických služeb v koordinaci s terénními sociálními službami.



Podpoříme dárcovství krve, zvláště bezplatné. Dárcům krve poskytneme výhody,
napříklady úlevy a kompenzace v rámci hrazení regulačních poplatků.

 Budeme spolupracovat na přípravě a realizaci programů vzdělávání všech věkových
skupin obyvatelstva o zdravém životním stylu a jeho realizaci v životě občanů
Olomouckého kraje.

Životní prostředí v Olomouckém kraji
„Našim dlouhodobým cílem je podpora zlepšování jednotlivých složek životního prostředí
(ochrana čistoty vod budováním čističek a kanalizací, ochrana před povodněmi a zvyšování
ekologické stability krajiny, ochrana ovzduší, zavedení fungujícího systému odpadového
hospodářství). Mezi aktuální výzvy dneška patří také problematika využívání obnovitelných
zdrojů energie spolu s nutným zohledněním jejich negativního vlivu na krajinný ráz. Dalším
aktuálním problémem je otázka rozvoje průmyslových zón či oblastí těžby nerostných surovin.
Při jejich plánování musí být v budoucnu více zohledněn názor v místě žijících občanů či
pravidla minimalizující zábory hodnotné zemědělské půdy. Spolu s výskytem extrémních jevů
v počasí, jsou zde také rizika povodňových stavů a přívalových dešťů s negativními důsledky
na život lidí, kterým je třeba předcházet.“
…….
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Čistá voda
 Prioritně se zaměříme na dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v
malých obcích a modernizaci všech zastaralých ČOV.
 Podpoříme výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty
vod, zvýšení druhové bohatosti organismů (biodiverzity) a většího rekreačního
využívání přírodních vod. Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání
dešťové vody.
 Odmítáme riskantní těžbu břidlicových plynů, protože pitná voda nesmí být ohrožena.

Cenná půda
 Při plánování nových průmyslových zón a logistických center či při záměrech těžby
nerostných surovin zohledníme postoje v místě žijících občanů a uplatníme pravidla
minimalizující zábory hodnotné zemědělské půdy (prioritně využívat opuštěné
průmyslové areály, tzv. brownfields).
 Budeme dále podporovat ekologické zemědělství s cílem zlepšit přirozené vlastnosti
půdy a ochránit ji před větrnou a vodní erozí.

Ochrana před povodněmi
 Budeme pokračovat v protipovodňové ochraně obydlených oblastí v rámci celého
povodí, tedy také zvyšováním ekologické stability krajiny formou komplexních
pozemkových úprav. Při tom budeme klást důraz na využití přirozené retence krajiny
a posílení ekologických funkcí toků a niv.
 Technickou ochranu sídel budeme podporovat především lokálně (ohrázování
dotčených částí sídel, odlehčovací kanály, zkapacitnění koryt vodních toků, malé
poldry atd.).

Méně odpadů
 Podpoříme další rozvoj zaváděného a osvědčeného systému třídění, sběru a recyklace
odpadů. Klíčový je také důraz na prevenci vzniku odpadů. Pomůžeme lidem lépe
nakládat s odpady už v domácnostech (třídit a využívat). U akcí dotovaných krajem
budeme vyžadovat po pořadatelích kvalitní nabídku možnosti třídění odpadů
spojeného s osvětou.
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 Zasadíme se o větší význam domácího a zahradního kompostování. V obcích pak
přednostně podpoříme kompostování biologických odpadů.
 Preferujeme mechanicko-biologickou úpravu
materiálové využití před energetickým využitím.

komunálních

odpadů

a

jejich

 Před skládkováním zbytkového komunálního odpadu dáváme přednost jeho
energetickému využití.

Zdravé ovzduší
 Nadále budeme pokračovat v opatřeních směřujících ke snižování míry znečištění
ovzduší. Podpoříme větší zavádění moderních ekologických technologií v energetice i
průmyslu a dopravě, které výrazně snižují znečištění ovzduší.
 Podpoříme obnovitelné zdroje energie a ekologizaci lokálních topenišť. Podpoříme
nízkoenergetickou a pasivně-energetickou obytnou výstavbu.
 Zvýšíme tlak na špinavé provozy a budeme dbát na důsledné dodržování místních
programů na snížení znečištění ovzduší.

Malebná krajina
 Podpoříme realizaci komplexních pozemkových úprav a tvorbu nových alejí a remízků
v krajině, stejně jako záměry směřující k obnově krajinných struktur ve volné krajině
či intravilánech obcí (plochy zeleně, rybníky) zvyšujících její stabilitu a estetickou
hodnotu.
 Zasadíme se o vyhlášení již dlouho navrhovaného Přírodního parku Krásnice-Maleník,
s cílem ochrany jedinečného krajinného rázu zejména kolem hradu Helfštýna a v části
Záhoří.
 V případě uvažovaného Národního parku Jeseníky budeme trvat na vyhlášení
místního referenda, aby se k záměru mohli vyjádřit hlavně lidé, kteří v Jeseníkách žijí.

Program rozvoje zemědělství a venkova
v Olomouckém kraji
„Naším cílem bude posílit konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby
v Olomouckém kraji. Zlepšíme informování zemědělských subjektů ohledně možností
získávání dotací z národních i evropských zdrojů. Zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci,
výrobci regionálních potravin a veřejnou správou.“
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……

 Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme
systematicky podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty.
 Podpoříme specializované výroby (včelařství, ovocnářství, drobné chovatelství a
zahrádkářství). Budeme pokračovat v podpoře řešení regenerace venkovských
brownfields a obnově zastaralého zemědělského majetku.
 Budeme podporovat dobrovolné svazky obcí a aktivity Místních akčních skupin
(MAS), které jsou tvořeny vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a
neziskového sektoru.
 Budeme pokračovat v podpoře ekologického zemědělství, zachování tradičních
plodin, rozšíření trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech a podporovat
jejich užitečné zatížení hospodářskými zvířaty.
 Zaměříme se na zvýšení návštěvnosti venkova dalším rozvíjením moderních forem
cestovního ruchu (poutní turistika, agroturistika, ekoturistika, hipoturistika,
cykloturistika apod.).
 Nadále budeme platit za obce poplatky Ochrannému svazu autorskému za
provozování hudebních děl v obecních rozhlasech.

Program rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém
kraji
„Cestovní průmysl je významným zdrojem ekonomického růstu a vzniku nových pracovních
míst. Budoucnost Olomouckého kraje si proto nelze představit bez rozvinutého turistického
ruchu. Zároveň je důležité si uvědomit, že většina projektů se realizuje v obcích a slouží také
občanům obcí. Příkladem jsou např. cyklostezky, koupaliště nebo parkoviště.“
….
 Budeme prosazovat úzkou spolupráci kraje s destinačními managementy turistických
oblastí Olomouckého kraje.
 Budeme dále prohlubovat spolupráci s obcemi, městy a podnikateli při marketingu
turistických oblastí Olomouckého kraje.
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 Budeme podporovat další rozvoj poznávací a aktivní turistiky, lázeňství a kulturní
turistiky. Vedle tradičních forem cestovního ruchu se zaměříme i na podporu nových
forem, jako je např. poutní nebo církevní turistika. Budeme pokračovat v úspěšných
projektech, jako jsou Noc Kostelů a podpoříme vznik projektu Otevřené brány.
 Zajistíme marketingovou podporu významných kulturních a sportovních akcí.
 V případě turistických cílů, které jsou podporované z rozpočtu Olomouckého kraje,
zavedeme standardy slušného a vstřícného přístupu ke klientům. Mezi tyto standardy
musí patřit zejména nepoužívání nepřiměřeně předražených služeb (poplatky za
parkování, fotografování a filmování), zrušení zbytečných zákazů a restrikcí, slušné
chování personálu, přiměřená otevírací doba atd. V případě zjištění jakýchkoliv
pochybení je třeba zkrátit nebo úplně odejmout finanční podporu z rozpočtu kraje.
Nespokojený turista se už nevrací zpět a svou špatnou zkušeností odrazuje další
turisty. Základním cílem Olomouckého kraje proto musí být maximální spokojenost
turistů a dlouhodobá systematická podpora dobré pověsti Olomouckého kraje jako
místa, kam má smysl se vracet.

Program pro kulturu a památkovou péči v
Olomouckém kraji
„Olomoucký kraj je atraktivní nejen svým jedinečným přírodním bohatstvím, ale také
množstvím významných historických památek i celých památkových souborů. Aby si tuto svoji
atraktivitu uchoval, musí úzkostlivě lpět na její důsledné ochraně. Proto ochranu kulturního
dědictví považujeme za důležitý předpoklad rozvoje kraje. Živou kulturu pak chápeme jako
nedílnou součást občanské společnosti, a proto má naši podporu. Základem strategie
podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji musí být komplexní přístup. Živé
umění nelze subvencovat na úkor památkové péče a naopak. Je třeba systematicky
prosazovat kulturní soběstačnost a diverzitu regionu.“
….

Živá kultura
 Budeme podporovat profesionální i amatérské kulturní soubory z prostředků kraje.
 Zajistíme propagaci místní kultury formou ocenění např. Ceny Olomouckého kraje
v oblasti kultury a umění a zajištění vhodné prezentace těchto soutěží.
 Zaměříme se na popularizace regionálních institucí, zajímavých míst, stejně jako
hmatatelných dobrých počinů a udržíme soustavu muzeí a galerií.
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 Vytvoříme podmínky pro zachování sítě veřejných knihoven a podpoříme jejich
přerod v obecní informační a kulturní centra (internet, zajištění vstupenek na kulturní
akce a další aktivity vzešlé z iniciativy občanů).
 Zdůrazníme hudební tradice kraje a převezmeme ve větší míře garance nejen nad
folklórními festivaly, ale i těmi festivaly, které jsou navštěvovány a jsou pevnou
součástí našeho kulturního života nebo nově vznikajícími nápaditými aktivitami.
 Budeme podporovat další propojení kultury s cestovním ruchem.

Ochrana památek
 Podpoříme vlastníky staveb dotací na projektovou dokumentaci obnovy původního
vzhledu podílejícího se na utváření tradičního rázu lokality.
 Zvýšíme celospolečenský zájem o církevní stavby, které tvoří nejcennější část
uměleckého a architektonického kulturního dědictví. Chceme ve spolupráci s církvemi
najít možnost důstojného využití těchto staveb pro veřejnost.
 Budeme pokračovat v dalším zviditelnění památek v rámci turistického ruchu. Zavedli
jsme rodinné pasy, které mohou zvýšit návštěvnost památek. Je potřeba tento
nástroj rozvíjet a dále rozšiřovat nabídku. Zasadíme se o zpřístupnění uzavřených
památek.
 Zachováme stávající systém dotací na údržbu a obnovu kulturních památek i památek
neevidovaných ve státním seznamu. Zhodnocení kulturního dědictví může leckde
představovat hybnou sílu pro život lokality nebo regionu
 Zavedeme nárokové dotace na nejohroženější památky vyhlášením programu
„Desetiletí obnovy kulturních památek Olomouckého kraje“ s dostatečnou roční
dotací a s povinností finanční spoluúčasti, ale zároveň s možností kombinace s jinými
dotacemi a příspěvky. Obnova nejohroženějších památek je odhadována na 840
milionu korun.
 Podpoříme péči o drobné stavby v krajině a o obnovu krajinného rázu. Pomoc
projektům ekologického zemědělství, obnovující tradiční krajinotvorné prvky (drobné
sady, aleje, remízky, solitérní stromy, louky).

16 | S t r á n k a

Bezpečnost občanů v Olomouckém kraji
„Kraj má nezastupitelné místo při mimořádných a krizových situacích. Jsme si vědomi
důležitosti krajského systému krizového řízení.“
…
 Nadále budeme cíleně podporovat obce, jednotky dobrovolných hasičů, okresní
sdružení hasičů, obnovu a rozvoj hasičské techniky, zejména pro rychlý, efektivní,
bezpečný a profesionální zásah i v těch nejnáročnějších podmínkách.
 Budeme dále rozvíjet krajskou zdravotní záchrannou službu. Díky zřízení nových
výjezdových míst zdravotnické záchranné služby zajistíme lepší dostupnost, účinnější
a efektivnější záchranu životů. Budeme podporovat v mnohem větší míře osvětu
k záchraně lidského života.
 Budeme podporovat dobudování účinných protipovodňových opatření v rámci celého
kraje s možností pomoci kvalitnějšího monitoringu povodňových oblastí
mikroregionu, s celkovým řešením a preventivním opatřením budoucí výstavby
objektů, zejména její plánování.
 Zaměříme se na snížení dopravní nehodovosti zlepšením plynulosti dopravy. Budeme
odstraňovat technickou zaostalost stávající dopravní infrastruktury. Budeme
pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst, prioritní bude oprava silnic a mostů
v havarijním stavu, řešení možných kolizních míst.
 Budeme podporovat
a cyklostezkách.

projekty

zvyšující

bezpečnost

provozu

na

silnicích

 Nepřipustíme vznik dalších sociálně vyloučených lokalit. Kriminalitu je nutné
omezovat promyšlenými sociálními programy. Žádoucí je rozšíření sítě policejních
stanic, protože již samotná přítomnost policistů ve veřejném prostoru působí
preventivně.
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