
 
 

 

VOLEBNÍ PROGRAM 2022 – 2026 

Naším cílem je šťastné, otevřené, bezpečné, čisté, udržované a prosperující město Bruntál, 

kde se občanům dobře žije a mladá generace se ráda vrací do údolí radosti mezi horami a vodou 

 

1. KOMUNIKACE MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ A OBJEKTIVNÍ INFORMOVANOST JE ZÁKLADEM DŮVĚRY 

A VZÁJEMNÉ PODPORY 
 

a) Každého půl roku budeme skládat účty ze své práce a plnění volebního programu, vč. kulatého stolu s opozicí 

veřejnosti ve velkém sále Společenského domu. 

b) Na každém zasedání zastupitelstva budeme mít v programu jeden strategický bod, na který bude zván host, 

který je odborníkem a může městu předat své nejlepší zkušenosti. 

c) Prosadíme změnu jednacího řádu zasedání zastupitelstva, aby občané mohli hovořit k projednávanému 

tématu 5 minut (místo dnešních 3 minut), záznam ze zasedání byl uložen a mohli si jej pustit i občané, kteří 

v předmětný den nemohou být online. 

d) Městské noviny NÁŠ DOMOV budou mít prostor pro zprávu z činnosti Rady města, prostor pro opozici, 

veřejnost, živnostníky a podnikatele. Budou průběžně a objektivně informovat o plnění koaliční dohody 

a Strategického plánu rozvoje města 2018 – 2023. 

e) Všech 15 vydání NAŠEHO DOMOVA budeme distribuovat do schránek zdarma a budeme jej vydávat po celý 

rok pravidelně, bez prázdninové přestávky. 

f) Město bude komunikovat s občany také prostřednictvím e-mailové aplikace (po registraci 

na www.mubruntal.cz). Zaregistrovaný občan si sám zvolí, jaké zprávy chce od Města dostávat, a ty mu pak 

automaticky přijdou do e-mailu. 

g) Anketní lístky budou moci občané vhazovat na radnici, městskou knihovnu, městskou policii, infocentrum. 

Jsou možné i elektronické anketní lístky. 

h) Jsme připraveni koncepčně, pravidelně a cíleně komunikovat na sociálních sítích a tím zvýšit zájem o život 

ve městě. A současně zvýšit zájem i bruntálských rodáků ve FB světě a potažmo i médií.  

 

2. MĚSTSKÝ ÚŘAD A ORGANIZACE MĚSTA 
 

a) Na základě nezávislého personálního auditu budeme prosazovat efektivní fungování všech činností u všech 

pozic na Městském úřadě a vybraných příspěvkových organizací města. 

b) Budeme řešit nástupní platy pro vybrané pozice, protože s nabídkou 19.500 Kč/měsíčně pro vysokoškolsky 

vzdělaného člověka nelze pracovat. 

c) Provedeme audit veškerých nákladů s cílem dosažení maximálních úspor u všech organizací města. 

d) Navrhneme sloučení administrativních činností v TS Bruntál s.r.o., TEPLO BRUNTÁL a.s. a Hospodářské správy 

města Bruntál, p.o. 

e) Budeme prosazovat navýšení mezd v TS Bruntál s.r.o. a TEPLO BRUNTÁL a.s. o 20 %. 

 

3. ČISTÉ A ZELENÉ MĚSTO JE ZRCADLEM JEHO OBYVATEL 
 

a) Zajistíme kompletní úklid celého intravilánu města bez ohledu na vlastnické poměry (veškeré místní 

komunikace a chodníky, parkovací místa, trávníky a volné plochy, park, zahrádkářské osady, garážové řady, 



 
 

 

všechna stání na kontejnery pro tříděný odpad, rumištní černé skládky apod.) Město samotné i jeho 

průmyslové části budou trvale čisté. 2x ročně proběhne dobrovolná akce pro veřejnost „Ukliďme Bruntál“. 

b) Prostřednictvím Technických služeb Bruntál zajistíme celoroční údržbu města, vč. zimní údržby tak, že 

i senioři budou moci chodit po uklizených chodnících bez rizika úrazu. Ve městě nebude žádná tabule „V zimě 

se chodník neudržuje“. Co nezvládne technika, zvládnou ruce. Čistota města nemůže záviset jen 

na objednávkách Města na Technické služby! 

c) Zajistíme brigády (pro učňovskou a SŠ mládež) – výsadba květinových záhonů a dřevin, čištění zastávek MHD, 

úklid kolem kontejnerů. Zajistíme výměnu a náhradu nevyhovujících odpadkových košů na náměstí Míru. 

d) V úzké spolupráci s občany, živnostníky a podnikateli zajistíme dle návrhu zahradního a krajinného architekta 

osazení všech veřejných částí ploch okrasnými dřevinami, květinami a vykácení neudržovaných sakur 

na náměstí a nahrazení za šlechtěný buk s červeným listem. 

e) S majiteli vybraných nemovitostí budeme řešit stav jejich majetku, který nepřispívá k dobrému obrazu města 

(fasádní bílý nátěr části Podhorské nemocnice LEMAK lékárna, bývalý obchodní dům Máj, občerstvení KEBAB 

atd.)  

f) Připravíme komplexní řešení sociálně vyloučené lokality Rýmařovská – Pěší – Dlouhá tak, aby nebyla přítěží 

pro soužití s ostatními občany, kteří řádně pracují, vychovávají své děti a starají se o své obydlí a okolí. 

g) Zajistíme mnohem více udržovaných laviček a tzv. odpočinkových zón, pro seniory, maminky s dětmi.  

h) Zajistíme rozšíření parkovacích míst na sídlištích Květná a Dolní. 

 

4. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 
 

a) Připravíme a zrealizujeme průmyslové plochy ZÁPAD (12 ha – za Rýmařovskou) a VÝCHOD (25 ha – podél 

Opavské) s podporou agentury Czechinvest a dotačních zdrojů. Průmyslová zóna OSRAM-KARLA je již 

zastavěna. 

b) Připravíme motivační balíček pro absolventy učňovských oborů, technických středních a vysokých škol 

pro uplatnění v místních firmách (bydlení, služby, adaptační plány, rekvalifikace). 

c) Podpoříme talenty ze sociálně slabších rodin od místních firem, které přispějí na dokončení studia a nabídnou 

odpovídající uplatnění. 

d) Vyhledáme nové inovace a start up programy pro alokaci výroby a další rozvoj v rámci města. 

e) Připravíme a zrealizujeme terminál na Polní ulici a přeložky Krnovské a Polní pro firmy v průmyslové zóně, 

vč. parkovacích ploch vedle železničního náspu vlečky. 

 

5. STRATEGICKÉ PROJEKTY PRO INVESTORY A DEVELOPERY SE SOUHLASEM MAJITELŮ 

A PODPOROU MĚSTA 
 

a) Zajistíme revitalizaci bývalého domu služeb Revoluční 18 (kanceláře, byty) a bývalého SOU na Dukelské 5 

(hotel). 

b) Zahájíme a zrealizujeme jihovýchodní obchvat města pod ŘSD. 

c) Zahájíme přípravu a výstavbu příměstského hotelu a restaurace na úbočí Uhlířského vrchu, s výhledem 

na město a Praděd, se zachováním kostela Panny Marie Pomocné jako dominanty celé lokality. 

d) Připravíme výstavbu bytového domu s prodejnami v přízemí v proluce mezi domy Fügnerova 7 (CK ATIS) 

a Dr. E. Beneše 22 (u Zelené lékárny). 

e) Připravíme výstavbu bytového domu na Květné ulici pod Baštou. 

f) Připravíme rekonstrukce půdních vestaveb na 240 bytů v nemovitostech v majetku města. 



 
 

 

g) Zrealizujeme příměstské sportovní, společenské a kulturní zóny na Zeleném potoku. 

h) Dokončíme přípravy inženýrských sítí pro výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě „Za Mlékárnou“. 

i) Posílíme kapacitu domova s pečovatelskou službou POHODA novou výstavbou v areálu Podhorské 

nemocnice, vč. hospice. 

j) Připravíme k realizaci „lékařské středisko“ – polikliniku formou modulárního systému v areálu Podhorské 

nemocnice. 

k) Připravíme výstavbu malých obchůdků na ulici V Aleji jako pasáž z nádraží do města. 

l) Připravíme výstavbu rozhledny na kopci Kozinec. 

 

6. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE O OBČANY A SENIORY 
 

a) V součinnosti se zdravotními pojišťovnami, lékařskými komorami, vedením kraje a vedením nejbližších 

nemocnic v Krnově a Opavě posílíme ambulantní lékaře o zubaře, očního a ORL lékaře, endokrinologa 

a pediatra. Pro přilákání lékařů do Bruntálu nabídneme prostory pro ordinaci, ev. bydlení a další služby 

(školky atd.). 

b) Zvýšíme transparentnost a kvalitu sociálních služeb ve městě provedením „auditu efektivity“ a prověřením 

dodržování předpisů. 

c) Podpoříme rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené (působících 24 hodin denně, 7 dnů 

v týdnu) propojených s IZS. 

d) Podpoříme cyklo dopravu ve městě (jízdní pruhy pro cyklisty, možnost půjčování a vracení kol 

na nejvytíženějších místech). 

e) Zavedeme městskou linku malého autobusu „maršrutky“, která spojí veškeré části města, s nemocnicí, 

vlakovým a autobusovým nádražím v čase od 7.00 do 17.00 hod. 

f) Podpoříme celoroční venkovní terasy kaváren a restaurací na náměstí a přilehlých ulicích. 

g) Zajistíme větší využití městského parku (toalety, houpačky a prolézačky pro děti). 

 

 

 

7. PODPORA ŠKOL, SPOLKŮ, SPORTU, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU 
 

a) Rozpočtově podpoříme výstavbu nového zimního stadiónu, opravu Sportovní haly, Fotbalového stadionu 

a Gymnastického sálu. 

b) Do financování mládežnického sportu zapojíme nejsilnější firmy ve městě. Podpoříme motivaci vedení škol 

pro zaměření a specializace dvou vybraných sportů na každé škole. 

c) Dokončíme cyklostezku Bruntál – Slezská Harta a zprovozníme víkendový a sezonní „Harta bus“ a městský 

výletní vláček (Zámek – Uhlířský vrch). 

d) Podpoříme výstavbu nové tenisové haly a skateparku. 

e) Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem osvětlíme bruntálský zámek za strany od Bistra Emona a Wellness 

centra pro zvýšení návštěvnosti zámku a centra města. 

f) Zavedeme akci Bruntálské kulturní léto – cílem je, aby se občané města na akcích potkávali, aby město žilo 

a pódium na náměstí Míru bylo od 1. května do 30. září. Sekundárním efektem bude podpora místních 

provozovatelů restaurací, kaváren, cukráren a dalších živnostníků, kteří mohou nabízet své služby.  

g) Zpřístupníme věž bruntálského kostela realizací rekonstrukce schodiště na věž kostela a zapojením města 

Bruntál do celorepublikové akce „Měsíc otevřených věží a rozhleden v ČR“. 



 
 

 

h) Vybudujeme kulturně společenský areál (kryté pódium se základní technikou + hlediště + zázemí 

pro vystupující i návštěvníky), který umožní organizovaní vlastních městských akcí a bude pronajímán 

agenturám, které organizují celorepublikové sezonní festivaly, koncertní a divadelní „šňůry“, které mimo 

takové areály nejsou realizovatelné, tudíž pro naše občany nedostupné. 

i) Budeme iniciovat vznik studentských firem ve spolupráci s Úřadem práce s vazbou na region (výroba, služby), 

nebo bez vazby na region (IT, marketing, SEO, DTP, internet, e-shop apod.). Cílem je více zapojit studenty 

do dění ve městě a tím více podporovat patriotismus (alespoň po dobu studia). 

j) Kultura – při plánování kulturních akci na každý rok vyzveme studenty k návrhům na koncerty, festivaly, 

divadelní představení, Majáles apod. 

k) Společně budeme iniciovat založení studentského klubu a podporovat provozovatele v jeho provozu (malá 

scéna – divadlo, koncerty apod.) 

l) Sport – budeme iniciovat a finančně podporovat pořádání okresních meziškolských studentských turnajů, 

soutěží (studentská liga apod.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

PROČ JÍT K VOLBÁM 2022? 

V roce 2010 mělo v Bruntále trvalý pobyt nahlášeno 17.264 obyvatel. V roce 2022 to bylo už jen 15.523. Z toho je 

necelých 12.800 dospělých, kteří můžou jít volit.  

Bruntál má dlouhodobě jednu z nejnižších volebních účastí ve volbách do zastupitelstva. Pohybuje se lehce 

nad 30 %. V roce 2018 to bylo 31,59 %, což byla 7. nejnižší volební účast ze 701 měst a obcí Moravskoslezského 

a  Olomouckého kraje. A ani v roce 2014 a 2010 to nebylo o moc lepší.  

Pokud to tak bude i letos, přijdou volit 4 tisíce lidí. Díky systému přepočtu volebních hlasů to znamená, že stačí 

necelých 1.800 volebních lístků na to, abyste ovládli nadpoloviční většinu zastupitelstva (14 zastupitelů z 27) a mohli 

volně rozhodovat o všem. Stačí tak, aby každý kandidát jedné strany přemluvil pár známých a jejich rodin a vítězství 

je v kapse. A to není dobře. 

Město Bruntál je dlouhodobě nemocné a strádá i ve srovnání se srovnatelně malými a chudými městy v Česku. 

Selhává v dostupnosti služeb, v péči o veřejné prostranství, v rozvoji bydlení, v komunikaci s obyvateli 

i ve strategických investicích, přinášejících užitek do budoucna. Stovky lidí ročně proto z města odcházejí úplně, 

další se stěhují do okolních obcí.  

A není se co divit. Podle nezávislých statistik je v kvalitě života Bruntál na 186. místě z 207 hodnocených českých 

měst. Lépe se lidem žije i v Rýmařově, Bohumíně či mediálně nechvalně známé Bílině. 

Bruntálská veřejnost je k dění ve městě apatická, nezajímá ji. Nejčastěji proto, že "se stejně nic nezmění". 

Na zasedání zastupitelstva téměř nikdo nechodí a zastupitelé jsou tak přesvědčení, že je volič spokojený a že svou 

práci tedy dělají dobře. Nedělají. To vidíme všichni kolem sebe. A pokud s tím něco neuděláme, samo se to nezlepší. 

Náprava nebude jednoduchá. Vyřešit se musí všechny oblasti řízení města, ve všech vidíme potenciál. Víme, jak 

na to. Použijeme postupy ověřené a běžně funkční v jiných českých městech. Bude to trvat roky a bude to asi 

i trochu bolet, ale čím dříve začneme, tím dříve uvidí všichni obyvatelé pozitivní změny. 

Zajímejte se o své město, buďte součástí jeho změny k lepšímu. Bez podpory Vás, veřejnosti, to půjde jen těžko. 

Jsme připraveni s Vámi spolupracovat, komunikovat a dávat Vám prostor k prosazení Vašich nápadů a námětu. 

V Bruntále to mnoho let nebylo zvykem. Ale zrovna tyto změny se dají udělat téměř okamžitě, stačí jen chtít. Pojďte 

do toho s námi, společně můžeme prospět všem. 


