Programové prohlášení priorit a cílů 2018 – 2022 politického hnutí Podpora
občanů a sdružení nezávislých kandidátů Naše Dvojměstí
Transparentní, otevřená a přátelská radnice
v zdokonalíme webové stránky
v zavedeme pravidelné setkávání občan - vedení města „ Den otevřených dveří“
v rozšíříme předávání informací pro občany z jednání rady města a zastupitelstva města
v Městských listech a budeme pokračovat v on-line přenosech ze zastupitelstva města
v optimalizujeme organizační strukturu městského úřadu a zefektivníme činnost komisí města
Životní prostředí
v v lokalitě Stará Boleslav budeme podporovat omezení těžby písku v rámci legislativních
existujících legislativních možností
v budeme pokračovat v revitalizaci Houšteckého parku, dokončíme Centralpark u nemocnice
v zrekonstruujeme a rozšíříme sběrné dvory
v vybudujeme další hnízda podzemních kontejnerů pro odpad v závislosti na získání dotací
v dokončíme rekonstrukci rozvodů centrálního zabezpečení tepla
v přírodní památku Hluchov chceme získat do majetku města od Středočeského kraje
v trvale budeme monitorovat čistotu ovzduší a úroveň hluku
Bezpečnost
v zmodernizujeme a rozšíříme kamerový systém včetně pultu centrální ochrany ve městě
v podpoříme činnost dobrovolných hasičů při vybudování hasičské zbrojnice v lokalitě Stará
Boleslav
v rozšíříme síť bezpečných přechodů pro chodce
v započneme s úsekovým měřením rychlosti na vjezdech do města
Doprava a městská infrastruktura
v budeme nadále podporovat úsilí Středočeského kraje o vybudování obchvatu ve Staré
Boleslavi silnice II/331 a přípravu realizace obchvatu Brandýsa nad Labem
v se Středočeským krajem budeme spolupracovat na rekonstrukci komunikací II. a III. tříd
v Pražskou ulici zrekonstruujeme a dáme ji novou dopravní a parkovací podobu
v rekonstrukci místních ulic, výstavbě chodníků a veřejného osvětlení budeme věnovat velké
úsilí
v navýšíme počet parkovacích míst a vybudujeme parkoviště P + R v závislosti na získání dotace
v vytvoříme nové autobusové zastávky do nových městských čtvrtí
v pomůžeme zprůjezdnit sídliště U Nádraží
v zrealizujeme bezpečné cyklistické spojení mezi Brandýsem a Starou Boleslaví a
zrekonstruujeme stávající Polabskou cyklostezku
v zahájíme intenzifikaci čističky odpadních vod
v vybudujeme kotviště na Ostrůvku a Proboštském jezeře
v zpracujeme dopravní model města a synchronizace světelného dopravního značení
v závislosti na intenzitě dopravy

Hospodaření města (ekonomika a investice)
v dokončíme důslednou inventarizaci nemovitostí a optimalizaci movitého majetku
v budeme pokračovat v realizaci investic pro potřeby města, které jsou spojené s možností
získání dotací
v vyřešíme další rozvoj budov v Houštce
v postupná revitalizace objektů patřících do majetku města
v zavedení participativního rozpočtu
Sport, kultura a volnočasové aktivity
v postupné navyšování finanční podpory sportovním organizacím a místním spolkům na
činnost mládeže (včetně grantového programu) bude naše priorita
v dokončíme všechny kroky spojené s postavením sportovní haly při ZŠ Palachova
v multifunkční hřiště (včetně zázemí) v ulici Zahradnická dokončíme a budeme pokračovat
v podpoře výstavby víceúčelových hřišť
v provedeme komplexní rekonstrukci letního kina a zmodernizujeme kino v Brandýse nad
Labem
v vyčleněné prostory Brandýského zámku zrekonstruujeme a zrealizujeme projekt osvětlení
pláště brandýského zámku
v budeme podporovat úspěšné společenské, sportovní i kulturní akce pořádané na území
města
v zámecký pivovar budeme chtít dostat do majetku města a využít je pro kulturní a
společenské potřeby občanů
v pořídíme mobilní pódium pro potřeby města
Školství, sociální oblast
v
v
v
v
v
v
v
v

dokončíme výstavbu základní školy ve Staré Boleslavi
vybudujeme dvě mateřské školy ve staroboleslavské části
zajistíme navýšení kapacit stávajících základních škol
postupně zrekonstruujeme objekt Vyššího Hrádku pro potřeby Základní umělecké školy
dům pro seniory a jeho vybudování bude jedním z našich cílů v této kapitole
objekt Na Prádle přeměníme na sociální byty (startovací byty)
městské komunitní centrum a služeb nasměrujeme do školní jídelny ve Staré Boleslavi
důstojnou smuteční síť zrealizujeme na jednom z hřbitovů

Podpora podnikání a cestovního ruchu
v budeme pokračovat v podpoře místních podnikatelů v rámci platných zákonů v zakázkách
vyhlašovaných městem
v aktivně podpoříme turismus v rámci Středočeské krajské sítě a zapojíme se v rámci veletrhů
cestovního ruchu do propagace města
v vybudujeme turistický navigační systém
v budeme usilovat ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím o vybudování muzea české
státnosti ve Staré Boleslavi

