PRIORITNÍ BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
1) Budeme usilovat o zlepšení využití veřejného prostoru ve prospěch obyvatel

Unie pro sport a zdraví
Lepší město, lepší život

a návštěvníků města (lavičky, vodní prvky, obnova parků a zvýšení podílů drobné
zeleně, uliční zeleň, stojany na kola…). Naší prioritou je, bylo a bude upřednostnění
zeleně před betonem a nesmyslným zastavováním veškerých volných prostranství .
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2) Chceme prosazovat finanční podporu sportovních organizací, zejména těch, které
pracují s dětmi a mládeží a podporují tak zdravý životní styl a prevenci negativních jevů
(drogy, gamblerství,…), přičemž by tato podpora měla být do výše 1 % rozpočtu města.
Hlavním kritériem rozdělování podpory by měl být počet dětí a mládeže aktivně zapojených v organizacích.

3) Zasadíme se o vybudování a rekonstrukci veřejných sportovišť, areálů zdraví,
zpřístupnění městských a školních sportovních areálů pro všechny (přehrada, Lidové
sady - Lesní koupaliště, Vesec).

4) Zasadíme se o vyhlášení druhé výzvy na projekty IPRM (integrovaného plánu rozvoje města) a účelné využití více než 540 mil. Kč z EU pro zlepšení života v Liberci (více
drobných projektů místo projektů velkých).

Unie pro sport
a zdraví
VOLTE

Spojuje nás touha po aktivním životě ve městě přátelském pro lidi,
které nabízí vše potřebné pro kvalitní a smysluplné trávení volného
času.

Lepší město,
lepší život.
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VOLTE

Chceme lepší město a lepší život.
Chceme zdravé město pro zdravé občany.
Chceme město přívětivé pro život.

5) Naším cílem je zvýšení podílu alternativní dopravy (pěší, cyklo, MHD) oproti individuální motorové dopravě, zklidnění centra města, zvýšení bezpečnosti pro všechny
účastníky silničního provozu.

6) Budeme rozvíjet síť bezpečných cest pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisté) ve

A co si pod tím představit? Především místo, kde na prvním místě jsou
jeho občané, lidé, turisté, děti, služby, možnosti a příležitosti, nikoliv
výstavba, auta, politické boje…

městě i jeho okolí.

7) Zasadíme se o realizaci dalších etap generelu cyklodopravy v Liberci. Vybudujeme

Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout
dalšího rozkvětu Liberce v souladu se zájmy občanů.

alespoň 10 km či 10 úseků cyklostezek. V rámci rekonstrukcí a výstavby silnic dohlédneme i na vytvoření cyklistických pruhů dle vzoru moderních evropských měst.

Chceme řešit konkrétní problémy. Bez zatížení politickým hašteřením.

Prosadíme co největší zprůhlednění a zefektivnění toků finančních prostředků
– např. zveřejňováním veškerých údajů o výběrových řízeních a městských zakázkách
(„Semilský model“).

Své zkušenosti chceme uplatnit ve prospěch našich občanů v rámci
práce městského zastupitelstva a městské rady.

9) Zpracujeme a budeme využívat reálnou finanční analýzu a prognózu rozpočtu
města se střednědobým výhledem (minimálně volební období).

10) Budeme iniciovat a podporovat výstavbu hospice v Liberci.
Podrobnější program najdete na www.usz.cz

www.usz.cz

VOLBY
DO MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

