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Naše vize

• Na budoucnost je moudré si spořit, ještě lepší je si na ní vydělat. 
• Budeme lepšími hospodáři. Zavedeme on-line kontrolu nad využitím 

městského majetku.
• Postavíme podzemní parkoviště pod Senovážným a Mariánským 

náměstím a dáme centru nový život. 
• Úřady města nastěhujeme na jediné místo – pod jednu střechu a na 

stejné místo přilákáme i státní úřady. 



Naše vize

• Zavedeme motivační program pro majitele celoročního 
předplatného MHD. Odlehčíme dopravě v centru. Vyřešíme prokletí 
křižovatek u Dlouhého mostu a u viaduktu v Nádražní ulici. 
Rozšíříme a osvětlíme cyklostezky.

• Zlepšíme bezpečnost ve městě, městská policie bude všem měřit 
stejně.

• Zlepšíme propagaci města.
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Ekonomika – hospodaření s majetkem města
Města ztratila motivaci ke zvyšování svých příjmů, 
raději se honí za dotacemi. My bychom raději 
městskou pokladnu nejprve plnili a až poté utráceli.

• Zavedeme on-line veřejnou kontrolu nad využitím 
městského majetku – INTERAKTIVNÍ MAPA. 

• Město nebude ze svých zdrojů budovat projekty 
konkurující soukromému sektoru. 

• Budeme požadovat větší finanční samostatnost u 
institucí zcela či dominantně závislých na příspěvcích 
města. 
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Radnice a úřady jako služba…

Nikdo z nás nechodí na úřady rád, 
dobře fungující úřad nám však 
může ušetřit soustu času i zdrojů. 
Postavíme úřad města jako 
moderní službu, na jediném místě 
a dostupný všem.

• Přestavíme objekty Žižkových 
kasáren (u autobusového nádraží) na 
nové Administrativní centrum 
města. 

• Změníme práci úředníků, stanou se 
nejdříve rádci, pak až vykonavateli. 
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Zeleň ve městě, protipovodňová opatření...

Nejsme silnější než příroda! Každá další generace bude 
odsouzena nést náklady nápravy chyb svých předchůdců. 
 

• Nebudeme podporovat stavby zužující koryto řek Vltavy a Malše, 
zejména ne před městem proti proudu řeky. 

• Nebudeme podporovat výstavbu velkoplošných zařízení a 
zpevněných ploch bez řešení pro zadržení přívalů vody.

• Zastavíme nesmyslný projekt kácení stromořadí na břehu 
v Havlíčkově kolonii a odtěžení části břehové partie. 

• Vrátíme centru květiny a zvýšíme množství relaxačních bodů ve 
vnitřním městě. Vrátíme  Stromovce a Maláku význam a funkci 
rekreační zóny.
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Bezpečí…
Zákony a obecně 
platná pravidla 
platí pro všechny 
stejná, bez ohledu 
na barvu pleti, 
vyznání či 
přesvědčení a 
momentální 
sociální statut. 
Městská policie 
bude měřit všem 
jedním metrem. 

•Program existenčního 
a sociálního zajištění 
nám musí umožnit 
řešit jevy porušující 
soužití mezi lidmi. 
Nejde pouze o 
nejkřiklavější případy 
bezdomovectví. 
Musíme umět 
zachytit i jevy 
zneužívání dětí, násilí 
v rodinách, mezi 
manžely, na 
seniorech.
•Povedeme boj 
s drogovou závislostí 
a podpoříme osvětu. 
Nabídneme 
nezletilým lepší 
program, než je 
vysedávání po barech 
a hospodách.
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Doprava a 
bezpečnost na 
komunikacích…

•NE rozšiřování 
parkovacích zón.
•Soustředíme se na 
vyvedení tranzitní 
dopravy z města. 
•Z Dlouhého mostu 
do Čtyráku rychleji. 
Nadjezdem dvou 
přímých pruhů nad 
úrovní dnešní 
křižovatky výrazně 
zrychlíme dopravu 
do a z centra. 
Stejným způsobem 
přemostíme i 
křižovatku u 
viaduktu.
•Rozjedeme projekt 
výstavby 
podzemního 
parkoviště pod 
Senovážným a 
Mariánským 
náměstím. 
•Dobudujeme pravé 
odbočovací pruhy.
•Podrobíme přísné 
revizi projekt 
dostavby a 
modernizace letiště.



Můžeme chtít více…

Podpora 
školství, 
sportu, 
volnočasovýc
h aktivit           
      a kultury…
Chceme město 
přemýšlivých, 
skutečně 
dospělých a 
odpovědných 
lidí. Více 
zapojíme 
vysoké školy do 
života města. 

•Zajistíme 
dostatečný 
počet míst v 
mateřských 
školách a 
podpoříme 
vznik 
alternativních 
forem 
předškolní 
přípravy.
•Prosadíme 
lepší využití 
stávajících 
sportovních 
zařízení. 
•Podpoříme 
zvýraznění 
tradic 
v kulturním a 
společenském 
životě města.
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Propagace 
města –  
„VIZE 2100“
Městu chybí 
jasná, 
chytlavá a 
chytrá 
propagace. 
Chceme mu 
dát vizi 
dalšího 
rozvoje.

•Chceme najít 
silná – 
marketingově 
úspěšná 
spojení. 
Využijeme rarity 
a konkurenční 
výhody města 
(2 pivovary, 
tužky, 
univerzity…). 
•Město vyhlásí 
urbanistickou 
soutěž „VIZE 
2100“ jako 
projekt 
přinášející 
koncepci 
rozvoje pro 
delší období.  
•Založíme 
poradní orgán, 
„Kolegium 
autorit“.
•Využijeme 
významného 
výročí 750 let 
existence města 
k jeho 
propagaci.
•Podpoříme 
vrcholové 
sporty ve městě 
jako formu 
propagace. 
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Budějovice - 
dobré místo 
pro život 
všech…
Město je plné 
nástrah a 
překážek. 
Maminky 
s kočárky a 
invalidní 
spoluobčané 
se nesmí bát 
návštěvy 
budovy, která 
má sloužit 
jako úřad 
města. 
 
•Podrobíme 
důsledné revizi 
koncepci města 
bez bariér. 
Staneme se 
městem 
přátelským a 
komunikujícím. 
Na nové stavby 
a rekonstrukce 
budou dohlížet 
lidé s reálnou 
zkušeností se 
světem 
handicapu.
•Nebudeme 
odvracet tvář 
před 
problémem 
sociálního 
vyloučení a 
bezdomovectví
. 
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