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Úvod 
 

 

Piráti, ANO, ČSSD, Volby94 a ODS (dále jen „koaliční partneři“) se na základě voleb do 

Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodli 

na spolupráci a na základě mandátů od občanů převzali plnou zodpovědnost za efektivní 

fungování městské samosprávy v období 2014 – 2018 s cílem zajistit dlouhodobý rozvoj 

města Mariánské Lázně. 

Koaliční partneři se zavázali, že při hlasování v Radě a Zastupitelstvu podpoří přijetí 

návrhů, kterými bude naplňováno toto Programové prohlášení, a zavazují se postupovat na 

základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze 

smluvních stran jako věc zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s 

právními předpisy. 

Na základě dohody se koaliční partneři zavázali vytvořit Programové prohlášení do 

28.2.2015. Programové prohlášení bude po schválení Radou města Mariánské Lázně 

připojeno ke koaliční smlouvě a stane se tak její součástí. 

Jednotlivé programové cíle jsou členěny do šesti základních podkapitol. Každý programový 

cíl má přiřazeného garanta, který je za naplnění daného cíle zodpovědný, případně i 

spolupracující osoby a dále očekáváný termín splnění. 

Jednotlivým programovým cílům jsou přiřazeny priority stanovené na základě společného 

koaličního jednání dle závažnosti uvedené v následující tabulce: 

 

Priorita Hodnota 
Vysoká 1 

Střední 2 

Nízká 3 
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TRANSPARENTNÍ A ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ MĚSTA 

Veřejně přístupná elektronická verze rozpočtu města 
Mariánské Lázně na internetových stránkách města 
(„rozklikávací“ rozpočet) 
K tomu, aby byly prostředky využívány efektivně, je nutné při rozhodování uplatňovat ekonomická 

kritéria a zajistit vysokou míru kontroly, a to jak institucionální, tak i laické, tj. kontroly ze strany 

veřejnosti. 

Velký prostor pro uplatnění laické kontroly představují rozpočty místních samospráv. Na rozdíl od 

státního rozpočtu jsou problémy, které se zde řeší, obyčejnému člověku podstatně srozumitelnější 

a následky jednotlivých kroků jsou rychleji viditelné.  Ovšem k tomu, aby se občan mohl do 

rozpočtového procesu účinně zapojit, musí být alespoň rámcově obeznámen s fungováním celého 

systému. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Kalina 

Termín splnění 27.11.2015 

Priorita 1 
 

Zveřejňování smluv uzavřených městem Mariánské Lázně (na 
internetových stránkách města Mariánské Lázně nebo na 
portálu Ministerstva vnitra České republiky) 
Zveřejňování smluv veřejných institucí slouží jako účinný protikorupční nástroj v různých zemích 

světa (např. na Slovensku, v Gruzii, Kolumbii či ve Spojeném království), který umožňuje občanské 

společnosti kontrolovat hospodárnost výdajů veřejné správy. Samotný proces publikování smluv 

nemusí představovat velkou administrativní zátěž. Po technické stránce je možné nasadit vlastní 

systém jako součást webu města, nebo využít již fungující portál Ministerstva vnitra. 

Rada města může usnesením určit, jaké druhy smluv není nutné zveřejňovat. Mělo by se jednat o 

smlouvy, u kterých veřejný zájem na zveřejňování není tak výrazný v porovnání s náklady, které by 

přineslo zveřejňování vysokého počtu takových smluv (např. pracovní smlouvy níže postavených 

zaměstnanců či pomocného personálu, smlouvy o pronájmu hrobového místa, atd..). Tyto smlouvy 

má ale město nadále povinnost zveřejnit, pokud tak stanoví zákon o svobodném přístupu 

k informacím. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Kalina 

Termín splnění 1.7.2015 

Priorita 1 
 

 



PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 - 2018 

 
4 

Revize všech sporných smluv 
Město Mariánské Lázně v uplynulých letech čelilo mnoha kauzám. Pokládáme za nutné některé 

z nich revidovat. Předchozí programových cíl je vlastně jedním z nástrojů, protože ve většině 

případů se nechceme zaobírat minulostí, ale chceme dát veřejnosti prostor, ať tyto kauzy posoudí 

občané sami na základě zveřejněných údajů. 

Garant RM 

Spolupracuje - 

Termín splnění 18.3.2016 

Priorita 3 

Jasný a transparentní systém zadávání veřejných zakázek 
Ačkoli jsou mnohdy veřejná výběrová řízení chápána jako „všelék“ na předražené zakázky, v praxi 

tom tak často nebývá. Přitom zákon o veřejných umožňuje nastavit podmínky v zadávací 

dokumentaci, které mohou vybrat skutečně kvalitní dodavatele a nehledět pouze na nejnižší 

vysoutěženou cenu. Praxe totiž ukazuje, že dodavatel s nejnižší vysoutěženou cenou často účtuje 

vícepráce, nebo kvalita provedené práce neodpovídá představě a zadání investora.  

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 30.9.2015 

Priorita 1 

Maximální využívání elektronických nástrojů pro veřejná 
výběrová řízení 
V současné době je již naprostá většina výběrových řízení vypisována v elektronickém systému na 

stránkách města. V tomto trendu budeme pokračovat a předpokládáme, že i vysoutěžením 

podlimitních zakázek lze v důsledku ušetřit nemalé částky z veřejných prostředky. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 1.12.2015 

Priorita 1 

Zřízení transparentních bankovních účtů 
Transparentní on-line bankovní účetnictví je jedním z mála nástrojů, díky kterým může občan 

v reálném čase kontrolovat tok financí místní samosprávy. Město Mariánské Lázně disponuje 

desítkami bankovních účtů. Pokládáme za nutné vést jednání s bankovními domy a maximum 

z těchto účtů změnit za transparentní.  

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje - 

Termín splnění 2.7.2015 

Priorita 2 
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Otevřený přístup při projednávání a schvalování strategických 
dokumentů a projektů města Mariánské Lázně 
Zapojení obyvatel do rozhodování k činnostem ve městě má pozitivní dopad na společnost – 

identifikaci s místem, městem, krajinou, sousedy. Našim cílem je spokojený občan, který má 

možnost něco změnit, tak aby byla demokracie ve městě uplatňována průběžně, ne jen při 

komunálních volbách.  

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje - 

Termín splnění 1.6.2015 

Priorita 1 

Veřejně přístupné informace podléhající zákonu o svobodném 
přístupu k informacím  
Na internetových stránkách města jsou již nyní zveřejňovány údaje, které jsou nejčastěji důvodem 

žádostí o přístup k informacím. Jedná se například o čerpání jednotlivých fondů (kultura, sport, ..). 

Chceme vytipovat širší okruhu dat, která mohou být „preventivně“ zveřejňována. Občanům i 

úředníkům toto řešení sníží administrativu s vyřizováním jednotlivých žádostí. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje - 

Termín splnění 1.12.2015 

Priorita 2 

Maximální využití moderních způsobů řízení, např. nástrojů 
projektového řízení, systému řízené dokumentace a 
kontrolingu 
Již toto programové prohlášení je jistým způsobem důkazem nasazení moderních metod 

projektového řízení, které chceme dále rozvíjet a postupně nasazovat nejen na řízení agendy 

politického vedení samosprávy, ale i na konkrétní projekty města a odbory městského úřadu. 

Předpokládáme, že software, který pro projektové řízení využijeme bude založen na OpenSource  a 

provozován s minimálními náklady (např. GanttProject, Redmine, ..). Tyto nástroje lze využít i 

z pozice efektivní kontroly činností. 

V otázce řízené dokumentace předpokládáme zavést takový systém, který umožní efektivní oběh 

dokumentů (wokflow) a skladování dokumentů, včetně patřičných metadat. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.12.2015 

Priorita 2 
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Využití potenciálu všech příspěvkových organizací města na 
rozšíření služeb a stabilizace finančních prostředků 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.12.2016 

Priorita 2 
 

Řešení otázek daně z nemovitosti a zlepšení stavu bytového 
fondu 

Garant Antonín Šimánek 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.12.2016 

Priorita 2 
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ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ 
 

Spuštění elektronického systému zpětné vazby, zadávání 
podnětů, připomínek stížností i dotazů s garantovanou 
odpovědí 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.6.2015 

Priorita 2 

Zřízení veřejné přístupné schránky pros sběr písemných 
připomínek 

Garant Martin Kalina 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.5.2015 

Priorita 2 
 

Osobní setkávání s občany a se zástupci zaměstnavatelů a 
živnostníků působících na území města. Zavedení konceptu 
diskuzních hodin s radnicí v konkrétním časovém intervalu 
Velmi si vážíme zaměstnavatelů, živnostníků a všech subjektů obohacujících toto město. Právě 

komunikace a setkávání s nimi může pomoci vyřešit některé zásadní otázky. Stejně jako setkávání 

veřejnosti s radnicí, kde bude mít kdokoli možnost debaty s vedením radnice. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.5.2015 

Priorita 2 
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Ke zvýšení informovanosti občanů bude záznam z jednání 
zastupitelstva města zveřejňován na internetu 
V současné době již zveřejňuje město jednotlivá usnesení ZM včetně jmenovitého hlasování. 

Usnesení však mnohdy sama o sobě nejsou příliš vypovídající o podstatě. Pokládáme za nutné 

zveřejnit kompletní zápis ZM včetně všech příloh v intencích zákona o ochraně osobních údajů. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.4.2015 

Priorita 1 
 

Jednání jednotlivých zastupitelů, radních a členů poradních 
orgánů bude veřejnosti zprostředkováno jmenovitým 
hlasováním. Záznam z jednání zastupitelstva, rady, výborů i 
komisí bude veřejně dostupný na internetových stránkách 
města 
Hlasování zastupitelů jsou již nyní jmenovitá a následně tak i zveřejňovaná. Pokládáme za nutné 

stejně tak zveřejňovat i zápisy z jednání ZM, RM, komisí RM, včetně jmenovitých hlasování. 

Audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva již nyní funguje v režimu živého přenosu, 

předpokládáme, že tento záznam bude nadále ukládán ve veřejně přístupné formě na internetových 

stránkách a bude splňovat požadavky zákona o ochraně osobních údajů. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje  

Termín splnění 1.6.2015 

Priorita 1 
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KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY 

Zdravotnictví a sociální zázemí 
 

Zajištění 24 hodinové akutní lékařské služby 
Do konce roku 2014 byl Nemocnicí Mariánské Lázně zajištěn provoz 24 hodinové chirurgické 

ambulance. Částka, kterou se město účastnilo pokrytí provozní ztráty, činila téměř 

4.000.000 Kč/ročně. Tato částka sice může být opodstatněná, pokud však bude město spatřovat 

v provozovateli nemocnice strategického partnera pro další rozvoj i vyjednávání se zdravotními 

pojišťovnami a vedením Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 17.11.2015 

Priorita 1 
 

Přítomnost pohotovostního lékaře v Mariánských Lázních 
v rámci poskytování Zdravotnické záchranné služby v systému 
randez-vous. 
V případě, že nebude realizována opatření na provoz 24 hodinové chirurgické ambulance, budeme 

se snažit alespoň toto kompenzovat přítomností posádky lékaře v systému rande-vous i ve městě 

Mariánské Lázně. K realizaci tohoto programového cíle však bude nutná maximální součinnost 

Karlovarského kraje.  

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 3.12.2015 

Priorita 2 
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Koncepční spolupráce s ostatními poskytovateli zdravotní 
péče, zdravotními pojišťovnami, Karlovarským a Plzeňským 
krajem i dalším subjekty, včetně soukromých, či možnost 
přeshraniční spolupráce 
Zajištění základní zdravotní péče silně přesahuje kompetence samosprávy, proto považujeme za 

důležité hledat maximum strategických partnerů napříč kraji (Plzeňský-Karlovarský), případně i 

zvážit možnost přeshraniční spolupráce. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 3.12.2015 

Priorita 2 
 

Rozšíření počtu míst pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty 
seniorů v DPS. Maximální podpora setrvání seniorů co nejdelší 
čas ve své domácnosti 

Garant Miroslav Míka 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.6.2017 

Priorita 2 
 

Doprava 
 

Pěší, cyklistickou a městskou hromadnou dopravu považujeme 
za rovnocennou automobilové dopravě 
Dopravní systém je nutno chápat jako spojení všech druhů dopravy, které se doplňují a vzájemně 

spolupracují. Prostředky vložené do podpory dopravy hromadné, pěší a cyklistické se zúročí tím, že 

bude zpomalen nárůst automobilové dopravy. Tak lze dosáhnout vyšší funkčnosti celého systému, 

zklidnění lázeňského města a úspor při výstavbě komunikací. 

Garant Luděk Bartoš 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.6.2018 

Priorita 2 
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Hloubková finanční analýza Městské Dopravy Mariánské Lázně 
s.r.o. 

Garant Martin Kalina 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.12.2015 

Priorita 2 

Analýza možností rozvoje MHD a koncepce dopravní 
obslužnosti ve městě jako součást strategického plánu 
Současná dopravní situace je dlouhodobě neudržitelná. Důležitá rozhodnutí, které je potřeba 

učinit, vyvstanou z konkrétní analýzy s přihlédnutím ke světovým trendům a lokálním potřebám. 

Koncepce musí vyřešit především téma MHD, parkování, cyklistické a pěší dopravy. V koncepci je 

potřeba definovat postoj města k tématům letiště, obchvat a vlaková doprava jako součást 

strategie rozvoje města. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Luděk Bartoš 

Termín splnění 18.12.2015 

Priorita 2 
 

Systém parkování ve městě a organizace všech druhů dopravy 
v lázeňském centru, který bude zahrnut do strategického 
plánu 
Cílem je vytvoření jednotného systému parkování ve městě. Zpoplatnění parkování automobilů 

bude sloužit prioritně k regulaci nabídky a poptávky po parkovacích stáních. K tomu musí být 

veškeré veřejně přístupné parkovací kapacity ve městě (komunikace, parkoviště, parkovací domy) 

zapojeny do jednotného parkovacího systému.  

Z příjmů ze ziskových forem parkování bude podporován rozvoj ostatních druhů dopravy (MHD, pěší, 

cyklistická) a provoz neziskového parkování. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Luděk Bartoš 

Termín splnění 17.6.2015 

Priorita 2 
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Výstavba nabíjecích stanic pro elektromobily 
Město se může stát silným partnerem soukromým subjektům, které rozvíjí elektromobilitu a budují 

související technickou infrastrukturu. Umístění dobíjecích stanic může město určitým způsobem 

zatraktivnit a rozšířit okruh klientely. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.6.2016 

Priorita 3 
 

Další rozvoj MHD s maximální finanční podporou z dotačních 
fondů 
Město Mariánské Lázně je majoritním vlastníkem ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně 

s.r.o. a podle toho musí přistupovat i ke konceptu MHD ve městě. Nelze tedy vysoutěžit jiného 

dodavatel přepravy. 

Z našeho pohledu se jako nevhodnější způsob přepravy v MHD stále trolejbusová doprava. Je však 

nutné již nyní zahájit přípravu projektů, na základě kterých je například možné čerpat dotace na 

novou měnírnu, která bude potřeba i v případě, že se město rozhodne jít cestou např. elektrobusů. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Miloš Hurajčík 

Termín splnění 2.12.2015 

Priorita 2 
 

Bezpečný a pohodlný pohyb chodců a cyklistů vybudováním 
cyklostezek a úprav komunikací pro bezpečný pohyb chodců. 
Umístění stojanů pro jízdní kola u všech úřadů, škol, 
sportovišť a kulturních institucí 
Základním prvkem života města je chodec. V rámci dopravního systému je však současně nejvíce 

zranitelný. Veškeré dopravní návrhy a opatření proto musí v první řadě zohledňovat potřeby 

chodců. Jejich bezpečnost bude zajišťována nikoliv vylučováním chodců z jejich přirozených tras, 

ale přizpůsobením ostatních druhů dopravy, pohodlnost pak dostatečnou kapacitou, logickým 

trasováním, bezbariérovostí, kvalitou povrchu a celkovou estetickou přívětivostí pěších komunikací. 

Dopravní systém musí splňovat nároky osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Je žádoucí zvýšení podílu cyklistů na celkové dopravě uvnitř města. Za tím účelem budou vytvářeny 

bezpečné a pohodlné cyklistické trasy a podporována výstavba dalších zařízení pro cyklisty 

(především odstavných míst pro kola). 

Garant Luděk Bartoš 

Spolupracuje - 

Termín splnění 11.11.2016 

Priorita 2 
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Zachování letiště Skláře v územním plánu a snaha o obnovení 
leteckého provozu v Mariánských Lázních 
Letiště Skláře je nedílnou součástí historie města a jedná se o nejstarší dochované dopravní letiště 

v zemi. Vedení města neumožní změnu územního plánu, která by znehodnotila současné pozemky 

letiště a umožnila majitelům i exekutorům následné spekulace. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Antonín Šimánek 

Termín splnění 10.3.2017 

Priorita 2 
 

Školství 
 

Revize všech kapacit v mateřských školách. Zajištění dostatku 
míst v mateřských a základních školách 
Cílem je predikovat pravděpodobný vývoj poptávky po místech ve (před)školních zařízeních 

provozovaných městem. V případě nedostatečných kapacit včas reagovat na tuto situaci 

Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 18.6.2015 

Priorita 2 
 

Podpora zřízení dětských jeslí a alternativních školních a 
mimoškolních zařízení 
V rámci projektu bude zmapována poptávka po jeslích, zajištění podkladů pro vyhodnocení 

schopnosti města dlouhodobě finančně pokrýt provoz jeslí. V kladném případě začít s realizací. 

Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 18.2.2016 

Priorita 2 
 

Snaha o zachování všech stupňů vzdělávání, včetně institucí 
zřizovaných krajem 
Aktivní kontakt se zástupci subjektů působících ve vzdělávání. Komunikace s Karlovarským krajem 

ve smyslu zajištění dlouhodobé udržitelnosti všech vzdělávacích subjektů zřizovaných Karlovarským 

krajem. 
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Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.2.2017 

Priorita 2 
 

Úprava školních areálů a prostor, pro bezpečnější pohyb v 
jejich okolí 
Našim cílem je stav, kdy děti do školy chodí pěšky, jezdí na kole, či dojíždí MHD. Rodič nemusí dítě 

vozit autem kvůli strachu o jeho bezpečnost. U úprav okolí školních areálů to začíná. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 2 
 

Vytvoření studentské rady města, která bude moci 1x ročně 
navrhovat náměty zastupitelstvu 
 

Garant Miroslav Míka 

Spolupracuje - 

Termín splnění 18.8.2015 

Priorita 3 
 

 

Kultura 
 

Dokončení procesu zápisu města Mariánské Lázně do Seznamu 
světového dědictví UNESCO v rámci nadnárodní nominace 
světových lázní 
 

Garant Luděk Nosek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2017 

Priorita 1 
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Dlouhodobá udržitelná koncepce rozvoje kultury s cílem, aby 
za vynaložené finanční prostředky z městského rozpočtu bylo 
produkováno kvalitní umění a byla stabilizována finanční 
situace městských kulturních institucí včetně ZSO 
Zlatá éra Mariánských Lázní hostila ty největší umělce své doby. Máme ambice tento stav vrátit 

zpět. To znamená kvalitní kulturní zázemí pro místní i hosty města. Západočeský symfonický 

orchestr je nejstarším orchestrem v českých zemích, je tedy kulturní památkou, kterou je třeba 

chránit. Vytvoříme takové podmínky, aby zde kvalitní kultura vzkvétala. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje  

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 1 
 

Jasná pravidla pro přerozdělování finančních prostředků pro 
kulturní scénu ze stávajícího rozpočtu na kulturu 
Vytvoříme rovné podmínky pro všechny žadatele. To znamená bodové ohodnocení dle přesných 

kritérií. Podpora kultury nadmístního přesahu se bude řešit na radě či zastupitelstvu. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje  

Termín splnění 17.6.2015 

Priorita 1 
 

Užší spolupráce a podpora spolkům na území města 
Chceme podporovat aktivní občany města, jejich spolky a jejich činnost. Město disponuje velkým 

množstvím nevyužitých prostor, pro které bude hledat využití. Jedním z využití bude i nabídka 

spolkové činnosti v městských prostorech. Aktivita vzniklá z občanů je nezištná a často nedoceněná. 

Podporou této aktivity vytvoříme bližší vztah obyvatel k jejich městu. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje  

Termín splnění 17.11.2017 

Priorita 2 
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Využití domu Chopin veřejností pro účely spolkové činnosti 
Ubytovna, dílny, malá scéna, sklepení, infocentrum, kanceláře, bytová jednotka, dvůr, funkční 

parter, historie a poloha domu. To všechno jsou podmínky víc než vhodné pro vytvoření 

komunitního – společensko – kulturně - informačního centra – HUBu. Možností je několik a další 

studie by je měla prověřit. Projekt by mohl být financován z Interreg programu, jako pilotní 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Miroslav Míka 

Termín splnění 17.11.2017 

Priorita 2 
 

Koncepční spolupráce s partnerskými městy i se sousedními 
městy Karlovarského a Plzeňského kraje včetně vyšší 
informovanosti obyvatel 
Naše město již delší dobu uvádí partnerská města na svých stránkách, bohužel partnerství se 

uskutečňuje ve většině případech pouze okrajově. Většina partnerských měst má zájem o výměnné 

pobyty dětí, studentů a učitelů. Budeme tuto činnost podporovat a motivovat školy a studenty, aby 

této možnosti využili a aktivně budovali přátelství.  

Nabídneme naše knihy a propagační materiály do infocenter a knihoven partnerských měst. Kde 

mají v současné době pouze dvacet let staré knihy a o naše město skoro neznají. Zasadíme se o 

rozvoj spolkové činnosti a sdílení informací.  

Naším cílem je zapojit sportovní kluby, formou pořádání sportovních turnajů partnerských měst a 

sousedních regionů.  V oblasti kultury rozšířit kulturní výměnu souborů a hudebních těles. Hostování 

talentovaných hudebníku z partnerských měst v našem ZSO. 

Našim cílem bude rozšířit a zefektivnit slovo partnerství mezi městy a regiony. 

Garant Libor Haas 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.11.2016 

Priorita 1 
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Sport 
 

Podpora všech sportů v Mariánských Lázních, zejména 
mládežnického sportu 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.10.2018 

Priorita 2 
 

Rozvoj zón volného času a míst pro sportovní aktivity (např. 
cyklostezky, in-line, singletrack, letní bobová dráha, ...) 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.10.2018 

Priorita 2 
 

Širší zpřístupnění sportovních areálů veřejnosti, včetně 
školních mimo školní výuku 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 2 
 

Výstavba tribuny ve sportovním areálu Viktoria za 
předpokladu maximálního využití dotací a fondů 

Garant Antonín Šimánek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2017 

Priorita 2 
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Smysluplné a efektivní rozdělování finančních prostředků v 
oblasti sportu. Důsledné dodržování pravidel financování 
sportu 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.6.2015 

Priorita 2 
 

 

 

 

Odpady a komunální služby 
 

Řešení „bioodpadu“ s cílem nalézt sekundární využití 
Současný zákon o odpadech již vynucuje sběr bioodpadu rostlinného původu. Považujeme za nutné 

v následujících letech nejen umístění sběrných nádob na území města, ale i zpracování projektu na 

sekundární využití bioodpadu – např. kompostárny. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.6.2016 

Priorita 1 
 

Efektivní využití potenciálu TDS s.r.o. 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.10.2018 

Priorita 2 
 

Zvýšená pozornost opravám a rekonstrukcím veřejných 
komunikací, parkovacích míst a veřejného osvětlení 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.10.2018 

Priorita 2 
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Udržování čistých veřejných prostranství a živých parků, jako 
přívětivých míst pro trávení volného času 
Park ve městě a město v parku – motto, které by mělo být ctěno. Anglický park města spolu se 

zdroji léčivých pramenů je největší hodnota města, kterou by město mělo chránit a udržovat. 

Budeme hledat možnosti, jak park animovat a oživovat jak jeho pavilony, tak možné aktivity. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje  

Termín splnění 17.10.2018 

Priorita 2 
 

Změna priorit a organizace činnosti městské policie s cílem 
zajistit vyšší přítomnost v terénu (na kolech a pěšky) 

Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 2 
 

Regulace hazardu na území města 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 16.10.2015 

Priorita 1 
 

Zkvalitnění kamerového systému města 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 1.12.2016 

Priorita 3 
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ROZVOJ MĚSTA 
 

Vytvoření nového strategického a návazně územního plánu 
jako klíčových dokumentů pro další rozvoj města. Součástí 
strategického plánu budou i další důležité koncepční 
dokumenty 
Koncepce – vize – plán a cíl. To jsou slova, která chceme proměnit v činy. Funkční města jsou ta, 

která se dlouhodobě drží svých plánů a vizí. Mariánské Lázně si zaslouží prožít novou zlatou éru a 

k tomu vede důsledné, kvalitní naplánování koncepcí a jejich naplňovaní. Jeden z prvních takových 

dokumentů je právě toto programové prohlášení. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Miroslav Míka 

Termín splnění 16.12.2016 

Priorita 1 
 

Maximální zapojení občanů do rozhodování o podobě 
strategického, územního, regulačních plánů a územních studií 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Miroslav Míka 

Termín splnění 17.6.2015 

Priorita 1 
 

Zpracovaní energetické koncepce města, jejíž součástí bude i 
strategie v oblasti vytápění ze sítě centrálního zásobování 
teplem a jiných zdrojů 
Zpracování skutečně nezávislé energetické koncepce je nástrojem, který může rozhodnout, co je 

pro lázeňské mikroklima vhodnější – zda 100m vysoký komín z teplárny s diverzifikovanou možností 

palivového mixu (štěpka, plyn, oleje), nebo individuální plynové kotelny rozmístěné po městě. 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Ondřej Knotek 

Termín splnění 1.5.2016 

Priorita 1 
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Zřízení útvaru městského architekta a zahradního architekta 
jako respektované instituce 
Architektonická perla bez městského architekta je paradox. Historii a slávu tohoto města 

spoluutvářeli právě architekti, pokud chceme vrátit věhlas a rozkvět města zpět, městský architekt 

je jistě nezbytnou součástí. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Miroslav Míka 

Termín splnění 1.5.2016 

Priorita 1 
 

Tlak na majitele chátrajících nemovitostí k rekonstrukci a 
využitelnosti 
Se správnou koncepcí přístupu k chátrajícím domům můžeme iniciovat řešení otázky v celé 

republice. Toto téma rezonuje napříč spektry a na lokální úrovni je třeba jej začít řešit ihned, 

domy totiž ohrožují své okolí. Opravené, avšak nevyužívané domy jsou pro město další umrtvující 

dávka, kde budeme hledat východisko. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Miroslav Míka 

Termín splnění 18.12.2015 

Priorita 1 
 

Dokončení pasportizace veškerého majetku města a stanovení 
priorit z hlediska jeho dlouhodobé využitelnosti a rentability 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje - 

Termín splnění 18.10.2016 

Priorita 2 
 

Včasná projektová připravenost pro maximalizaci čerpání 
fondů 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje Petr Třešňák 

Termín splnění 18.12.2015 

Priorita 1 
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Financování infrastrukturních projektů na bázi vícezdrojového 
financování včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje Petr Třešňák 

Termín splnění 18.12.2015 

Priorita 1 
 

Revitalizace a komunitní spolupráce sídlištních celků v ML 

Garant Jiří Chval 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.7.2016 

Priorita 2 
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OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ ODCHODU MLADÝCH 
 

Podpora zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem v 
Mariánských Lázních 
Chceme přilákat nerozhodnuté občany k bydlení v Mariánských Lázních, ať už vybudováním 

startovacích bytů, tak vyčleněním ploch pro další rozvoj. Ruku v ruce jde také o pracovní nabídky, 

kulturní vyžití ve městě, či například dostatek míst ve školkách a dále. Uvažujeme i o dalším 

zvýhodnění obyvatel města. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje Petr Třešňák 

Termín splnění 19.12.2017 

Priorita 1 
 

Diverzifikace trhu práce včetně možnosti pro rozvoj drobného 
průmyslu a služeb 
Ačkoli je město Mariánské Lázně odjakživa zaměřeno na turistický ruch a služby spojené 

s lázeňstvím, pokládáme za nutné diverzifikovat trh práce. To s sebou přinese mnoho pozitivních 

efektů v podobě růstu reálných mezd, nebo možnost uplatnění různých druhů profesí, které zde 

nemají možnosti a z toho důvodu se někdy celé rody stěhují za prací mimo region. Reálné nástroje 

mohou být například rozšíření průmyslové zóny v jižní části města (KÚ Úšovice) 

Garant Petr Třešňák 

Spolupracuje Martin Hurajčík 

Termín splnění 2.12.2016 

Priorita 1 
 

Podpora startovacího bydlení pro mladé 
Město trpí úbytkem mladých lidí. Tento trend chceme zvrátit, např. vybudováním bytů pro mladé, 

zároveň využijeme dotačních programů a tím snížíme pořizovací cenu na minimum. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje RM 

Termín splnění 1.12.2016 

Priorita 1 
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Intenzivnější spolupráci města s univerzitami, včetně projektu 
rozvoje univerzit a vědeckovýzkumných center 

Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 1.6.2016 

Priorita 3 
 

Podpora drobného podnikání prostřednictvím start-upů a 
podnikatelských inkubátorů 
Ve městském majetku je množství nevyužívaných nebytových prostor. Nabídneme je zčásti jako 

start-upy. Dále vytvořit HUB, jako inkubátor pro nové podnikavce. Chceme vytvořit mikro-

průmyslovou zónu v lokalitě u Pily. 

Garant Vojtěch Franta 

Spolupracuje - 

Termín splnění 1.8.2017 

Priorita 2 
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ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A 
PODNIKÁNÍ 

 

Podpora rozvoje výzkumu v oblasti lázeňské medicíny se 
zaměřením na využití léčebných zdrojů 
Cílem projektu je získat dlouhodobé partnery pro oblast výzkumu a rozvoje lázeňské medicíny 

jakožto nástroje prevence invazivních zákroků 

Garant Ondřej Knotek 

Spolupracuje - 

Termín splnění 16.12.2016 

Priorita 3 
 

Zpřístupnění minerálních pramenů všem subjektům ve městě, 
které se budou chtít finančně podílet na investicích a údržbě 
Město Mariánské Lázně bylo založeno především na minerálních pramenech a následné léčbě. 

Zpřístupnění přírodních zdrojů žadatelům, kteří splňují požadavky Českého inspektorátu lázní se 

stane zásadním úkolem, který by měl rozšířit léčebné nabídky přilákat od regionu další investory 

v oboru hotelnictví a lázeňství. 

Garant Miloslav Chadim 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.2.2016 

Priorita 3 
 

Úzká spolupráce se subjekty působících v oblasti cestovního 
ruchu ve městě, zejména s Léčebnými lázněmi, jako velmi 
důležitým partnerem v rozvoji lázeňství 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a další subjekty podnikající v hotelnictví jsou pro město 

strategickými partnery pro oblast cestovního ruchu. Město si velmi dobře uvědomuje přínos těchto 

subjektů. Je nutné najít kompromisní řešení v zásadních otázkách rozvoje Mariánských Lázní. 

Garant Miloslav Chadim 

Spolupracuje - 

Termín splnění 17.9.2015 

Priorita 1 
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Efektivní marketing a propagace města ve spolupráci se 
subjekty v cestovním ruchu. Podpora on-line marketingu 
města s cílem zviditelnit město, kulturní aktivity a služby 
Vytvoříme jednotný model propagace města, jehož základem budou velmi kvalitní webové stránky, 

které se stanou základem pro ostatní on-line propagaci města. Ve spolupráci s ostatními subjekty ve 

městě budeme vytvářet nové, pozitivní image města. Důležitou součástí této propagace bude 

informovanost o městě a dění v něm na sociálních sítích, mobilních aplikacích a on-line médiích. 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje Ivana Mottlová 

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 2 
 

Vypracování nezaměnitelného image, zcela specifického pro 
Mariánské Lázně. Profilování a diferenciace ve vztahu k 
ostatním lázeňským městům - při současném vytvoření 
partnerství s těmito místy 

Garant Martin Hurajčík 

Spolupracuje Ivana Mottlová 

Termín splnění 18.12.2015 

Priorita 2 
 

Podpora rozsahu a rozmanitosti maloobchodu a služeb za 
účelem udržení náročnější klientely a zvyšování tržeb místních 
podnikatelů 
Většina hostů přijede do našeho města a místo výletů po našem krásnem okolí vyjíždí na nákupy a 

výlety do vzdálenějších destinací. Naším cílem bude vypracovat strategii na podporu regionální 

ekonomiky a podporovat ty podnikatele, kteří budou těmto potřebám naslouchat, například 

pobídkami nebo účinnou propagací. 

Našim cílem je vybudovat moderní město, kde bude vyvážená nabídka produktů a služeb. Město, 

které nabízí zázemí jak pro regeneraci, romantiku tak pro sportovní, společenskou a kulturní 

činnost nejen v letním, ale i v zimním období. 

Garant Libor Haas 

Spolupracuje - 

Termín splnění 19.12.2016 

Priorita 2 
 


