
Komunální volby 2014
ANO takové Blansko chceme!

„Volební programové teze hnutí ANO“„Volební programové teze hnutí ANO“„Volební programové teze hnutí ANO“„Volební programové teze hnutí ANO“

ANO,
V BLANSKU
BUDE LÍP!



BlanskoBlanskoBlanskoBlansko

Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje, v údolí řeky Svitavy, na
rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Rozkládá se asi 30 km
severně od Brna. Město má v současné době cca 21.000 obyvatel
Blansko bývá často nazýváno jako "vstupní brána do Moravského krasu",
který byl vyhlášen v roce 1956 chráněnou krajinnou oblastí.
Město sportu a kultury je další z přívlastků, které si Blansko dozajista
zaslouží. Působí zde řada sportovních klubů, najdete zde kvalitní zázemí
pro všechny druhy sportů, rekreační i profesionální sportovce. Obyvatelům
slouží např. rekreační oblast s vodní nádrží Palava s minigolfem, písečnou
pláží a nově zbudovaným dětským hřištěm, zimní stadion, který se v letním
období mění na umělou plochu pro in-line bruslení, krytý bazén i letní
koupaliště, saunu, tenisové a volejbalové kurty, squashové centrum,
bowling, kuželnu, nové baseballové hřiště.

Pamětihodnosti:Pamětihodnosti:Pamětihodnosti:Pamětihodnosti:
Zámek Blansko ze 14. stol.
Dřevěný kostelík z roku 1601
Kostel sv. Martina - barokní stavba z let 1672 — 1691
Huť Klamovka - poslední zachovaná huť železáren z 19. století

Úvod Úvod Úvod Úvod 



Blansko statistickéBlansko statistickéBlansko statistickéBlansko statistické
Náboženství: Náboženství: Náboženství: Náboženství: 
římskokatolické: 5.909
čs. husitské: 219
evangelické: 116
bez vyznání: 11.673
nezjištěno: 2.060 
Věková struktura Věková struktura Věková struktura Věková struktura 
do 15 let: 3.259
muži a ženy 15 - 59 let: 13.480
muži a ženy nad 60 let: 3.852 
Hustota Hustota Hustota Hustota obyvatelstva obyvatelstva obyvatelstva obyvatelstva 
428 na 1 km2

Počet Počet Počet Počet domů domů domů domů 
trvale obydlených: 2.550
- rodinné domky: 2.048
- ostatní domy a budovy: 474 
Národnost Národnost Národnost Národnost 
česká: 16.706
slovenská: 188
moravská: 3.063
jiná: 51 

Počet Počet Počet Počet bytů:bytů:bytů:bytů:
7.704 trvale 7.704 trvale 7.704 trvale 7.704 trvale obydlenýchobydlenýchobydlenýchobydlených

-

7 7 7 7 mateřských školmateřských školmateřských školmateřských škol

5    základních škol5    základních škol5    základních škol5    základních škol

4    střední školy4    střední školy4    střední školy4    střední školy

2    základní umělecké školy2    základní umělecké školy2    základní umělecké školy2    základní umělecké školy

1     speciální škola1     speciální škola1     speciální škola1     speciální škola



Blansko Blansko Blansko Blansko ---- politicképoliticképoliticképolitické
Počet členů zastupitelstva – 25
Počet volebních obvodů – 1
Okrsky – 30
Zapsaní voliči – 16 898
Volební účast – 47,16%
Odevzdané obálky – 7 952 

Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky voleb v roce 2010:voleb v roce 2010:voleb v roce 2010:voleb v roce 2010:

Kandidátní listina 
Hlasy Počet

kandidátů 
Počet

mandátů abs. v % 

Česká str. sociálně demokrat. 52 911 29.09 25 8

Občanská demokratická strana 35 422 19.48 25 5

Komunistická str.Čech a Moravy 29 319 16.12 25 4

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 19 029 10.46 25 3

Volba pro město 16 168 8.89 25 2

TOP 09 14 072 7.74 25 2

Věci veřejné 9 847 5.41 25 1

Strana zelených 4 863 2.67 25 0

Volte Pr. Blok www.cibulka.net 238 0.13 2 0

Rada města:Rada města:Rada města:Rada města:
Starosta – Mgr Ivo Polák - ČSSD
1. Místostarosta – Ing., Bc. Jiří Crha - ODS
2. Místostarosta – Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc., 
- VPM
Radní – 2 x ČSSD, 1 x ODS, 1 x KDU-ČSL



Přehled témat v bodech do volebního programu 
ANO 2014

1.1.1.1. Energetika, odpady, vodné a stočnéEnergetika, odpady, vodné a stočnéEnergetika, odpady, vodné a stočnéEnergetika, odpady, vodné a stočné
2.2.2.2. EkonomikaEkonomikaEkonomikaEkonomika
3.3.3.3. Sociální Sociální Sociální Sociální problematika problematika problematika problematika 
4.4.4.4. ŠkolstvíŠkolstvíŠkolstvíŠkolství
5.5.5.5. SportSportSportSport
6.6.6.6. PodnikáníPodnikáníPodnikáníPodnikání, práce, business, práce, business, práce, business, práce, business
7.7.7.7. DopravaDopravaDopravaDoprava
8.8.8.8. BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost
9.9.9.9. Různé Různé Různé Různé 







Konstruktivní a ekonomické řešení vytápění budov Konstruktivní a ekonomické řešení vytápění budov Konstruktivní a ekonomické řešení vytápění budov Konstruktivní a ekonomické řešení vytápění budov – CZT, tepelná čerpadla…
…ekologické zdroje tepelné energie a úsporný provoz (využití kondenzačního a 
přehřívacího tepla z chladícího zařízení pro ohřev TUV a vytápění objektu) - pokrytí 
střech elektrickými solárními panely (ne pole a louky, ale střecha!)
Centrální vytápění bytových domů v Blansku je pro občany neekonomické a škodlivé 
pro životní prostředí !!!

� Chceme prosadit:Chceme prosadit:Chceme prosadit:Chceme prosadit:
Samostatné vytápění bytových domů !!!

� Požadujeme:Požadujeme:Požadujeme:Požadujeme:
� konec vytápění blanenských trávníků; 
� konec každoročního drancování našich peněženek;
� konec monopolu jedné firmy;
� konec znečišťování životního prostředí zastaralou muzejní

technologií.

� Slibujeme:Slibujeme:Slibujeme:Slibujeme:
� podporu k výstavbě vlastních kotelen pro bytové domy;
� podporu pro Aktualizaci energetické koncepce města Blanska; 
� podporu pro transparentní ekonomiku; 
� podporu pro nové technologie k dalším ekonomickým úsporám při vytápění.

Podpora třídění odpadů Podpora třídění odpadů Podpora třídění odpadů Podpora třídění odpadů –––– nutná motivace obyvatel města, bioodpad 
Vodné a stočné Vodné a stočné Vodné a stočné Vodné a stočné – dopady na obyvatelstvo, možné úspory, zamezení plýtvání…..

1. Energetika, odpady, vodné a stočné

ANO,

UŠETŘÍME 

MĚSTU

I OBČANŮM!



Jsme proJsme proJsme proJsme pro::::
� zavedení transparentních účtů  zavedení transparentních účtů  zavedení transparentních účtů  zavedení transparentních účtů  - reálné a odzkoušené v praxi;

� centrální nákupy materiálu a služeb centrální nákupy materiálu a služeb centrální nákupy materiálu a služeb centrální nákupy materiálu a služeb - transparentní a efektivní 
hospodaření (např. vytvoření specializované webové aplikace kde by byly 
zveřejňovány informace typu co, kde a za kolik); centrální nákupy pro jednotlivé 
rozpočtové organizace;

� zveřejnění uzavíraných smluv na internetu zveřejnění uzavíraných smluv na internetu zveřejnění uzavíraných smluv na internetu zveřejnění uzavíraných smluv na internetu - nejlepší obrana proti 
předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům;

� inventuru městského majetku inventuru městského majetku inventuru městského majetku inventuru městského majetku - důsledná analýza využití, nájmů ... – audit 
využití dotací EU – formulace smysluplných projektů s účastí fondů EU a jejich 
profesionální administrace - dotace jasně, přehledně, transparentně a vždy na 
konkrétní projekt, nikoli tzv. "na provoz" – transparentní výběrová řízení při 
prodeji a pronájmu veřejného majetku s využitím webových aplikací. 

Problematika outsourcinguProblematika outsourcinguProblematika outsourcinguProblematika outsourcingu.

Chceme:Chceme:Chceme:Chceme:
� provést audit Služby Blansko s.r.oprovést audit Služby Blansko s.r.oprovést audit Služby Blansko s.r.oprovést audit Služby Blansko s.r.o

2. Ekonomika

ANO,

CHCEME 

TRANSPARENTNÍ 

RADNICI!



Podpora mladých rodin s dětmi Podpora mladých rodin s dětmi Podpora mladých rodin s dětmi Podpora mladých rodin s dětmi - volné obecní byty nabídnout za zvýhodněný 
nájem.

Podpora výstavby malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé Podpora výstavby malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé Podpora výstavby malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé Podpora výstavby malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé 
rodiny  rodiny  rodiny  rodiny  

Senioři:Senioři:Senioři:Senioři:
� podpora výstavby a provozu hospiců;
� pomoc s bydlením - mnoho seniorů má ekonomicky neudržitelné bydlení ve 

velkých bytech;
� pomoc seniorům zorientovat se v běžných situacích – bydlení, sociální péče, 

zdravotní péče.

� Podpoříme:Podpoříme:Podpoříme:Podpoříme:
� rozvoj terénní péče;
� vznik kontaktního místa pro seniory.

Problematika zdravotně postižených Problematika zdravotně postižených Problematika zdravotně postižených Problematika zdravotně postižených spoluobčanů:spoluobčanů:spoluobčanů:spoluobčanů:
� rozvoj terénní péče;
� byty pro hendikepované;
� další rozvoj bezbariérovosti ve městě.

3. Sociální problematika

ANO,
SENIOŘI V 
BLANSKU 

NEZŮSTANOU NA 
PROBLÉMY SAMI!



Mateřské školky a jesleMateřské školky a jesleMateřské školky a jesleMateřské školky a jesle

� zajištění dostatečných kapacit pro mateřské školy a případně i jesle.

� modernizace školek a jejich vybavení;

� stavba mobilních školek, které v případě nenaplněnosti půjdou 
využít k jiným účelům

Základní školyZákladní školyZákladní školyZákladní školy

� maximální podpora mimoškolských aktivit dětí a mládeže (zaměřit 
se i na mimosportovní aktivity mládeže).

4. Školství

ANO,
PODPOŘÍME 
PROGRAMY K 
ZAJIŠTĚNÍ 

DOSTATKU MÍST 
VE ŠKOLKÁCH A 
DRUŽINÁCH!



Hlavní naše motto Hlavní naše motto Hlavní naše motto Hlavní naše motto –––– „Sport „Sport „Sport „Sport pro všechny pro všechny pro všechny pro všechny ---- masový masový masový masový rekreační“rekreační“rekreační“rekreační“

Transparentní dotace Transparentní dotace Transparentní dotace Transparentní dotace Blanenskému sportu!!Blanenskému sportu!!Blanenskému sportu!!Blanenskému sportu!!

Podpoříme:Podpoříme:Podpoříme:Podpoříme:
� vytvoření sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolské činnosti 

mládeže;
� zajištění stability v prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s 

mládeží;
� podporu trenérům a sportovním instruktorům mládeže pro jejich mimoškolní 

vzdělávání a vedení mládeže v různých odvětvích sportu;
� sdružení, spolky a neprofesionální organizace v oblasti sportu a tělovýchovy;
� zajištění dostupnosti veřejných sportovních ploch pro širokou veřejnost;
� dokončení „Sportovního ostrova Ludvíka Daňka“;
� efektivní využívání všech ploch vhodných pro masovou rekreaci a sport v Blansku 

a okolí;
� dokončení a rozvoj sportovních areálů v Blansku.

5. Sport

ANO,
PODPOŘÍME

SPORTOVNÍ VYŽITÍ 
PRO VŠECHNY BEZ 

SOCIÁLNÍCH 
BARIÉR



- podpora rozvoje podnikání pro výrobní sféru a rozšíření pracovních míst;
- podpora rozvoje průmyslové zóny rozvoje průmyslové zóny rozvoje průmyslové zóny rozvoje průmyslové zóny –––– její plné a efektivní využití ;
- podpora rozvoje a růstu drobných obchodů a služeb v centru města;
- podpora trvalého potravinového marketu (farmářské trhy); 
- podpora pro podnikatele z Blanska, aby i daně patřily Blansku;
- snížení cen parkovného;
- navázání na tradici a dovednosti a um našich předků;
- obnova průmyslu a služeb s kvalitní přidanou hodnotou;
- vytváření prostředí pro rozvoj podnikání v Blansku;
- podpora vzniku nových pracovních příležitostí;
- vytvoření podmínek pro oživení služeb a života města;
- aktuální otázky projednávat s podnikateli;
- podpora tradiční průmyslové výroby.

Využít potenciálu ulic v centru, přemýšlet komu pronajmout prostory, potenciál rozvoje 
zaměstnanosti v navazujících službách, možnosti brigád pro studenty, magnet pro příchod 
dalších zájemců… 

- celkové řešení vizáže centra a širšího centra města 
- vyřešení problému s bývalým hotelem Dukla – zbourání a vytvoření klidové zóny. V 

případě zájmů     
investora  možnost výstavby multifunkčního objektu;

- celkové urbanistické řešení centra města;
- podpora další výstavby RD v lokalitě Zborovce. 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnn

ANO, 
BLANSKO 

PODPOŘÍ MÍSTNÍ 
ŽIVNOSTNÍKY

BOHATSTVÍ 
FIREM JE V 
LIDECH, ANOANOANOANO
PODPOŘÍME 

JE!

6. Podnikání, práce, business



Priorita je = vybudování mimoúrovňového spojení Blanska se starým Priorita je = vybudování mimoúrovňového spojení Blanska se starým Priorita je = vybudování mimoúrovňového spojení Blanska se starým Priorita je = vybudování mimoúrovňového spojení Blanska se starým 
Blanskem přes železniční koridor! Blanskem přes železniční koridor! Blanskem přes železniční koridor! Blanskem přes železniční koridor! ---- bez vybudování této infrastruktury nebude 
doprava v Blansku nikdy efektivně využita!!

Další důležité dopravní stavby:Další důležité dopravní stavby:Další důležité dopravní stavby:Další důležité dopravní stavby:
- dobudování průtahu městem ve směru sever – jih (výstavba kruhových křižovatek);
- rekonstrukce autobusového nádraží s návazností na vlakové nádraží – využití evropských 
dotačních  prostředků za  předpokladu převodu pozemku na město; 

- pokračování výstavby cyklostezek ve směru sever – jih (pokračování kolem průmyslové zóny 
k ostrovu   Ludvíka Daňka, další její návaznost za atletickým stadionem a koupalištěm, nový most přes 
řeku Svitavu u   koupaliště);

- výstavba cyklostezky v úseku Blansko – Dolní Lhota – Spešov;
- výstavba stezky pro pěší a cyklisty v úseku Češkovice – Obůrka.

Chceme:Chceme:Chceme:Chceme:
� vyšší efektivitu, plynulost a bezpečnost provozu v ulicích

města pomocí:
� zavádění jednosměrného provozu v některých ulicích;
� změny přednosti na křižovatkách dle skutečné intenzity 

provozu;
� řešení dopravy v klidu – parkoviště.

� efektivní řešení MHD dle potřeb obyvatelstva. 

ANO,
ROZUMNÝM

VYUŽITÍM PENĚZ Z EU 
POSUNEME DOPRAVU V 

BLANSKU DO 
21. STOLETÍ!

7. Doprava 



� osvětová činnost k problematice drog a prevenci kriminality
� sociální programy k odvedení mládeže od drog a vandalismu
� zpracování a zveřejnění vyhodnocení činnosti městské policie 

a její efektivity vzhledem k potřebám Blanska
� zřízení informačního portálu městské policie
� zpracovávání a pravidelné uveřejňování výročních správ 

o činnosti městské policie
� podpora činností a vybavenosti SDH
� zajištění efektivní připravenosti Blanska

na krizové stavy
� zvýšení bezpečnostní gramotnosti personálu 

škol, školek a dalších městských institucí

8. Bezpečnost

ANO,
BEZPEČNÉ 

BLANSKO BEZ 
DROG A 

VANDALISMU!



ZvířataZvířataZvířataZvířata, problematika zvířecích útulků , problematika zvířecích útulků , problematika zvířecích útulků , problematika zvířecích útulků – kastrování koček – holubi a jiná zvířata ve 
městě; 

Sbližování Sbližování Sbližování Sbližování generací generací generací generací - staří mají zkušenosti, které mladí potřebují (kroužky, diskuze,   
přednášky ve školách);

DDDDrogová problematika rogová problematika rogová problematika rogová problematika – prevence, volnočasové programy;

BuBuBuBudování dalších dětských dování dalších dětských dování dalších dětských dování dalších dětských hřišť hřišť hřišť hřišť – menší hřiště ve více částech města (Dolní +Horní 
Lhota); 

BBBBudování udování udování udování sítě naučných sítě naučných sítě naučných sítě naučných stezek stezek stezek stezek ---- které mohou vzájemně navazovat a nabídnout 
ucelený přehled o historii města, kulturních a přírodních památkách a významných 
osobnostech (kombinovat s podporou cyklistiky)

Čistota Čistota Čistota Čistota města města města města - podpora výstavby oplocených psích výběhů ve městech

Podpora zájmové Podpora zájmové Podpora zájmové Podpora zájmové činnostičinnostičinnostičinnosti - kroužky i pro sociálně slabší děti, mimoškolní aktivity 
(platí i pro seniory a postižené).

9. Různé 



V této prezentaci jsou uvedeny základní programové teze, kterými by se 
chtělo hnutí ANO řídit při své komunální politice v městě Blansku. 
Všechny teze uvedené v prezentaci je hnutí ANO schopné si obhájit 
před veřejností, vysvětlit je a uvést potřebné podrobnosti.

Základní pravidlo, kterým se hnutí ANO ve svém programu řídí:
Vše musí být proveditelné, srozumitelné a musíme to umět obhájit!!

Bez spolupráce s širokou veřejností, jejich námětů a připomínek není 
možné připravit kvalitní a pro většinu obyvatel srozumitelný program, 
jehož plněním zabezpečíme kvalitní život všech obyvatel v Blansku.

Prosíme všechny, kdo se chtějí podílet na programu hnutí, mají jakékoliv 
připomínky a dotazy, aby nás neváhali kontaktovat:
Kontakty:
Web: www.blansko.anobudelip.czwww.blansko.anobudelip.czwww.blansko.anobudelip.czwww.blansko.anobudelip.cz
Fcb: www.facebook.com/ANOsPavlembudelipwww.facebook.com/ANOsPavlembudelipwww.facebook.com/ANOsPavlembudelipwww.facebook.com/ANOsPavlembudelip
Mail: mo.blansko@anobudelip.czmo.blansko@anobudelip.czmo.blansko@anobudelip.czmo.blansko@anobudelip.cz

Závěr:

ANO,
V BLANSKU
BUDEBUDEBUDEBUDE
LÍP! LÍP! LÍP! LÍP! 


