
Efektivní hospodaření
Chceme řešit celou řadu problémů ve všech 
částech města, ale nechceme nic jen lacině 
slibovat. Proto je klíčovým bodem našeho 
programu právě úspora financí a průhledné 
efektivní hospodaření.

Levnější a průhledné veřejné zakázky
Chceme využít širokých možností úspor na 
veřejných zakázkách. Budeme prosazovat ma-
ximálně průhledná a otevřená výběrová řízení 
s cílem získání více výhodnějších nabídek i pro 
střední a menší akce. Budeme informovat obča-
ny, aby každý mohl včas svými podněty přispět 
ke zkvalitnění zakázek.
Nesouhlasíme se způsoby zadávání a realizace 
zakázek jako v případě kanalizace v Jungmanno-
vě ulici, která byla předražená, neodborně prová-
děná, a ani nebyly napojeny všechny nemovitosti 
podél trasy.

Výběrová řízení a průběh 
zakázek na internetu
K uvedeným účelům jsme vyvinuli internetovou 
aplikaci „Transparentní veřejná správa“, která 
umožní průhledné a přehledné vedení zakázek 
včetně zveřejňování dokumentů a evidence pro-
plácení faktur. Budeme prosazovat její využívání 
a budeme zveřejňovat, jaké subjekty získávají 
veřejné zakázky, a kolik je jim celkem vypláce-
no.

Nahlédněte do demonstrační verze:
http://tvs.kraluvdvur.cz/ 

Audity, řádné hospodaření 
a nakládání s majetkem
Zasadíme se o provedení auditů. Budeme pro-
sazovat průhledné a vyrovnané hospodaření 
a účelné nakládání s prostředky a movitým i ne-
movitým majetkem města. Vždy, když to bude 
výhodné, budeme nakupovat pomocí reverz-
ních aukcí.
Kolik jiných užitečnějších věcí, nejen na podporu 
sportu, se mohlo realizovat místo  sportovní haly  
s  rozpočtem navyšovaným o desítky milionů.

Efektivní čerpání dotací
Budeme prosazovat vyšší čerpání dotací zejmé-
na na rozvoj města a nabídky aktivit pro občany 
z různých zdrojů (EU, stát, kraj).

Práce pro nezaměstnané místo 
soukromých firem
Tam, kde je to možné, budeme prosazovat za-
pojení nezaměstnaných místo soukromých fi-
rem. Snížíme tak náklady například na údržbu 
veřejného prostranství a zajistíme větší objem 
provedených prací. Současně budeme prosa-
zovat zřízení technických služeb disponujících 
potřebnou technikou.

Obytné zóny vs. průmysl
Zasadíme se o dostatečné oddělování obytných 
zón od průmyslu, ale také od intenzivní dopravy. 
Pro dopravní obslužnost průmyslového areálu 
prosadíme výstavbu již dlouho plánované ko-
munikace, která odlehčí dopravnímu zatížení 
Plzeňské ulice.

Volné plochy
Budeme usilovat o zachování dostatečného 
množství volných ploch ve všech částech města 
pro budoucí využití  dle potřeb občanů nebo pro 
budování nových komunikací, které odvedou do-
pravu mimo obytné zóny.

Nová výstavba
Budeme prosazovat odpovědný a udržitelný rozvoj 
nové výstavby včetně objektivního posuzování, zda-
li je město již dostatečně připraveno na nárůst oby-
vatel. Vždy budeme prosazovat systémová řešení, 
například aby bylo vždy možné případné napojení 
další výstavby a nebo aby nebyl přístup do nových 
lokalit omezen na jediný příjezd, což s sebou přináší 
i  jisté bezpečnostní riziko.

Doprava a komunikace
Ihned začneme řešit dopravní situaci dříve než nová 
zástavba zabrání dalšímu rozvoji komunikací. Ve 
spolupráci se specialisty vypracujeme plán dopravy, 
který bude jasně řešit i případné budoucí obchvaty. 
Stejně tak budeme hledat a prosazovat další alterna-
tivy k Plzeňské ulici a zasadíme se i o budování dal-
ších páteřních komunikací. Ve spolupráci s odborníky 
budeme co nejdříve řešit i plynulost a bezpečnost 
frekventovaných křižovatek. Zasadíme se o budování 
chodníků kolem stávajících i nových komunikací.
Nedopustíme, aby v budoucnu nastala situace jako 
nyní v Levíně a v části Počapel, kde postupně narůs-
tá intenzita dopravy, ale možnosti jejího odvedení 
mimo obytnou zónu jsou již dnes vzhledem k pokra-
čujícímu rozvoji města poměrně omezené.

Zeleň a životní prostředí
Zasadíme se o rozvoj zeleně, odpočinkových míst 
a dětských hřišt včetně jejich údržby. Zřídíme le-
soparky. Chceme lepší ochranu a prezentaci pří-
rodních lokalit na území města. Budeme usilovat 
o další odhlučnění dálnice i dalších frekventovaných 
komunikací, a to kromě stěn zejména i výsadbou 
pásů zeleně, která kromě snížení hluku efektivněji 
zachytí vzniklé nečistoty. Frekventované komunika-
ce chceme pravidelně zametat tak, aby se předchá-
zelo prašnosti. Budeme řešit problematiku černých 
skládek, na kterou již dlouhodobě upozorňujeme.

Školy a školky – dostatek kapacity 
a vhodné umístění 
Zasadíme se o rozvoj školek na klidných, ale 
snadno dostupných místech. Současně zajistí-
me rozšíření kapacity stávajících škol.

Pestré mimoškolní aktivity 
a programy pro mládež 
Už jen v rámci prevence kriminality a investice 
do mladé generace budeme maximálně pod-
porovat rozvoj mimoškolních aktivit pro mládež 
a to nejen v prostoru sídlišť. Chceme navíc pod-
porovat jednotlivce i spolky, které pomohou na-
plnit volný čas dětí a mládeže ve všech částech 
města.

Aktivity a důstojné podmínky pro 
seniory
Budeme usilovat o rozvoj aktivit pro seniory 
včetně zajištění dostupných prostorů v blízkosti 
MHD. Budeme podporovat stávající kluby (Klub 
Zvonek, Klub důchodů) i další organizace, které 
aktivity nabídnou a zajistí. Chceme řešit ome-
zené prostory a nedůstojné podmínky v domě 
s pečovatelskou službou.

Bezpečnost a soužití
Zřídíme městskou policii se strážníky, kteří se 
budou pohybovat ve všech částech a pro zvý-
šení efektivity budeme prosazovat vybudování 
kamerového systému. Chceme také začít odpo-
vědně a dlouhodobě řešit problematiku men-
šin, a to v první řadě nabídkami práce, a budeme 
také usilovat, aby měly svého zástupce i v roli 
strážníka městské policie pro efektivní řešení 
případných neshod či problémů.

Dostupnost služeb a péče
Budeme usilovat o zvýšení dostupnosti služeb 
pro všechny věkové skupiny co nejblíže obča-
nům města. Budeme prosazovat dostupnou 
zdravotní péči v centru města.

Kultura, sport, cyklostezky 
i pestrý spolkový život
Budeme podporovat rozvoj kultury, sportu 
a dalších volnočasových aktivit. Ve všech čás-
tech města budeme usilovat o rozvoj širokého 
spektra občanských aktivit, sdružení a spolků, 
ať již půjde o sportovní sdružení, dobrovolné 
hasiče či zájmové skupiny. Podpoříme rekreační 
sportování budováním kvalitních a bezpečných 
cyklostezek, kterými chceme postupně propojit 
všechny městské části.

Rozvoj města, odpovědné plánování, kvalita života
Králův Dvůr nyní zažívá bouřlivý rozvoj. Nezadržitelným tempem mizí volné plochy a proto 
je dalším klíčovým bodem našeho programu právě odpovědné územní plánování a rozvoj 
města, a to v řádu desítek let do budoucna (nikoliv jen na jedno či dvě volební období). Právě 
dnešek je rozhodující, neboť co dnes podceníme, budeme jen stěží napravovat.

Chceme, aby se z Králova Dvora postupně stávalo moderní město pro důstojný a bezpečný ži-
vot všech obyvatel s dostupnými službami a občanskou vybaveností, pestrou nabídkou aktivit 
pro všechny věkové skupiny obyvatel, bohatým spolkovým životem, dostatkem zeleně a do-
statkem prostoru pro volnočasové aktivity a to ve všech částech města. 

I přes mnohá negativa z minulosti chceme velmi pečlivě řešit územní plán i budoucí rozvoj 
města. Nesouhlasíme se současným rozprodáváním městských pozemků, ale preferujeme je-
jich výměny pro zajištění potřeb města a jeho obyvatel.
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Úřad pro občany
Klíčem k úspěchu jsou informovaní občané. 
Chceme vybudovat moderní a otevřený úřad, 
který bude aktivně a vstřícně komunikovat, 
naslouchat všem občanům města a informo-
vat včas o plánovaných záměrech tak, aby se 
mohla rozvíjet široká diskuze. Kromě vlídné 
osobní komunikace se zasadíme také rozvoj 
elekronické komunikace.

Přívětivá komunikace, 
schopnost poradit a pomoci
Neprodleně se zasadíme o změnu ve vedení 
úřadu s cílem zlepšit komunikaci a přístup 
k občanům. Úředníci musí jednat slušně a bez 
zbytečného odkladu spravedlivě rozhodovat. 
Každý občan musí být vždy vstřícně vyslech-
nut, poučen o svých právech a postupu úřa-
du v jeho věci. Každému se musí dostat včas 
správné rady a pomoci například s podáními 
nebo formuláři. Prosadíme dodržování princi-
pů dobré správy.

Úřední hodiny každý den
Budeme prosazovat rozšíření úředních hodin na 
každý pracovní den. Každý by měl být obsloužen 
kdykoliv v pracovní době, pokud to dovolí pro-
vozní podmínky. Stávající úřední hodiny by na-
víc zůstaly jako garantované, kdy budou úřední-
ci plně připraveni vyřizovat požadavky občanů, 
kteří se dostaví osobně.

Přístupná jednání zastupitelstva
Veřejná jednání zastupitelstva musí být snadno 
přístupná širokému okruhu občanů. Budeme 
usilovat o vedení jednání v centru města na mís-
to nedůvodných opakovaných jednání v jedné 
z okrajových částí města. V místních částech 
budeme prosazovat jednání pro diskuze a řešení 
místních záležitostí.

Informování občanů
Zasadíme se o včasné a objektivní informová-
ní občanů. Budeme prosazovat zřízení úřední 
desky blíže občanům a efektivnější využívá-
ní vývěsek. Chceme občany včas informovat 
o plánovaných záměrech tak, aby občané moh-
li vyjádřit svůj názor a ovlivnit například i prio-
rity města.

Elektronická komunikace 
a přehledné www stránky
Budeme prosazovat široký rozvoj komunika-
ce prostřednictvím informačních technologií. 
Zavedeme elektronickou podatelnu, kterou 
město dosud nemá. Zpřehledníme webo-
vé stránky a umožníme prohlížení informací 
i podle vztahu k jednotlivým částem města 
a budeme digitalizovat a zveřejňovat důležité 
dokumenty.

Informační systém
Vybudujeme skutečný informační systém pro 
občany města, který umožní zveřejňování in-
formací, evidenci požadavků, ankety, otevřenou 
diskuzi, on-line objednávání na úřad do vyhraze-
ných termínů apod. Z on-line evidence požadav-
ků občanů pak bude jasně patrné, zda-li vedení 
města zvládá řešit problémy obyvatel.

Podpora osadních výborů
Zasadíme se o vznik osadních výborů mimo jiné 
za účelem efektivnějšího šíření informací a zámě-
rů mezi občany a získání zpětné vazby na záměry 
a práci vedení města.

Hřiště ve všech lokalitách
Nesouhlasíme s koncepcí centralizace hřišť. Prosa-
díme budování celé řady menších a dobře přístup-
ných hřišť ve všech lokalitách. Chceme samostatná 
klidná místa pro maminky s dětmi a pak hřiště pro 
větší děti a mládež umožnující sportovní aktivity.

Rekonstrukce komunikací  
a péče o veřejná prostranství
Úsporným hospodařením získáme prostředky na  
řešení neuspokojivého stavu komunikací i nové 
chodníky. Zřízením technických služeb a využitím 
práce nezaměstnaných zajistíme lepší a častější 
údržbu veřejných prostranství a v zimě například 
i efektivní odklízení sněhu.

Spravedlivé investování
Kromě stávajícího způsobu financování budeme 
prosazovat i rozdělení financí do částí podle počtu 
obyvatel. Jednalo by se zatím jen o prostředky spíše 
na drobnější opravy a podporu spolkového života, 
ale chceme, aby o nich rozhodovali sami občané na-
příklad prostřednictvím osadních výborů.

Karlova Huť
Zasadíme se o opravu chodníku směrem ke středis-
ku včetně autobusové zastávky a o rekonstrukce ko-
munikací v obytných zónách. Kompletně oplotíme 
dětské hřiště a obnovíme sportovní hřiště v lokalitě 
Na Louce. Zajistíme lepší údržbu zeleně a veřejného 
prostranství. V záplavovém území Litavky ponechá-
me volný prostor, kde vybudujeme jednodušší spor-
tovní hřiště. Budeme hledat možnosti pro odvedení 
dopravy a zmírnění jejích negativních vlivů.

Králův Dvůr
V územním plánování chceme řešit další využití 
a rozvoj pole mezi Knížecím a sídlištěm Nad Sta-
dionem, většinový podíl město již dříve bohužel 
prodalo. V lokalitě náměstí Míru chceme vybudo-
vat dětské i sportovní hřiště a snížit negativní vlivy 
dopravy alespoň omezením rychlosti nákladních 
vozidel a pravidelným čištěním frekventované 
komunikace, dokud nebude vybudována nová 
komunikace pro odvedení nákladní dopravy. 

Křižatky
Vybudujeme kanalizaci a vodovod a následně i chodní-
ky kolem komunikací. Prosadíme volný prostor kolem 
silnic pro budoucí propojení chodníkem s dalšími část-
mi města. Zasadíme se o ponechání volného prostoru 
pro „Výšinskou spojku“, pro zajištění přímého příjezdu 
na dálniční nájezd Beroun-střed a odlehčení dopravy 
v ostatních částech města (po vybudování plánované 
komunikace kolem cementárny). Zavedeme měst-
skou dopravu. Chceme postupně rekonstruovat ko-
munikace a častěji udržovat veřejná prostranství.

Levín
Budeme hledat možnosti pro odvedení inten-
zivní dopravy mimo obytnou zónu. Vybudujeme 
chodník, a to již od Počapel. Zavedeme městskou 
hromadnou dopravu. Zajistíme výstavbu ka-
nalizace. Rozšíříme a dovybavíme dětské hřiště 
a vybudujeme ohrazené pískoviště. Chceme řešit 
údržbu rybníčka, rekonstrukce komunikací a lepší 
údržbu zeleně a veřejného prostranství.

Litavka
Budeme samozřejmě pokračovat v budování proti-
záplavových opatření. Budeme ale prosazovat i do-
statečně volný prostor kolem řeky, kam se může voda 
rozlévat a nenapáchat škody na majetku. Volný pro-
stor chceme využít pro relaxaci a  sportovní vyžití.

Nad Stadionem
Budeme prosazovat novou příjezdovou komunikaci 
přímo z Plzeňské ulice, čímž odlehčíme zatížení ko-
munikací v Počaplech. Chceme rekonstruovat škvá-
rové hřiště a ponechat jej i nadále volně přístupné 
občanům. Vytvoříme drobná dobře viditelná hřiště 
a krytá pískoviště pro malé děti. Zajistíme nová par-
kovací místa, která neomezí chodce, a chceme lépe 
udržovat veřejná prostranství a bohatší zeleň.

Počaply
Budeme prosazovat odvedení dopravy mimo 
obytné zóny. Zasadíme se o postupnou rekon-
strukci ulice Pod Bory a o vybudování chodníku 
do Levína. Vybudujeme několik drobných hřišť 
pro malé děti a pokusíme se najít místo pro spor-
tovní hřiště pro mládež. Vybudujeme lesopark.

Pod Hájem a okolí
Ve stávající zástavbě chceme postupně rekonstruovat 
komunikace a chodníky. V celé lokalitě, ale i v nové 
navazující zástavbě, chceme budovat drobná dobře 
viditelná hřiště pro menší děti a alespoň jedno nové 
sportovní hřiště. Budeme řešit dopravní obslužnost 
a napojení komunikací a zajistíme lepší údržbu veřej-
ných prostranství. Vybudujeme lesopark.

Popovice
Vybudujeme chodník podél hlavní silnice. Bude-
me usilovat o zajištění lepšího přístupu k řece na-
příklad formou schůdků. Rozšíříme stávající dětské 
hřiště a doplníme jej pískovištěm pro malé děti. 
V části nad tratí vybudujeme drobnější hřiště pro 
malé děti a provedeme rekonstrukce komunikací.

Zahořany
Zasadíme se o zajištění lepšího přístupu jak podél 
potoka, tak i chodníkem kolem silnice, který vy-
budujeme v celé městské části. Prosadíme rekon-
strukci stávájící autobusové zastávky pro bezpečné 
čekání, ve východní části Zahořan zřídíme novou za-
stávku a zasadíme se o zavedení městské hromadné 
dopravy. Rozšíříme komunikaci vedoucí do Berouna 
a pokusíme se o její narovnání. Chceme řešit spor-
tovní hřiště. Budeme prosazovat nová dětská hřiště 
na vhodných  a bezpečně přístupných místech.

Programy pro rozvoj místních částí a lokalit
Budeme se důsledně zabývat konkrétními problémy obyvatel v jednotlivých částech města 
i okrajových lokalitách a budeme prosazovat i spravedlivé investování do místních částí. Tím, 
že máme na kandidátní listině zástupce ze všech částí, máme ze všech kandidujících subjektů 
nejlepší předpoklad, že budeme moci řádně řešit problémy všech občanů a lokalit.
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