
  

 KSČM pro Líšeň 

         Volební bonmot:  jak často bývají ideje pohlceny institucemi a posty 

Volební program pro komunální volby 2014 – 2018 

Tento volební program se opírá a vychází z našich minulých volebních programů a       
bodů, které se podařilo naplnit. Mezi ně patří: 

 obnova prodejny potravin u „starého hřbitova“ , 

 rozšíření sítě školek (např. MŠ Horníkova, bří Pelíšků, Holzova), 

  rekonstukce části chodníků a komunikací místního významu (např. páteřní chodníky 
na sídlišti, ale i schodiště od zastávky Bartákova, na ul. Podhorní) a částečné zlepšení  
jejich údržby, 

 vybudování nových a rekonstrukce dalších dětských hřišť jak pro nejmenší, tak pro 
starší děti (např. při ul. Bednaříkova,  na nám. Karla IV. apod.), 

 rozšíření úředních hodin na ÚMČ i na pátek dopoledne, 

 přesoutěžení stávajících smluv na údržbu  obecního bytového i nebytového fondu, 

 rozšíření parkovacích ploch při ul. J. Faimovové a  dalších ulicích v sídlišti, 

 úprava a zajištění pravidelného čištění veřejných pomníků, 

 zahájení úpravy prostoru Rokle a její udržení pro veřejné využívání.  

 

V nadcházejícím volebním období  2014 – 2018   
 

 pro posílení demokracie v činnosti místní samosprávy budeme navrhovat: 
 aby  všechny subjekty zvolené do zastupitelstva místní části  měly své zastoupení v 

Radě místní části odpovídající jejich volebním výsledkům, 
  využit participativního rozpočtu, jehož použití občanům umožňuje přímo rozhodovat, 

k čemu bude určená část místního rozpočtu určena.  
 



  k podpoře rozumných požadavků nájemníků obecních bytů budeme požadovat: 

 elektronický pasport pro účetnictví každého obecního bytu a domu, pomocí kterého si 

bude moci nájemník i  zaměstnanec SML zkontrolovat, které opravy a investice byly v 

jeho bytě/domě provedeny a jakou má jeho byt/dům finanční rezervu pro provedení 

potřebného, nebo požadovaného  rozsahu oprav a investic v bytě/domě .    

 

  k zajištění kvalitního stavu dopravní a občanské vybavenosti se chceme zasadit o: 

 vybudování komunikací, které nebyly provedeny v době rekonstrukce kanalizační sítě 
včetně povrchu a dořešení spojovacího chodníku mezi ulicemi Holzova a Heydukova.     

 častější/kvalitnější provádění údržby veřejných chodníků a schodišť, vybírání 
odpadkových košů a košů na psí exkrementy a jejich udržování v řádném stavu.  

 neustálé zajišťování řádného stavu všech rekonstruovaných dětských a sportovních 
hřišť, jakož i veškeré  vybavenosti veřejných ploch sportovně kondičními zařízeními.   

 zkulturnění některých zastávek MHD provedením ochranného nátěru proti sprejerům 
a doplněním o lepší ochranu cestujících před deštěm, 

 opravení, příp. rozšíření přístupových cest v Mariánském údolí až po hranici líšeňského 
katastru. 

  k optimální výstavbě a dalšímu rozvoji naší městské části  budeme trvat na 

požadavku:  

 dokončení kanalizace v rámci všech lokalit naší MČ (včetně pravé strany kol ul. 

Ondráčkovy). 

 nahradit dosavadní chaotickou výstavbu dodržováním dlouhodobých záměrů 

územního rozvoje Líšně, koordinujícího potřeby veřejnosti s podnikatelskými nebo 

skupinovými záměry počítající i se zajištěním odpovídajících podmínek technické a 

občanské vybavenosti území i ochranou jeho přírodních hodnot. 

  ke zkvalitnění životního prostředí  bude zapotřebí: 

 pokračovat s úpravou Rokle pro její veřejné využití, při tom počítat s dostatečným 

počtem parkových cest pro pěší doplněnými o lavičky, jednoduché odpočinkové, 

relaxační a estetické prvky a patřičný počet odpadových košů, ale i o informační tabule 

o přírodních a jiných kvalitách tohoto prostoru, 

 zlepšit zajišťování průběžných oprav chodníků a místních komunikací, péči o pořádek a 

veřejnou zeleň. 

 

 k zachování paměti na historické události, významné i bývalé spoluobčany Líšně se 
budeme zasazovat o:  

 pravidelné pořádání vzpomínkových akcí na popravené a padlé spoluobčany v průběhu 
II. svět. války ve výroční den osvobození Líšně, 

 zachování pomníku J. Faimonové  v parku Trnkova, považovaného za historické pietní 
místo,   

 rozšíření líšeňského hřbitova a zřízení dalších urnových míst i rozptylové loučky. 
 
 



 k rozvoji podmínek pro plnohodnotný a důstojný život dětí i seniorů budeme 
podporovat: 

 racionální možnosti samosprávy, vedoucí k umístění dalších líšeňských dětí do 
mateřských školek, 

 vybudování nového školního hřiště pro ZŠ Masárova, dostupného pro širokou 
veřejnost k jejich sportovně pohybovým aktivitám, 

 nadále hledat možnost výstavby zařízení  s různými formami sociálních služeb pro 
starší spoluobčany, 

 zkvalitnění a rozšíření struktury zdejších zdravotních služeb, zejména  v rámci 
rekonstruované polikliniky Horníkova.  

 

 
Ke splnění těchto a dalších úkolů volebního programu KSČM je připraveno  

všech 29 našich kandidátů  
 
 

I v komunální politice podporujeme  

skutečně levicové přístupy 
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