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Prosadíme elektronizaci veřejné správy do té míry, jak dovolí kompetence zastupitelstva.
Občanům zajistíme možnost běžně komunikovat s úřady přes internet, elektronicky podepisovat
doklady atd.
Zasadíme se o větší informovanost občanů o možnostech datových schránek, nových
elektronických občanských průkazů a vzniklé platformě Portálu občana tak, abychom se přiblížili
možnostem 21. století.
Web obvodu doplníme o vše, co tam dnes chybí, např. upravíme popis postupů řešení životních
situací tak, aby byly srozumitelné pro všechny, a zařídíme rozdělení záznamů ze zasedání
zastupitelstva podle jednotlivých bodů jednání.

SUCHO



Budeme usilovat o zadržení vody, kde to jen půjde. Zřídíme pozici konzultanta, který pomůže
vyplnit a podat žádost o dotaci na rezervoár na dešťovou vodu.
Prosadíme budování rezervoárů na vodu ze střech bytových domů. Takto posbíraná dešťovka
bude sloužit k závlaze zeleně a kropení komunikací. Rezervoáry také vzniknou na všech obecních
pozemcích.

UDRŽITELNÁ MOBILITA a DOPRAVA








Zvýšíme podíl veřejné, cyklistické a pěší dopravy.
V koordinaci s magistrátem zajistíme výstavbu cyklostezek, a to pro rekreační užívání, dopravní
systém města, aby lidé mohli za prací dojíždět na kole.
Opravy chodníků budeme koordinovat s plánovanou výstavbou cyklostezek všude, kde to bude
možné.
Zasadíme se o vybudování stanic pro bikesharing, kde budou k dispozici nejen klasická kola, ale
také třeba koloběžky nebo elektrokola.
Budeme hledat místa pro výstavbu parkovacích domů, které budou mít kromě parkovací funkce i
další přidanou hodnotu (např. střešní terasa pro nájemce parkovacích stání atd.)
Prosadíme parkovací senzory, které budou online monitorovat volná místa k parkování.
Budeme pomáhat s údržbou zastávek i s jejich opravami, chceme spolupracovat na revitalizaci
terminálu Dubina.

MODERNÍ ŠKOLSTVÍ





Vytvoříme databázi volných pracovních míst pro učitele a výchovné pracovníky.
Zasadíme se o to, aby v čele škol stáli odborníci, nikoli politicky dosazené figurky.
Konkurzy na ředitele škol budou transparentní a výsledky těchto konkurzů budou závazné pro
radu městského obvodu.
Snížíme byrokratickou zátěž pedagogických i nepedagogických pracovníků, např. jim pomůžeme
s podáváním dotací.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB




Snížíme věkovou hranici u služeb Senior expres starších osob na 70 let po vzoru MHD.
Rozšíříme službu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a prosadíme zvýšení počtu jízd ze 4 na 6 za
měsíc.
Budeme vyhledávat dobrovolnické, neziskové organizace, podporovat je v jejich činnosti ať už v
práci s nemocnými, seniory, hendikepovanými nebo sociálně slabými a jejich práci směřovat do
městského obvodu.

ROZVOJ OBVODU A VEŘEJNÝ PROSTOR






Budeme usilovat o propojení místních části, například podporou a následným zavedením
sdílených kol a koloběžek.
Nastavíme stavební regulativy tak, aby každá výstavba měla vazbu na občanskou vybavenost
(školy, obchody, zdravotnictví) a infrastrukturu.
Zlepšíme tak kvalitu veřejné správy i strategické řízení obvodu.
Zapojíme veřejnost do řešení lokálních problémů a podpoříme pocit sounáležitosti s obvodem.
Na významné plochy a objekty budeme vyhlašovat veřejné architektonické soutěže.

KULTURA








S pomocí odborníků zmapujeme, co v našem obvodu chybí a kde jsou nedostatky.
Kulturní akce budou vzhledem i programem jedinečné.
Chceme na pořádání akcí spolupracovat s místními spolky, komunitami i jednotlivci, a to jak
systémem dotací, tak materiální nebo personální pomocí.
Budeme podporovat drobné živnostníky a podnikatele a zapojovat je do života obvodu.
Budeme podporovat mladé umělce – kapely, divadelní spolky, taneční skupiny, např. pomůžeme
jim hledat zázemí pro zkušebny.
Uspořádáme pro seniory osvětové akce, které jim pomohou se lépe zorientovat v dnešním světě.
V dlouhodobém horizontu plánujeme dostat na Jih klubovou scénu.

SPORT



Chceme rovnoměrnější rozložení podpory ze strany obvodu – například podporu na sportovní
vybavení by měly získat kluby, které vykazují zájem dětí i úspěchy v práci s mládeží.
Budeme budovat a rozšiřovat workoutová hřiště tak, aby zde mohli cvičit i hendikepovaní.

NAJDETE NÁS NA:
web: ostrava.pirati.cz
FB: Piráti Ostrava, Piráti Ostrava-Jih
Inst.: piratiostravajih

