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Čistě ve Vašem zájmu

VOLEBNÍHO  
PROGRAMUplnění

HLAVNÍ INVESTIČNÍ PROJEKTY
•  Do dvou let dokončíme projekt rekonstrukce 

místních komunikací (3. část)
Dokončeno kromě částí ulic, kde soukromí 
vlastníci zatím nedali souhlas se stavbou. 
Opravíme i další ulice nad rámec původního 
plánu.

•  Rozšíříme kapacitu školy a její zázemí včet-
ně vybudování sportovní haly a atletického 
oválu

Hotovo 5 nových učeben včetně jazykové, vý-
tvarného ateliéru a školní knihovny, a spor-
tovní hala, na letošní rok připravena stavba at-
letického oválu. Připravili jsme další přístavbu 
školy, žádáme o dotaci.

•  Dokončíme rekonstrukci čistírny odpadních 
vod a zprovozníme další vodní zdroje

Hotovo - chráníme čistotu Berounky, zajistili 
jsme dostatek pitné vody

•  Provedeme rekonstrukci a přístavbu vily Tiš-
novských na novou radnici

V běhu - projekt zahájen na podzim 2016, kvůli 
komplikacím byla ale rekonstrukce před Vá-
noci přerušena a bude pokračovat po úpravě 
projektu na jaře; dokončení posunuto na rok 
2018.

•  V souladu se strategickým plánem a společ-
ně s veřejností budeme vyhledávat a připra-
vovat další investiční záměry

Probíhá, najdete je na webu. Promítnou se do 
strategického plánu 2017-2022. Odhad výše 
investic přes 350 mil. Kč.

ROZVOJ CENTRÁLNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
•  Zpracujeme územní studie centra Černošic 

(oblast od trati kolem Slánky až k Sokolu)... 
Probíhá, ve spolupráci s externími odborníky   
     ... a centra Mokropes (od pláže k náměstí), 

zahájíme jednání s majiteli dotčených po-
zemků o jejich dlouhodobém využití 

Není aktuální, územní plán umožňuje dosta-
tečný rozvoj, realizace závisí na vlastnících ob-
jektu býv. Geoindustrie. Město připraví projekt 
revitalizace Masopustního náměstí.

•  Do diskuze a plánování zapojíme veřejnost 
i odborníky – urbanisty, architekty, inženýry 

Ano, viz např. veřejné projednání budoucnosti 

mokropeského statku, spolupráce s architekty 
na centru města, s inženýry na dopravním ře-
šení kolem školy...

•  Pokusíme se získat další pozemky pod zá-
kladní školou (k již získaným 7 000 m2)

Povedlo se, převod bude dokončen během 2017 
- bude na nich atlet. ovál a další sportoviště.

•  Nově upravíme, rozšíříme a zpřístupníme za-
hradu vily Tišnovských a okolí potoka Švar-
cava, aby v centru vznikl veřejně přístupný 
zelený prostor s hřištěm a v sousedství 
knihovny s možností občerstvení

V přípravě - bude dokončeno po dostavbě vily.

FINANCOVÁNÍ A MAJETEK MĚSTA
•  Postavili jsme Černošice na nohy, zajistili 

dlouhodobě udržitelný způsob financování. 
Černošice hospodaří s provozními přebytky, 
investují do chybějící infrastruktury, zadlu-
ženost je přiměřená a úvěry se splácí tempem 
16-17 mil. Kč ročně, jeden úvěr jsme splatili 
předčasně.

•  V nejbližších dvou letech dokončíme zbý-
vající strategické priority (sportovní hala, 
komunikace, radnice) a snížíme úvěrové 
zatížení města (aktuálně splácíme 16 mil. 
Kč ročně)

Skoro vše hotovo, jen stavba radnice se pro-
dlouží do roku 2018. Komunikace kolem školy 
opravíme až po realizaci venkovního areálu. 

•  Po splacení větší části úvěrů bude možné 
uvažovat o snížení daně z nemovitosti

Současným tempem budou úvěry splaceny do 
5 let - do roku 2021.

•  Budeme aktivně získávat další dotace z ev-
ropských i státních zdrojů. Budeme žádat 
dotace jen na to, co potřebujeme a co má 
smysl

Aktuálně žádáme o dotace na rekultivaci staré 
skládky (ekologická zátěž), na novou školku 
na Vráži (místo bývalé školky v Husově ulici), 
na vybavení odborných učeben v základní ško-
le a  na další přístavbu školy.

•  Nevyužité nemovitosti (pozemky Na Pískách, 
pozemek pod budovou bývalé energetiky 
u mokropeského nádraží, mokropeský statek 
aj.) zachováme jako rezervu nebo v případě 
prodeje důsledně využijeme na získání jiných 
nemovitostí pro zvýšení vybavenosti města

Pozemky Na Pískách zhodnocujeme přípravou 
zasíťování a komunikací, pozemek pod bu-
dovou ČEZ jsme prodali  a získané prostředky 
použijeme na nákup pozemků pod školou, 
o prospěšném využití mokropeského statku se 
jedná za účasti veřejnosti.

ŠKOLY A ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
•  Navýšíme kapacitu o pět nových učeben 

v podkroví
Dokončeno počátkem roku 2016, včetně vý-
tvarného ateliéru, jazykové laboratoře a školní 
knihovny.

•  Vybudujeme centrální vchod a šatny 
V provozu od Nového roku, úplně dokončeno 
koncem února.

•  Rozšíříme a odhlučníme školní jídelnu
Hotovo, včetně nového nábytku.

•  Provedeme zateplení fasády a výměnu 
oken

Hotovo na nejstarší budově (a již dříve na bu-
dově v Komenského ulici), na letní prázdniny 
2017 připraveno dokončení - budova C (ta 
s kuchyní a jídelnou v přízemí)

•  Postavíme venkovní toalety pro družinu 
a návštěvníky hřiště

Dokončeno, v provozu.

•  Zasadíme se o vznik / vybavení odborných 
učeben 

Vybudována jazyková laboratoř a výtvarný ate-
liér, připraven projekt na další odborné učebny 
(žádáme o dotaci), projekt přístavby počítá se 
vznikem technických dílen.

•  Vybudujeme vedle sportovní haly také atle-
tický ovál s hřištěm a doskočištěm

Máme projekt, stavební povolení, zajištěné po-
zemky. Realizace je zařazena do rozpočtu 2017 
a 2018. Realizace bude letos zahájena.

INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA
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•  Postavíme venkovní třídu / jeviště s přír. 
hledištěm

Dtto. Máme projekt, stavební povolení, zajiš-
těné pozemky. Realizace zřejmě v roce 2018.

•  Poskytneme podporu novému vedení k za-
jištění vysoké kvality vzdělání v podnětném 
prostředí, s využitím moderních postupů, 
spolupráce s rodiči a zapojením školy do 
místní komunity

Škola je nadále nejvyšší prioritou, došlo k po-
sílení pedagogického sboru, škola se aktivně 
účastní života místní komunity, moderní po-
stupy zaváděny nejen do výuky, ale i do komu-
nikace s rodiči a do stravování.

MATEŘSKÉ ŠKOLKY
•  Zjednodušíme a zpřehledníme zápisy do 

městských školek
Zjednodušeno podávání přihlášek, optimali-
zovány termíny zápisů.

•  Připravíme stavbu nové školky v Husově uli-
ci k případnému navýšení celkové kapacity

Ano, stavba připravena v podobě projektu, 

nyní fáze získání stavebního povolení, součas-
ně žádost o dotaci. Podle aktuální informace 
jsme s žádostí úspěšně postoupili do poslední 
fáze!

•  Výhledově zajistíme pro všechny děti 3 roky 
ve školce (dnes jen 2)

Již letos se většina tříletých dětí do školek 
dostala, kapacitu chceme dále posílit (i v sou-
vislosti se záměrem vlády rozšířit školky i pro 
dvouleté děti)

•  Provedeme zateplení a novou fasádu MŠ 
Karlická

Dokončeno.

•  Úpravou ulice a parkovacích míst zlepšíme 
bezpečnost a vzhled v okolí MŠ Karlická 

Zatím nebylo realizováno. Bude upraven pro-
jekt. Stavba zasahuje do pozemků v soukro-
mém vlastnictví, jednáme o řešení.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
•  Zajistíme rekonstrukci vedlejší stavby pro 

potřeby ZUŠ
Rekonstrukce je připravena a počítá se s ní v 
rozpočtu na letošní rok.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI
•  Budeme podporovat modernizaci a zvýšení 

bezpečnosti obou zastávek a celkovou re-
konstrukci trati, která zajistí do budoucna 
dostatečnou kapacitu osobní dopravy (10 
minutový interval)

Podporujeme i nadále... Příprava projektu 
(v rukou státu / SŽDC) je velmi zdlouhavá. Na-
dále prioritou města.

•  Podpoříme prodloužení krajské silnice podél 
trati do mimoúrovňového křížení (podjez-
du) pod kostelem, aby i po zvýšení počtu 
a frekvence vlaků zůstaly Černošice průjezd-
né a dostupné

Zastupitelstvo podpořilo přeložku svým usne-
sením, SŽDC stále hledá optimální technické 
řešení a teprve bude jednat s majiteli dotče-
ných pozemků.

INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA

DOPRAVA A BEZPEČNOST 
•   Zachováme výraznou podporu místní dobro-

volné hasičské jednotce 
SDH se těší bezvýhradné podpoře. V investiční 
oblasti - rekonstrukce zbrojnice, nový auto-
mobil pro čerpání vody během povodní, nové 
dýchací přístroje, hydraulické vyprošťovací za-
řízení na autonehody, v procesu nákupu hned 
2 velké hasičské cisterny za cca 15 mil. Kč!

•   Zajistíme 24hodinové pokrytí policejními 
hlídkami 

Ano, od roku 2015 je 24h pokrytí Černošic jako 
jediné obce v regionu.

•   Zajistíme osvětlení dalších přechodů pro 
chodce

Ano - přechod na Dobřichovické ulici.

•  Doplníme a upravíme chodníky na frekvento-
vaných místech

Hotovo ve Školní ulici a část ve Zd. Lhoty, při-
pravujeme nové úseky v Říční, Topolské, Pod 
Višňovkou, Vrážské, Dobřichovické aj.

•   Rozšíříme veřejné osvětlení zatím tmavších 
lokalit

Částečně - investujeme do VO cca 2 mil. Kč roč-
ně, ale ještě zbývá hodně práce.

•  Dle potřeby navýšíme frekvenci autobusové 
linky 

Současný stav se zdá v zásadě uspokojivý, ale 
v příštích letech může být potřeba dalšího po-
sílení i za cenu vyšších nákladů. Nadále velmi 
úspěšně funguje Seniorbus (speciální trasa, 
jednou týdně).

•  Ve spolupráci se správou dráhy budeme dbát 
na vzhled a bezpečnost zastávek

Nejsou větší problémy, nicméně nádraží velmi 
potřebují celkovou rekonstrukci. Na obou za-
stávkách „vlaknihovna“ (jako vítaná soukromá 
iniciativa). Připravujeme nové grafické prove-
dení podchodu.

•  Dotlačíme kraj k celkové rekonstrukci prů-
jezdní krajské silnice II/115

Dotlačili jsme. Stavba má být v nejbližší době 
zahájena. Město přispěje 5 mil. Kč na dešťovou 
kanalizaci a napojí do ní některé okolní ulice. 

BEROUNKA A POVODNĚ
•  Zlepšíme vzhled a vybavení břehu Berounky 

v okolí jezu, hřiště Radotínská a cyklostezky 
Nově upraveno okolí jezu (projekt Povodí), 
sníženy šachty, bude k nim doplněno sezení 
a cesta pro pěší, ve sportparku nově mapa, již 
zakoupeny stoly s lavicemi, připravujeme mla-
tovou cestičku vedle frekventované cyklostez-
ky. U jezu bude snad ještě letos posunuto zá-
bradlí a doplněny lavičky - rozšíření veřejného 
prostor, zvýšení bezpečnosti a komfortu kolem 
cyklostezky. U sportparku letos zahájí provoz 
moderní občerstvení.

•  Zasadíme se o rekonstrukci lipenecké lávky 
nebo vybudování lávky nové

Uzavřena dohoda s hl. m. Praha, že lávku pře-
vezme a celkově zrekonstruuje, v říjnu schvále-
no pražským zastupitelstvem.

•  Podpoříme obnovení přívozu u kazínské 
skály 

Podpořili jsme (nikoliv finančně), přívoz fun-
guje (provozuje soukromá společnost)

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ
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•  Proběhne rekonstrukce černošického jezu 
včetně výstavby šlajsny pro vodáky

Ano, jedná se o projekt Povodí Vltavy s.p., 
těsně před dokončením, s městem koordinace 
provedení tak, aby podpořila využití místa pro 
trávení volného času.

•  U mokropeské pláže provedeme dovybavení 
valu, rekonstrukci ulice Ke Hřišti, parkoviště

Ulice Ke Hřišti i parkoviště dokončeny. Vyba-
vení valu zatím beze změny. V havarijním sta-
vu je skatepark - nutná investice.

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY
•  Zrealizujeme rekonstrukci a přístavbu vily 

Tišnov ských na novou radnici jako prostor 
pro městský úřad, knihovnu, městskou policii 
a novou poštu

Stavba probíhá, termín dokončení - konec 
roku 2018.

•  Budeme podporovat místní obchody a podni-
katele, podpoříme vznik prodejny obuvi

Město aktivně oslovovalo prodejce obuvi a na-
pomohlo otevření prodejny na Vráži (dětská 
obuv). Podnikatele v rámci omezených mož-
ností podporujeme - zajištěním  parkování, 
městským informačním systémem, zveřejně-
ním na webu, možností společného postupu 
při nákupu elektřiny (velcí odběratelé) aj.

•  Opět zprostředkujeme elektronické aukce na 
plyn a elektřinu pro místní občany i podnika-
tele

Podpořili jsme již pouze v rovině informační 
- organizátoři aukcí s občany již komunikují 
napřímo.

•  Ve spolupráci s finančním úřadem, zdravot-
ní pojišťovnou a příp. dalšími organizacemi 
zajistíme pravidelné poskytování některých 
služeb (VZP, fin. úřad aj.) přímo ve městě 

Ano, probíhá - zejména konzultace Finančního 
úřadu před termínem daňových přiznání.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
•  Podpoříme vznik další společenských akcí 

(koncerty, výstavy, městské slavnosti, spor-
tovní soutěže)

Ano, výrazněji jsme podpořili letní kino, nový 
Černošický běh, založení Černošické letopi-
secké společnosti přispělo k pořádání výstav 
v centru MaNa aj.

•  Podpoříme zachování a stabilitu Club Kina
Uzavřena dlouhodobá dohoda se Sokolem 
i Club Kinem, provoz nejen zachován, ale proti 
dřívější době ve výrazně lepší kvalitě.

•  V grantovém programu budeme podporovat 
místní spolky i kvalitní kulturní události, 
včetně Jazz Festivalu, Masopustu, farmář-
ských trhů a dalších

Ano, probíhá. Celková výše grantových progra-
mů zvýšena na 1 mil. Kč ročně.

SPORT
•  Zvýšíme granty na podporu sportovních spol-

ků a aktivit pro děti, mládež a sport
Granty na děti, mládež sport zvýšeny pro rok 
2016 proti roku 2014 o 14%.

•  Podpoříme vznik dalších sportovních zaří-
zení 

Ano, k realizaci je připraven atletický ovál 
s venkovními hřišti pod základní školou. Nové 
sportoviště projednané s městem vznikne také 
na konci Husovy ulice (v rámci výstavby ve Fo-
glarově ulici). Jednáme o novém skateparku.

•  Postavíme sportovní halu a atletický ovál 
s venkovním sportovním hřištěm 

Hala dokončena, atletický ovál se rozeběhne 
příští rok.

•  Budeme podporovat organizace, spravující 
nemovitý majetek – Sokol, SK / Zimní stadi-
on, Junák…

Sokol a zimní stadion získaly přímou podporu 
z městského rozpočtu - celkem 0,5 mil. Kč.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  Snížíme prašnost rekonstrukcí dalších ulic 
V letech 2015 a 2016 proběhla rekonstrukce 
celkem 19 ulic a několika chodníků, další při-
pravujeme i na roky 2017 a 2018.

•  Poskytneme zájemcům pomoc se získáním 
dotací na zateplení domů a modernizaci vy-
tápění

Aktivně jsme desítkám občanů pomáhali s pří-
pravou žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci, ve 
městě tak ubude několik kouřících komínů.

•  Připravíme projekt na rekultivaci staré 
skládky

Po zpracování analýzy rizik bylo následně za-
dáno zpracování projektové dokumentace a na 
jaře se chystáme požádat o dotaci.

•  Budeme prosazovat dlouhodobý záměr vý-
hledového přesunutí rychlíkové a nákladní 
železniční dopravy mimo město a celé údolí 
Berounky

Iniciovali jsme několik společných stanovisek 
svazku obcí Region Dolní Berounka určených 
premiérovi, ministru dopravy, vedení SŽDC 
a dalším. Rada města i starosta zastávají ten-
to postoj ve všech jednáních se SŽDC i Min. 
dopravy. Máme potvrzeno, že na záměru stát 
pracuje.

•  Zajistíme náhradu vyvrácených stromů v aleji 
u řeky mezi Černošicemi a Radotínem

Po letošním vykácení 80 stromů a prořezu 
zbylých 20 (většina v majetku Povodí Vltavy) 
byla provedena nová výsadba stromů podle 
odborného návrhu Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

DOBRÝ VZHLED MĚSTA A POŘÁDEK 
•  S důrazem na detail dále zlepšíme vzhled 

města 
Kousek po kousku zlepšujeme vzhled města, 
řešíme i detaily. Rádi přijímáme další podněty. 
Technické služby byly vybaveny novou techni-
kou a dále se zlepšilo sekání trávy na všech ze-
lených plochách. K lepšímu vzhledu přispívají 
i nové silnice a chodníky, opravené budovy, 
nové prvky ve veřejném prostoru.

•  Budeme se věnovat i malým lokálním problé-
mům

Řešíme i detaily, napříč městem, reagujeme na 
veškeré podněty, návrhy, stížnosti.

•  Dále navýšíme kapacitu Technických služeb
Zakoupili jsme novou techniku (multikáry, ná-
kladní vůz, sekací traktůrek aj.), stabilizovali 
jsme pracovní tým, využíváme pracovníky na 
veřejné práce, chystáme nahrazení přestárlých 
multikár novými vozidly.

• Vybavíme město kvalitnějším mobiliářem
Byly doplněny nové lavičky, nové stojany na 
kola..., před dokončením je přístřešek na kola 
u školy...

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ
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PODPORA SETKÁVÁNÍ  
A VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
 •  Budeme aktivně podporovat místa, kde 

se lidé mohou poznávat, potkávat a trávit 
volný čas

Ano - takto slouží nejen městský sál, ale nově 
i sportovní hala, mládež se schází v rekonstru-
ované černošické hasičárně, připravuje se další 
sportovní zázemí u školy

•  Budeme pokračovat v setkáních s občany  
v jednotlivých částech města a ve veřej-
ných projednáních zásadních problémů 
rozvoje města

V tomto roce proběhlo setkání v Mokropsech 
k tématu povodní, dále setkání o mokropeském 
statku, v Horních Černošicích setkání o rekon-
strukci železnice, další ještě zorganizujeme.

•  Zřídíme bazar použitých věcí na webu a do 
IL doplníme řádkovou inzerci

Bazar jsme nezrealizovali - zdá se, že tuto 
funkci dobře plní místní skupina Bazárek na 
Facebooku. Řádková inzerce v IL zdarma k dis-
pozici. 

•  Zavedeme vítání nových občanů (nejen ob-
čánků)

Zavedli jsme - ale jen obecný vítací dopis při 
přihlášení na matrice, protože adresné oslovení 
nám zákon na ochranu osobních údajů nedovo-
luje.

•  Budeme podporovat akce pro seniory v rám-
ci místních spolků a sdružení i DPS

Podporujeme. Obnovili jsme slevu 30% pro 
seniory nad 65 let na všechny akce pořádané 

městem (v Club Kině). V městském sále se roz-
šířilo cvičení pro seniory, v DPS a černošické 
hasičárně výuka angličtiny (město poskytuje 
prostory zdarma). Podporujeme setkávání se-
niorů v centru MaNa.
Dotační program pro sociální oblast lze nově 
využít i na společné aktivity seniorů. 

•  Podpoříme aktivity mládeže jako je např. 
klubovna v bývalé hasičárně, Šmik Fik Fest, 
dirt bike a skate park v Mokropsech, a další

Ano, podporujeme, mládež si to pochvaluje. 
Nicméně před námi stojí úkol obnovit nebo na-
hradit havarijní skatepark. 

•  K výročí vzniku města vydáme kvalitní kni-
hu o naší historii, o důležitých objektech 
a osobnostech Černošic, s řadou historických 
i současných fotografií

Výpravná kniha o Černošicích byla vydána před 
koncem loňského roku společností p. Zdeňka 
Bergmana ve spolupráci s městem, je nadále 
v prodeji

NAŠE ROLE V REGIONU A ČR 
•  Budeme dál hrát aktivní roli  Regionu Dolní Be-

rounka 
Využíváme sílu svazku obcí skrze společná sta-
noviska, společně s dalšími členy nakupujeme 
levněji energie, připravujeme společné řešení 
svozu a likvidace odpadu (od 1.7.2019)

•  Udržíme Černošice na špici v transparentnos-
ti, otevřenosti, poskytování informací

Ano, toto plníme, mj.  jsme opět uspěli v soutěži 
Otevřeno.

•  Aktivně přispějeme ke zlepšování právního 
rámce měst a obcí, včetně zákona o veřejných 
zakázkách, o registru smluv a financování ve-
řejné správy

Jsme aktivním partnerem a poskytujeme své 
podněty a požadavky Svazu měst a obcí, sdru-
žení Oživení, Americké obchodní komoře (ak-
tivní v otázkách transparentních veřejných za-
kázek), Ministerstvu dopravy (transparentnost 
řidičských zkoušek) apod.

POZITIVNÍ ATMOSFÉRA A STYL
•  Uděláme maximum pro pozitivní atmosféru ve 

městě, vzájemnou důvěru a otevřenost
Snažíme se a slýcháme, že se tu lidé cítí čím 
dále lépe, jsou na město hrdí - takže se to snad 
daří!

•  Zachováme vše, co se u nás stalo běžnou věcí 
– otevřenost, slušnost a vstřícnost, apolitický 
způsob řízení, profesionalita a odbornost, ak-
tivní zapojení veřejnosti. 

Město řídí koalice stejných tří uskupení jako 
v minulém období, nejsilnější z nich jsou Věci 
černošické s 9 zastupiteli z celkových 21, 
a s pěti radními ze sedmi. Z principů, se kterými 
jsme začali před šesti lety, nijak neslevujeme.

•  Vedení města chápeme jako správu společných 
věcí, městský úřad jako službu veřejnosti.

Jak jinak. Vždyť spravujeme společné peníze ob-
čanů, a jsme jedněmi z nich. Pracujeme čistě ve 
Vašem zájmu.

MÍSTNÍ KOMUNITA A SPRÁVA MĚSTA
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Věci černošické chtějí i nadále prosazovat  
společné zájmy všech občanů města. 

Jde nám společně o rozvoj života v Černošicích tak, aby odpovídal  
dlouhodobým tradicím našeho města a zároveň poskytoval všem  

občanům komfort moderně spravovaného a kvalitního místa pro život.
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AktuAlizoVAné Vydání březen 2017
 - kvůli nedostatkům v distribuci před koncem roku jsme připravili  
nové vydání a vlastními silami zajistili doručení do Vašich rukou.


