KOALIČNÍ PROGRAM 2010 - 2014:
Ekonomika, finance a rozvoj města
Zajistit podmínky pro získání investic do našeho města, pozitivně ovlivňovat jeho budoucnost
a rozvoj.
Zabývat se příjmovou složkou rozpočtu města, využívat grantový systém EU, ministerstev,
Pardubického kraje.
Čerpat úvěry pouze na spolufinancování investičních akcí.
Podporovat podnikání a rozvoj průmyslové zóny. Spolupracovat s firmou Metrans, a.s. na
vybudování kontejnerového logistického centra. Po dohodě s investorem zveřejnit
harmonogram realizace a monitorování průběhu akce. Tímto způsobem zajistit nové pracovní
příležitosti.
Podporovat všechny tradiční akce a aktivity, které doposud přispívaly k obohacení
společenského života ve městě.
Pokračovat v rozvoji městského grantového systému pro občanská sdružení působící v oblasti
sportu, kultury a volnočasových aktivit, pomáhat při realizaci protidrogových projektů.
Aktualizovat strategický plán města.

Bydlení
Usilovat o majetkové vypořádání pozemků v oblasti sídlišť.
Vytvářet podmínky pro budování nových bytových domů, pro nové obytné soubory využívat
výhodné lokality v souladu s územním plánem.
Pro výstavbu rodinných domů připravit vhodné pozemky v nových lokalitách a zajistit jejich
investiční přípravu.
Dokončit komplexní rekonstrukci městských bytových domů ve „Čtverci“ na Farářství. Plně
využívat zřízený Fond rozvoje bydlení města (lokalita u hřbitova a na výjezdu na Přívrat).

Doprava
Vynaložit maximální úsilí k vybudování spojnice ulic U Stadionu a Farářství cestou podél
železniční trati pro pěší a cyklisty.
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Po zimní sezóně analyzovat parkovací systém a jednat o možnosti zařazení podzemní
parkování do systému Park & Ride (s ČD projednat další navazující slevy).
Ve spolupráci s Pardubickým krajem vypracovat koncepci nadregionální dopravní obslužnosti
s Českou Třebovou jako centrem krajského významu – koordinace regionálních autobusových
spojů v návaznosti na dálkovou železniční dopravu v pravidelných intervalech, jednání
s okolními obcemi a městy (v systému zvážit zřízení půjčovny automobilů v terminálu ve
spolupráci se soukromým investorem).
Působit pro zajištění dopravního spojení města s dálničním systémem ČR, usilovat
o vybudování silničního obchvatu města v návaznosti na přivaděč R35.
Důsledně prosazovat zájmy města při přípravě rekonstrukce úseku železničního koridoru
městem.
Pokračovat v rekonstrukcích městských komunikací a chodníků.
Zavedení linky městské hromadné dopravy Audisbus.
Připravovat projektové dokumentace a zajistit finanční prostředky na rozšiřování parkovacích
ploch nejen na sídlištích, ale i v lokalitách rodinných domků a centra města.

Školství
Pokračovat v opravách školních budov a rozvoji jejich areálů – Základní škola Habrmanova
a mateřské školy.
Vytvořit podmínky pro to, aby městská sportovní zařízení (bazén, zimní stadion, sjezdový
areál, atd.) mohla v co největší míře sloužit i pro školní výuku a školní akce.
Spolupracovat se středními školami na tom, aby byla zachována minimálně současná nabídka
středoškolského vzdělávání. To samé platí o vysokoškolském vzdělávání v České Třebové.

Ţivotní prostředí
Zpracovat studii na program financování kanalizačních přípojek. Dokončit výstavbu
kanalizačního systému na Staré Lhotce.
Zlepšovat podmínky pro třídění odpadu a tím snižovat množství odpadu ukládaného na
skládce. Zvážit zavedení bonusového systému pro občany třídící odpad.
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Ve spolupráci s Povodím Labe realizovat protipovodňová opatření a úpravy toku Třebovky
v katastru města.
Řešit etapovou obnovu Aleje Maxe Švabinského.
Vybudovat park Benátky za předpokladu získání dotačních prostředků z Ministerstva
životního prostředí. Propojení sportovního areálu Na Skalce a sportovišť v oblasti Benátek
(i za předpokladu, že nebude realizován park Benátky).

Sociální politika
Podporovat Senior dopravu.
Podporovat činnost pobočky organizace Naděje.
Podporovat A-Centrum (Stacionář) v nových podmínkách po realizaci nástavby.
Spolupracovat s protidrogovým centrem zřízeným v České Třebové.

Kultura
Realizovat rekonstrukci a přístavbu Městského muzea v Klácelově ulici.
Zasadit se o rozšíření služeb Kulturního centra, zejména v oblasti vzájemné informovanosti
o kulturním dění v regionu (okolní města Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Lanškroun).

Sport
Pokračovat v dalším rozvoji areálu Skalka.
Dále rozvíjet myšlenku Týdne sportu, podporovat hnutí Sportem proti drogám.

Propagace města, partnerská spolupráce
Podporovat a rozvíjet přátelské vztahy, kulturní a výměnné akce v rámci navázaných
partnerských vztahů s městy Olawa, Svit a Agrate Brianza i tradiční spolupráci s obcí Horní
Lhota na Opavsku.
Účastnit se veletrhů cestovního ruchu v rámci regionální expozice a na vybraném veletrhu
také samostatně.
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Rozvíjet spolupráci infocentra a městského muzea, podporovat vznik nových naučných stezek
a cyklostezek, vedoucích návštěvníky města za zajímavými cíli v České Třebové a jejím
okolí.

Integrované obce
Problémy integrovaných obcí řešit za přítomnosti zástupců osadních výborů.

Vyhlášky města
Revize všech stávajících obecně závazných vyhlášek.
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