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Bezpečné město

Strážníci budou místo
rozdávání pokut za parkování
hlídat vaši bezpečnost.
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Svobodné město

Čtyři body pro přátelské
a svobodné město, ve kterém
je příjemné pracovat i žít.
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Pojďte si vzít města zpět
Je na čase vrátit města těm, kterým patří. Jeho obyvatelům. Za poslední roky jsme všichni svědky toho, jak
politici zacházejí s městem jako s hračkou. Nebo ještě
hůř, jako s rukojmím.
Bez ohledu na vaše přání plánují, budují a hlavně utrácejí za něco, co často lidé ve městě nepotřebují. Pod záminkou šíření dobra vám tvrdí, že to, či ono je nezbytné,
nutné, důležité. A utrácejí za to peníze, které jen spravují
a nepatří jim. Vaše peníze.
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Svobodní vám nabízejí pravý opak. Město, které chce
nechat vaše peněženky na pokoji. Město, pro které jsou
opravené silnice i chodníky důležitější, něž pohodlí profesionálních sportovců. Město, které nepodniká s vašimi
penězi a které nepřevychovává své obyvatele.
Pojďme si vzít naše města zpět a znovu z nich udělejme místa, kde se dobře jezdí autem i na kole, kde se
nebojíme chodit pěšky. Města, ve kterých je radost podnikat, pracovat i bavit se. Města, kde se dobře žije.
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Bezpečné město

Strážníci: Místo pokut
za parkování budou
dělat to, co mají
Bezpečné město rozhodně neznamená více kamer,
více podezíravosti a více
pokut a represí.
Bezpečné může být i takové město, ve kterém není
jediný obecní strážník a ani
jedna sledovací kamera.
Bezpečně se můžeme cítit
i bez botiček a odtahů aut.

Vážně kamery
pomáhají?

Nesouhlasíme s navyšováním počtu kamer ve
městech – na ztrátu soukromí všech obyvatel, kteří se
ničeho nedopouští, má připadnout diskutabilní zlepšení prevence kriminality.
Zkušenosti odjinud však
žádné významné zlepšení
nepotvrzují.
Jsme naopak pro omezení činnosti městské policie
v oblastech, které ji nepřísluší (např. měření rychlosti
a rozdávání pokut za parkování), a místo toho navrhujeme zvýšení počtu městských strážníků na ulici. Na

rozdíl od kamerového systému může větší množství pochůzkářů působit jako účinná prevence kriminality.
Strážníci nemají řešit
statickou dopravu (parkování apod.). Pravomoci obecní
policie v oblasti dopravních
přestupků jsou omezeny
pouze a jen na dodržování předpisů na místech se
zvýšeným pohybem osob,
zejména dětí. Z vybavení
městské policie budou odstraněna (a prodána) veškerá zařízení ke znemožnění
odjezdu vozidel (botičky).

Plánovat výběr
pokut je ostuda

Absolutně pak odmítáme, aby v rozpočtu města
figurovala položka, která
určí, kolik peněz je třeba vybrat na pokutách. Ze
strážníků se pak stávají
pouze výběrčí pokut, kteří
mají jediný úkol — splnit
plán na 100 a více procent.
To považujeme za skandální.

Jde to i bez městské policie

Ukázkou toho, že ne vždy
je městská policie nezbytná,
je Pelhřimov.
Městské
zastupitelstvo
Pelhřimova se rozhodlo
městskou policii zrušit v roce
1996. Městská policie měla v
roce 1996 z obecního rozpočtu obdržet 3,8 milionu
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korun. Pracovalo u ní necelých dvacet osob.
V souvislosti se zrušením
městské policie vzniklo při
městském úřadu oddělení
veřejného pořádku se dvěma úředníky. Sice s menšími pravomocemi, než měli
strážníci, ale pro kontrolu

plnění městských vyhlášek
naprosto dostatečné.
Bezpečnost a dohled nad
veřejným pořádkem ve městě, stejně jako dohled nad
plynulostí a bezpečností dopravy zajišťuje Policie ČR.
Zbytečné zdvojování činnosti je podle Svobodných

velkým kamenem úrazu.
Spoustu toho totiž zvládne
policie státní, která je k tomu
především určena. Další
činnost strážníků, například kontrolu vyhlášek, pak
zvládnou úředníci. Radnice pro jejich jmenování má
oporu v zákoně.
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Co také chceme
Čtyři body pro svobodné město

Obce
nemají právo
převychovávat
své obyvatele

Lidové veto
do obcí aneb
konec špatných
rozhodnutí

Obce svými vyhláškami

Občané mohou referen-

Zrevidujeme

za-

Obce si zřídí transparentní

a nařízeními organizují ži-

dem zvrátit rozhodnutí

stupitelů ve městě. Nižší

účet a každý z občanů tak

vot občanů a firem. Obce

obce. Rozhodnutí zastupi-

počet sebou nese úspo-

má možnost zjistit, za co

však nemají za úkol své

telstva vstoupí v platnost

ry na odměnách zastu-

se utrácí peníze. Všechny

občany

převychovávat.

až po uplynutí lhůty, v níž

pitelům, ale také snížení

veřejné zakázky musí být

Nařízení mají upravovat

lze na peticí shromáždit

nákladů na administrati-

maximálně transparentní.

pouze nutné oblasti, např.

potřebný počet podpisů

vu (sekretariát, vybavení

Města zveřejňují všechny

odpady. Je proto třeba

pro

referenda,

apod.) Výše odměn za-

smlouvy minimálně nad

rušit vyhlášky omezující

pokud petice podána ne-

stupitelů musí odpovídat

20 000 Kč a každá taková

život v obci a svobodnou

byla. Nebo okamžitě poté,

hospodaření obce — de-

smlouva bez výjimky na-

volbu občanům a žádné

kdy referendum rozhod-

ficitní hospodaření = nu-

bývá účinnosti až dnem

nové nevymýšlet.

nutí nezamítne.

lové odměny.

uveřejnění.

vypsání

Odměny
zastupitelů
podle odvedené
práce
počet

Transparentní
účet obce
a zveřejňování
zakázek

Pomozte nám

BUDU ČLENEM

BUDU PŘÍZNIVCEM

PŘISPĚJU

Spolurozhodujte
o politice
Svobodných.
Účastněte se dění
uvnitř strany a volte
kandidáty i vedení
strany.

Získejte možnost
hlasovat
v primárkách.
Dostávejte aktuality
Svobodných do
e-mailové schránky
a pozvánky na akce.

Přispějte Svobodným
a podpořte volební
kampaň a činnost.
Do zprávy pro
příjemce napište
„Dar pro Kraj
Vysočina”.

Více informací na
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www.svobodni.cz
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Strana svobodných občanů
Vysočina
www.svobodni.cz/kraje/kraj-vysocina/
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Kontakt
Martin Rumler

předseda Krajského sdružení
rumler@svobodni.cz
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