
1. Rozvoj kraje:
• Hospodárně nakládat s majetkem kraje, sestavovat vyrovnaný rozpo-

čet kraje.
• Účelně a průhledně vynakládat finanční prostředky kraje, státu i z dos-

tupných dotačních titulů.
• S využitím fondů EU realizovat efektivní projekty přínosné pro většinu

občanů kraje.
• Intenzivně spolupracovat s obcemi vyčleněnými z vojenského újezdu

Libavá.
• Eliminovat nebezpečí hrozících občanům z povodní dobudováním

systému protipovodňových opatření na řekách Moravě, Bečvě a Odře.
• Realizovat programy ekonomického rozvoje kraje zajišťující prioritně

pracovní místa a trvalé zvyšování životní úrovně všech skupin obyvatel-
stva. Zvýšenou pozornost a podporu věnovat oblasti Jesenicka.

• Využít v maximální míře možností k získání evropských dotací v pláno-
vacím období 2014 – 2020 při realizaci významných projektů kraje.

• Pokracovat ve vlastní, smysluplné dotační politice kraje ( z prostředků
kraje ) ve vztahu k obcím a širokému spektru podnikatelských
a občanských subjektů působících na teritoriu kraje.

Volební program KSČM
v Olomouckém kraji na
období 2016 – 2020

Vážení občané,

dovolujeme si vám předložit program KSČM v Olomouckém kraji pro letošní
volby do krajského zastupitelstva. Budeme se opět ucházet o vaši důvěru
v situaci, kdy Evropou zmítá migrační vlna a terorismus. Zásadně budeme
prosazovat, abychom vliv tohoto dění omezili v Olomouckém kraji co nejvíce
a nemuseli se tak bát o životy svých blízkých. Je pouze na vás, zdali nám
i nadále dáte svoji důvěru a případný volební výsledek nám opět umožní za-
pojení do řízení našeho Olomouckého kraje a pokračování v naplňování
smysluplné politiky všestranného rozvoje našich obcí a měst s cílem zlepšit
podmínky života nás všech.
Děkujeme vám za projevenou důvěru v nadcházejících volbách.

KSČM – šance pro občany v Olomouckém kraji

www.olomouckscm.wgz.cz

6. Vnější vztahy:
• Rozvíjet spolupráci s družebními regiony a městy.
• Pozornost věnovat dalšímu rozvoji kanceláře Ekonomického

a obchodního koordinačního centra Olomouckého kraje v čínské
provincii Fujiam a tím napomáhat dalšímu rozvoji obchodních vztahů
s Čínskou lidovou republikou.

7. Bezpečnost:
• Zasazovat se o prevenci patologických jevů ve společnosti, což je vždy

účinnější a ekonomičtější než jejich následné řešení.
• Podporovat další rozvoj integrovaného záchranného systému a jeho

postupnou modernizaci.

8. Cestovní ruch:
• Ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu podporovat rozvoj

a zkvalitnění služeb cestovního ruchu v kraji jako nejdynamičtěji
rozvíjejícího se sektoru služeb.

• Finančními prostředky se podílet na zajištění údržby lyžařských bě-
žeckých tras v oblasti Jeseníků.

• Vlastními marketingovými aktivitami propagovat kulturní, přírodní,
historické a volnočasové aktivity v ostatních krajích a v zahraničí.

Váš hlas pro volební program KSČM je hlasem pro další
rozvoj Olomouckého kraje.



2. Zdravotnictví a sociální oblast:
• Nebudeme podporovat privatizaci zdravotnických a sociálních zařízení.
• Jsme jednoznačně pro zvýšení kapacit domovů pro seniory, zapojení

Rad seniorů a jejich větší podíl při řešení této problematiky.
• Podporovat růst počtu lůžek následné péče a sociálních lůžek v lůžko-

vých zdravotních zařízeních kraje a rozvoj těchto zařízení.
• Přispět k zefektivnění využití finančních prostředků vstupujících do zdra-

votnických a sociálních zařízení.
• Odmítat omezování a rušení zdravotní péče na území kraje, omezování

či rušení rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany
kraje.

• Důsledně se zasazovat o obnovení pohotovostních služeb ve zdravot-
nictví pro dospělé i děti u stomatologické a lékařské pohotovostní
služby všude tam, kde byla zrušena.

3. Doprava, dopravní infrastruktura:
• Zachovat rozsah a zlepšování kvality dopravní obslužnosti.
• Železniční doprava musí být páteřní dopravou pro zajištění dopravní

obslužnosti. Nedopustit rušení tratí a omezování zastávek.
• Podporovat rozvoj integrovaného sytému dopravy v Olomouckém kraji,

který zabezpečí časovou a místní provázanost jednotlivých spojů
a druhů veřejného dopravy.

• Ve spolupráci se sousedními kraji zabezpečit provázanost integrova-
ných dopravních systémů na hranicích kraje.

• Dobudovat kvalitní silniční síť na celém území kraje. Dokončit dálniční
úsek D1 mezi Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou.

• Podporovat urychlené dobudování R35 - Přerov–Olomouc–Hradec
Králové.

• Podporovat zkvalitnění silničního tahu od jihu na sever včetně návaz-
ného napojení komunikací do Polska.

• Zahájit přípravu a realizaci výstavby východní tangenty ve městě
Olomouci.

• Usilovat o zajištění finančních prostředků na opravy, údržbu a rozvoj
komunikací ve vlastnictví kraje, proporcionlně ve všech okresech, s dů-
razem na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy. Zaměřit se na využití
prostředků z EU.

4. Mládež, školství, kultura, sport:
• V rámci optimalizace středního a učňovského školství nezaměřovat

se pouze na školská zařízení ve správě kraje, ale podporovat všechna
školská zařízení daného oboru ve spolupráci s odborníky, regiony
a rodiči. Optimalizací školství nesmí být rušení a zánik škol.

• Ve spolupráci s podnikatelskou sférou zabezpečovat rozvoj učňov-
ského školství pro potřeby rozvoje hospodářských aktivit v kraji.

• Finančně podporovat formou stipendií žáky těch učebních a studijních
oborů, které zajistí doplnění chybějících kvalifikovaných pracovníků
v průmyslu, zemědělství a ve službách.

• Rozvíjet systém grantových schémat pro podporu nadaných studentů.
• Odmítat zavádění školného na všech stupních škol, přístup ke vzdělání

nesmí být závislý na sociálním postavení rodiny.
• Odmítat rušení a omezování provozu předškolních a mimoškolních

zařízení.
• V rámci podpory sportu prosazovat rovný přístup ke všem sportovním

organizacím a uskupením. Podpora se musí týkat všech subjektů, které
se v této oblasti angažují.

5. Životní prostředí, rozvoj venkova:
• Organizačně i finančně podporovat výstavbu čistíren odpadních vod

s cílem revitalizace vodních toků a vodních ploch. Současně řešit
dodávky pitné vody do všech obcí a do všech domácností.

• Zásadními opatřeními ve spolupráci s hospodářskými subjekty snižovat
zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi, zejména polétavého pra-
chu, zplodin na bázi síry, oxidu dusíku a těžkých kovů. Zaměřit se na
průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska.

• Podporovat fungování a rozvoj zemědělské výroby na území Olomouc-
kého kraje s cílem navýšení soběstačnosti zásobování kvalitními
potravinami.

• Podpořit integrovaný přístup v nakládání s komunálními odpoady
na území kraje včetně energetického využití zbytkového komunálního
odpadu. Podporovat předcházení vzniku odpadů a maximální primární
třídění odpadů za účelem recyklace.


