
Volbou pirátů dáváte svůj hlas modernímu městu, které každému jednotlivci umožňuje 
prožít svůj život svobodně a naplno. 

Naším cílem je město připravené na výzvy 21. století a zároveň hrdé na svou historii 
a tradice. Stříbro má obrovský potenciál ve své poloze, nabídce pracovního uplatnění, krásné 
přírodě a schopnostech svých obyvatel. Piráti se zasadí o koncepční využití příležitostí 
k udržitelnému rozvoji a vytvoří podmínky pro další růst města. Naší prioritou je dostupné 
bydlení, nabídka kvalitních škol, široká občanská vybavenost a různorodé volnočasové 
vyžití. Společně zabraňme tomu, aby ze Stříbra byla jen noclehárna pro montovny.

Náš program je rozdělen podle časové náročnosti a horizontu, ve kterém 
předpokládáme možné naplnění. Dlouhodbý je závislý na dotačních titulech 
a projektové připravenosti, jeho realizace přesáhne jedno volební období.

› KRÁTKODOBÝ
Až čtvrtina veřejných rozpočtů je vynaložena na zbytečné 
výdaje a klientelismus. Zveřejněním rozpočtu a smluv 
předejdeme nehospodárnosti a machinacím s městským 
majetkem. Nedopustíme další kasárna.

Zveřejníme výdaje a příjmy města. Zajistíme dohledatelnost 
až k jednotlivým fakturám, online. Zavedeme elektronické 
aukce k prodeji majetku. Stejně tak k nákupu zboží a služeb 
městem.

Transparentním řízením při zadávání veřejných zakázek 
přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu. 
Zveřejňovat ve věstníku budeme i podlimitní zakázky.

Vytvoříme, online mapu investic, kde se občané dozví kolik 
a za co město investovalo v jednotlivých částech města.

Územní plán města a návrhy na jeho změny uveřejníme 
přehledně na internetu jako interaktivní mapu. Umožníme 
občanům automatický odběr nových informací.

Zpřístupníme jednání zastupitelstva a rady města, online. 
Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy i detailní zápisy. 
Zápisy dostupné na stránkách samosprávy budou obsahovat 
i údaje o hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu jejich 
účasti.

Zveřejníme hospodaření městských firem a zpřísníme 
kontrolu nad subjekty dostávajícími dotace nad 
100.000 korun ročně.

Zajistíme vyšší bezpečnost ve městě, zajistíme dotace na 
asistenty prevence při městské policii. Jejich úkolem bude 
předcházení konfliktů a problémového chování především 
v centru města a okolí ubytoven. Jejich pracovní doba bude 
přizpůsobena skutečné potřebě a problémovým hodinám.

Prioritně změníme obecně závaznou vyhlášku 4/2014, podle 
které se můžou před novou školkou venčit psi navolno.

› STŘEDNĚDOBÝ
Změníme systém zpoplatnění svozu odpadu. Odmítáme 
platby, na trvalé bydliště, kdy občané města jsou zatíženi 
náklady na svoz veškerého nepodnikatelského odpadu. 
Ve chvíli, kdy je ve městě velké množství přechodně 
ubytovaných, je tento systém neúnosný. Zavedeme platby 
podle množství vyprodukovaného odpadu a vystavíme 
městskou kompostárnu.
Školákům s bydlištěm v katastrálním území Stříbra 
poskytneme MHD a městskou knihovnu zdarma. 
Navýšíme částku participativního rozpočtu a celý systém 
soutěže lépe přiblížíme občanům.
Doplníme množství dětských hřišť, dovybavíme prostory 
mezi bytovými domy lavičkami a herními prvky. Zapojíme 
občany do rozhodování o okolí jejich bydliště.

Stříbro 
je náš poklad



Zajistíme revitalizaci stávajícího bytového fondu města. 
Budeme pokračovat ve výstavbě a opravách komunikací 
a chodníků. Na dostatečně širokých komunikacích 
vytvoříme pruhy pro cyklisty a co nejvíce parkovacích míst.
Podpoříme školy, ZUŠ, DDM, sportovní oddíly. Podpoříme 
místní spolky, volnočasovou aktivitu, kulturu, akce pro 
seniory, domov seniorů. 

› DLOUHODOBÝ
Vybudujeme vodovod ve Lhotě a kanalizaci v Těchlovicích, 
Milíkově.

Zajistíme krajskou investici do severního obchvatu.

Postavíme biotopové koupaliště.

Postavíme městské byty pro začínající rodiny a seniory, 
zajistíme více dostupného bydlení a pozemků pro individuál-
ní výstavbu rodinných domů.

Dokončíme strategii rozvoje města a vypracujeme akční 
plán k jejímu naplnění.

Vytvoříme strategii města pro změnu klimatu. Po několika 
suchých rocích je nutné se připravit na další a změnit přístup 
k plánování městských staveb a zeleně.

Přilákáme do města různorodé zaměstnavatele. Potřebu-
jeme perspektivní technologie, vývoj a služby tak, aby 
portfolio zaměstnavatelů ve městě bylo co nejpestřejší 
a odolávalo krizovým vlnám.
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