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Přípravný  výbor  politického  hnutí  ProOlomouc  odeslal  v  pondělí  23.
června  žádost  o  registraci  podpořenou  1200  občany  ČR.  Hlavním  důvodem
založení hnutí ProOlomouc je nespokojenost s dosavadní politikou olomoucké
radnice. „Její fungování se odcizilo lidem, je nevýkonné a někdy městu přímo
škodí.  Chceme  přivést  lidi  zpět  k zájmu  o  město  a  komunální  politiku,“  řekl
v úvodu tiskové konference Tomáš Pejpek lídr nového hnutí. „Chceme dbát na
kvalitu, přivést kreativitu, a starat se i o detail,“ doplnil Pejpek.

Šestice členů přípravného výboru,  Petr  Daněk,  Pavel  Grasse,  David  Helcel,
Michaela  Johnová  Čapková,  Martin  Lubič  a  Tomáš  Pejpek,  seznámila  novináře
s jednotlivými body volebního programu ProOlomouc .  „Tyto základní  body budeme
doplňovat  a upřesňovat,  tak abychom voličům nabídli  rozumný a splnitelný  volební
program,“ naznačil Tomáš Pejpek.

Víc dobré práce 
Dostatek dobrých pracovních míst je klíčem k rozvoji města.

Budeme aktivně využívat všechny formy podpory zaměstnanosti v regionu. Tím, kdo
má už dnes schopnost podnítit rozvoj města, je Univerzita Palackého. Její znalosti a
schopnosti  pomohou  v  konkrétních  projektech  městu  a  regionu.  S  výhledem  do
budoucnosti budeme podporovat technické školství od základních škol až po založení
polytechniky – bakalářského technického vzdělání. 

Lepší fungování města
Zadlužení  za  nedomyšlené  projekty,  plýtvání,  špatně  prováděné  zakázky  pro
město,  politici  ignorující  odborníky,  nezákonně  rozhodující  a  různými  metry
měřící  úřady,  nerespektovaní  názoru městských částí  -  to jsou příklady,  které
chceme napravovat.

ProOlomouc  chce  více  pravomocí  městským  částem,  spravit  fungování  radnice,
ukončit zadlužování a zaměřit se na obyčejné investice a údržbu. Zkontrolujeme nový
územní plán, a pokud to bude potřeba, začneme s ním znovu. Nebudeme podporovat
pozemkové  spekulace  a  rozšiřování  města  do  krajiny,  zasadíme  se  o  potřebné
dopravní stavby (úspornou, ale rychle postavenou východní tangentu, severní spoj a
řadu menších). Budeme vždy krok před investory - připravíme koncepci rozvojových
ploch. 

Solidarita Olomoučanů s Olomoučany
Současná  praxe  rozprodávání  posledních  městských  domů  i  s  nájemníky
obálkovou metodou není známkou sociálně citlivé politiky.

ProOlomouc zajistí dostupné bydlení pro seniory, mladé rodiny a občany v přechodné
nouzi. Mladým rodinám nabídneme dostatek míst ve školkách a základních školách.
Seniorům  dáme  možnost  pokračovat  v  aktivním  životě  a  zaměříme  se  na  jejich
bezpečnost.  Zajistíme dopravu 70+ zdarma a rozšíříme pro seniory terénní  služby.
Pomůžeme  panelovým  sídlištím,  aby  byla  dobrými  a  kvalitními  místy  k životu.
Podpoříme vznik komunitních center pro spolkové aktivity obyvatel.

Město žije ve veřejném prostoru
Veřejný  prostor  dnes  nehájí  ani  politici,  ani  hlavní  architekt,  ani  územní
plánování.



ProOlomouc  bude  usilovat  o  lepší  městský  prostor.  Po  letech  upřednostňování
automobilů je čas dát stejný prostor chodcům a cyklistům a umožnit co nejbohatší život
v ulicích. Propojíme okruh městských parků (abychom mohli centrum oběhnout, nebo
objet na kole). Zachováme a posílíme spojení města s krajinou - z města se rychle
dostaneme do krajiny zelenými rekreačními zónami podél vodních toků.

Ve druhé části tiskové konference představil Petr Daněk trojici členů, kteří se
objeví na prvních místech kandidátky ProOlomouc.

1. Tomáš Pejpek - olomoucký architekt zabývající se městským plánováním, 
spoluautor vily na sile v Olomouci, člen Klubu architektů Olomoucka. 

2. Pavel Grasse - olomoucký architekt a urbanista zabývající se městským 
plánováním. Působil ve funkci hlavního architekta ve Šternberku, Českém 
Krumlově a Českých Budějovicích.

3. David Helcel - olomoucký architekt, člen Klubu architektů Olomoucka angažující se 
v konkrétních kauzách ve prospěch spravedlivosti a krásy Olomouce.

Závěrem se lídr  hnutí  ProOlomouc Tomáš Pejpek  zmínil  o  dvou  aktuálních
kauzách a připravovaném webovém projektu. „Jak je známo z tisku, na úřadech se
nyní projednávají dva záměry výškových staveb u historického jádra Olomouce. Jde o
bytový dům Šantovka Tower, který je navrhován v OP MPR a věž Spiritualia, která má
stát za hranicí OP MPR. Opakovaně jsme vyzývali zastupitelstvo, aby se výškovými
stavbami zabývalo. Bohužel,  ačkoli  není vůbec jasné, zda v probíhajících správních
řízeních vůbec někdo hájí veřejný zájem, politické strany v koalici i opozici se k tomu
svorně  vůbec  nevyjadřují,“  konstatoval  Pejpek.  „Hnutí  ProOlomouc  se  nebojí  mít
jednoznačný názor. Mrakodrapy v Olomouci ano, ale 2 km od radnice a s omezenou
výškou. Magistrát a samospráva musí začít jednat ve veřejném zájmu a měřit všem
stejným metrem,“ dodal.

Webový projekt mapující  prodej městských pozemků je úvodním příspěvkem
ProOlomouc k transparentní  správě města.  „Díky projektu  bude moci  běžný občan
zjistit,  jaké pozemky se radnice rozhodla prodat a kontrolovat,  jestli  město koná ve
veřejném zájmu či  nikoliv,“  řekl  Pejpek.  „Projekt  zatím obsahuje  mapování  za roky
2012  a  2013,  naším  cílem  je  zdokumentovat  prodeje  pozemků  od  r.  2000  do
současnosti,“ dodal lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Za přípravný výbor   

Tomáš Pejpek  t:+420 777184772, email: tomaspejpek@proolomouc.cz         

http://www.proolomouc.cz/?page_id=2078
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