
Programové prohlášení Rady města Rosic na období 2010 - 2014 

Rada města Rosice předkládá zastupitelům i všem občanům našeho města programové prohlášení na 

volební období 2010 - 2014. Toto prohlášení je souhrnem hlavních bodů volebních programů 

volebních uskupení zastoupených v Radě a obsahuje hlavní priority, na které se chce rada ve svém 

volebním období zaměřit. Neklademe si nesplnitelné cíle, proto je naplnění volebních programů pro 

zvelebení a další rozvoj města tentokráte velmi reálné. Věříme, že se nám podaří zajistit dostatečné 

finančních zdroje nezbytné pro realizaci navržených investic. Naším cílem jsou „Rosice – město, kde 

je radost pracovat, podnikat i žít!“ 

Program je rozčleněn do 8 kapitol, které jsou řazeny abecedně nikoliv podle důležitosti.  

Bezpečnost 

1. Optimalizovat činnost městské policie, zvýšit nároky na kvalitu a výkon služby 

2. Pokračovat v programech prevence kriminality dětí a mládeže  

3. Zajistit bezpečnost občanů a klidu ve městě zejména v nočních hodinách 

4. Rozšířit kamerový systému do rizikových lokalit např. u školských zařízení, okolí kostela apod.  

Děti, mládež, senioři 

1. Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol, rozšíření prázdninového provozu; dokončit 

nástavbu MŠ na Zámecké, iniciovat převzetí MŠ logopedické do vlastnictví města a zachovat 

její činnosti, sloučit MŠ ve městě 

2. Vytvořit koncepci modernizace a rozšíření současných i nových dětských hřišť  

3. Vyčlenit prostory pro zřízení mateřského centra v prostorách města 

4. Podporovat aktivity mládeže a seniorů a jejich zapojení do života města 

Doprava 

1. Zlepšit bezpečnost na přechodech pro chodce  

2. Rozhodnout, kterou variantu obchvatu Rosic budeme preferovat v územním plánu  

3. Řešit možnost přímého spojení IDS Rosice – Popůvky – Bosonohy 

4. Zjednodušit systém dopravního značení ve městě 

5. Řešit propustnost křižovatek ve městě se silnicí I/23 

6. Zasadit se o zrušení zpoplatnění dálnice v úseku Kývalka – Brno západ 

Finance 

1. Prostředky získané prodejem pozemků investovat do rozvoje města, např. modernizace a 

rozšíření městského bytového fondu, využití areálu sklárny, atd. 

2. Využít v maximální míře evropských dotací (do roku 2013) 

3. Důsledně kontrolovat hospodaření  a optimalizovat náklady na provoz městského úřadu  

4. Důsledně kontrolovat hospodaření a optimalizovat náklady na provoz organizací zřízených 

městem a organizací s účastí města; aktivně ovlivňovat jejich rozvoj a činnost 

5. Upravit podmínky přidělování městských dotací spolkům a organizacím, aby bylo 

průhlednější, spravedlivější a více motivační 



Kultura, sport, společenské vyžití  

1. Kultura 

a. Propagovat aktivity spolků a organizací, jejich zviditelnění v rámci regionu 

b. Dovybavit společenský sál Zámeckého kulturního centra  

c. Z pozice spoluvlastníka Cristal s.r.o. ovlivňovat směřování investic do oprav a do 

vytvoření zázemí pro kulturní a společenské akce v kulturním domě Cristal 

d. Oceňovat výjimečné osobnosti Cenami města Rosic 

e. Podporovat tradiční kulturní a společenské i nově vznikající akce  

2. Sportovní vyžití 

a. Vybudovat cyklostezku Ostrovačice-Rosice-Zastávka, ve spolupráci s dotčenými 

obcemi 

b. Řešit budoucnost rosického koupaliště 

c. Podporovat činnost sportovních klubů 

d. Upravit hřiště na Kamínkách, vytipovat místa pro malá sportoviště v ostatních částech 

města  

3. Turistická atraktivita města 

a. Koncepčně propagovat město 

b. Podporovat a iniciovat kulturní, společenské a sportovní akce nadregionálního 

významu 

c. Zatraktivnit zámek pro cestovní ruch, pokračovat v jeho rekonstrukci a rozšířit 

možnosti jeho dalšího využití  

d. Upravit zámecký park a zpřístupnit zámeckou zahradu pro veřejnost  

e. Jednat s KČT o značení turistických cest 

f. Vybudovat tematické naučné stezky  

Práce a podnikání 

1. Zatraktivnit Rosice pro podnikatele z výrobní i nevýrobní sféry 

2. Novým územním plánem podpořit rozvoj komerčních aktivit 

3. Podporovat podnikatelské záměry, které vytvoří nové pracovní příležitosti  

4. Profilovat Rosice jako centrum služeb (mikro)regionu  

Rozvoj města 

1. Připravit nový územní plán  

2. Rekonstruovat komunikace a chodníky 

3. Zlepšit stav vodovodů a kanalizací  

4. Podporovat novou výstavbu rodinných i bytových domů ve městě, revitalizovat městský 

bytový fond 

5. Zabývat se budoucím využitím areálu Sklárny  

Životní prostředí 

1. Vytvořit koncepci zeleně ve městě  

2. Zlepšit úklid města, více motivovat občany k zachovávání čistoty 

3. Zvelebit místa pro kontejnery na tříděný odpad, vybudovat nový sběrný dvůr  

4. Řešit parkování na sídlištích  

V Rosicích dne 20. dubna 2011 


