
  Klidné, čisté a bezpečné město  
ü Rozumně nastavený kamerový systém na vybraných nejexponovanějších místech 

ü Prevence kriminality a aktivní působení bezpečnostních složek v ulicích našeho města 

ü Úklid města a řešení odpadového hospodářství v rukou kompetentních lidí 
 

Každý proces má logické na sebe navazující kroky, neměli bychom začínat zprostředka! 
 

  Koncepční rozvoj veřejných prostranství a rozumné plánování investic 

ü Zřízení investičního odboru a zajištění projektové připravenosti investičních akcí 

ü Využívání různých možností financování investic vč. dotací a úvěrů 

ü Dořešení dlouho odkládaných investic: regenerace sídliště Hlinky (vč. zadání urbanistické studie 

na areál Blanice - využití potenciálu být moderní čtvrtí 21. stol.), Malostranská ulice, Havlíčkova 

ulice (s dořešením propojek do průmyslové zóny a odkloněním těžké dopravy) 
 

Chceme zamezit poklesu počtu obyvatel a tím i nižším příjmům z rozpočtového určení daní! 
 

  Zkvalitnění podmínek pro bytovou výstavbu a život ve městě 

ü Rozhýbání bytové výstavby (např. výstavba bytových domů v areálu bývalých kasáren) 

ü Možnosti rozšíření kapacit MŠ (naše děti jsou budoucnost města) 

ü Budování a obnova sportovišť a dětských hřišť 
 

Zajištění možnosti výstavby rodinných a bytových domů = základní kámen rozvoje obce! 
 

  Zajištění péče o seniory a kvalitní zdravotní péče 

ü Výstavba Centra pro seniory - hledání vícezdrojového financování a zvážení etapizace 

ü Pružnější vedení polikliniky je základní předpoklad zkvalitnění zdravotní péče 
 

Centrum pro seniory je dobrá investice a strategický objekt, který město akutně potřebuje! 
 

  Dopravní infrastruktura vč. parkování 

ü Zajištění odborného dohledu a připomínkování rekonstrukce obou týnských mostů 

ü Kolektor (tunel pod korytem řeky) jako nejefektivnější řešení přeložky horkovodu 

ü Projektování a následná realizace funkčních předpolí mostů na obou březích  

ü Navýšení kapacity pro parkování a rozšiřování sítě cyklostezek 
 

Dopravě v Týně se věnujeme dlouhodobě, záleží nám na nalezení správného řešení! 
 

  Nezapomenout řešit vše, co je skutečně potřeba 

ü Konsolidace a digitalizace městského úřadu, zlepšení komunikace a zapojení komisí  

ü Zachování MCKV a široké kulturní nabídky ze strany města, rozvoj cestovního ruchu 

ü Možnosti rozšíření centrálního rozvodu tepla (s ohledem na současnou krizi v energetice) 

 

Podrobné znění programu a medailonky kandidátů naleznete na webu, facebooku či instagramu: 
  

www.PROTEJN.cz                                 facebook.com/PROTEJN 




