
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká Lípa 

zase bude dobrou adresou! 
 
 

Volební program  
Komunistické strany Čech a Moravy 

 
pro volby do zastupitelstva města Česká Lípa ve dnech 5. a 6. října 2018 

 
 
Základem spokojeného života občanů České Lípy je fungující, ke svým občanům otevřené, rozvíjející 
se a komunikativní město. Město dodržující zásady udržitelného rozvoje, jehož zastupitelé jsou si 
vědomi osobní zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
 

Poctivá veřejná správa! 
 

V právě končícím volebním období jsme prosadili a podpořili:  
Předčasnou splátku úvěrů z dob vlády ODS ve výši 79 milionů korun – město není zadlužené  
Zřízení zárodku Technických služeb města – takzvané rychlé roty s 10 pracovníky  
Participativní rozpočtování - společné rozpočtování s občany, jehož první etapa právě probíhá 
Uspořádání městského referenda 
Opravu místní komunikace do Dobranova 
Elektronickou jízdenku MHD integrovanou do systému IDOL a dvakrát snížení její ceny pro mládež a 
seniory 
Zřízení vyhlídky na Hůrce, výstavbu cest v příměstských rekreačních lesích a Singltreku Špičák  
Nepodpořili jsme: 
Stavbu bazénu na místě bezplatného parkoviště u Spotareálu 
Založení tzv. společného podniku k provozování českolipské MHD, majícího sloužit pouze zájmům 
soukromého subjektu, nikoliv občanům 
 
Ve volebním období 2018 – 2022 budeme prosazovat: 
 
Ekonomika a investice: 

 přebytkový rozpočet města – zvyšování prostředků pro budoucí investice 
 konec netransparentnosti při zadávání veřejných zakázek – posílení pravomoci zastupitelstva při 

zadávání a hodnocení veřejných zakázek 
 zprovoznění přírodního koupaliště v Dubici, výběr vhodného prostoru pro další koupaliště - 

bazén 
 založení Technických služeb města 



 100% vlastní Dopravní podnik na provoz MHD 
 rekonstrukci Jiráskova divadla 
 novou Městskou knihovnu 
 rekonstrukci Kounicova domu 
 výstavbu startovacích bytů pro mladé a malometrážních bytů pro seniory 
 výstavbu parkovacích domů  

 
Životní prostředí a čistota města: 

 operativní udržování pořádku a čistoty ve městě vlastními Technickými službami města 
 zvýšený dohled městské policie nad dodržováním čistoty a pořádku 
 dodržování ploch zeleně a lesů, stanovených v Územního plánu města, obecně nejen šetření, ale 

také rozšiřování zeleně v intravilánu České Lípy 
 podporu programu výstavby domovních čistíren odpadních vod ve vybraných částech města 
 rozšíření rekreační funkce příměstských lesů ve vlastnictví města 
 investice do staveb, zlepšujících hospodaření s vodou v krajině 

 
Doprava a komunikace: 

 jihozápadní obchvat České Lípy 
 zásadní rekonstrukce a opravy městských komunikací, zejména chodníků, na sídlištích a v 

přidružených obcích 
 dovybavení cyklostezek odpočívadly 
 rekonstrukce veřejného osvětlení 

 
Zdravotnictví a sociální péče: 

 spolupráci s Libereckým krajem při řešení rekonstrukce Českolipské nemocnice 
 podporu zdravotnictví a Českolipské nemocnice v personální oblasti – stipendia, náborové 

příspěvky, byty 
 nebudeme privatizovat sociální zařízení a služby pro seniory, naopak je budeme trvale 

rozšiřovat 
 
Kultura, sport a informatika: 

 dotační program nejméně ve stávajícím finančním rozsahu –  se zaměřením přednostně pro děti 
a mládež  

 podporu tělovýchovných a kulturních organizací a spolků, zejména také v okrajových částech 
města 

 výstavbu dalšího umělého kluziště, přednostně pro využití veřejností 
 zřizování hot-spotů a i-laviček 

 
 

S lidmi pro lidi! 




