
Vážení spoluobčané, sousedé,
rádi bychom Vám představili 
politické hnutí 

OMMO – hlas občana

Naše heslo:    OMMO –  zdravý rozum, čisté srdce

volte
číslo

7OMMO – Občané městu, město občanům

Kdo jsme a co nejsme?
Dali jsme se dohromady jako uskupení normálních lidí, sousedů a známých, kteří se 
snaží o to, aby kolem nich vládla slušnost, pohodová a tvůrčí atmosféra a snaží se při 
svém rozhodování používat selský rozum. Tak nějak nás přestalo bavit jen přihlížet 
rozhodnutím, hašteření a šíření negativní nálady, nad kterými nám zůstává rozum 
stát.
Všichni jsme v Otrokovicích nejen přihlášeni k trvalému pobytu, ale také ve městě 
skutečně bydlíme a žijeme. Proto neseme s nelibostí, že do věcí města Otrokovice, 
tedy našich věcí, dlouhodobě zasahují i takoví lidé, kteří mají trvalý pobyt tzv. jen na 
papíru. 
Nikdo z nás není ani dotační manažer či lobbista, nepoužívá šifrovaný telefon či 
konspirační byt. 
Jsme možná trochu naivní, ale ve svých životech docela úspěšní a spokojení, prostě 
normální! 
Naopak, nejsme zase tak naivní, abychom si mysleli, že hned napoprvé budeme vítězi 
voleb. Chceme však udělat všechno pro to, abychom mohli podpořit prosazení 
rozhodnutí, která z pohledu obyvatel považujeme za správná.  
Protože v Otrokovicích chceme bydlet a žít i po skončení volebního období, je našim 
společným cílem to, abychom se mohli Vám spoluobčanům a sousedům podívat 
zpříma do očí!

V novém zastupitelstvu chceme mimo jiné prosazovat a podporovat:

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
Zkvalitnit zázemí pro lékaře působící v prostorách městské polikliniky
•   Získat nové praktické a odborné lékaře, kteří ve městě chybí
•   SENIOR Otrokovice navrátit na pozice, které si zaslouží a které si v minulosti vybudoval

V oblasti školství, spolků a kultury
•   Spravedlivé rozdělování �nančních prostředků určených na činnost mezi všechny registrované           
     spolky, které působí na území města
•   Podpora zahrádkářských kolonií, včetně jejich obnovy a dalšího růstu
•   Podpora vzdělávacího procesu
•   Nabídka kulturních akcí pro všechny generace
•   Budeme podporovat vybudování nové hasičské zbrojnice a společenského zázemí v Kvítkovicích

V oblasti životního prostředí
•   Pravidelné blokové čištění ulic (snížení prašnosti)
•   Zefektivnit odpadové hospodářství na území města
•   Doplnit odpadkové koše v lokalitách s rodinnými domy a ve vycházkovém území

V oblasti bezpečnosti
•   Zefektivnit činnost Městské policie
•   Více se zaměřit na problematiku bezdomovců a narkomanů, kteří obtěžují své okolí

V oblasti rozvoje města
•   Aktualizace územního plánu s ohledem na nové potřeby města a jeho obyvatel
•   Energetické využití kompostovatelných odpadů v rámci města
•   Využití rovných střech na budovách ve vlastnictví města za účelem vybudování fotovoltaických             
     elektráren
•   Rekonstrukce VO – úspora elektrické energie a zvýšení bezpečnosti ve městě

V oblasti dopravy
•   Výstavba parkovacích domů s využitím dotací
•   Zefektivnění organizace dopravy a parkování na území města
•   Zabezpečit průchodnost komunikací pro zásah IZS

V oblasti správy majetku a městských organizací
•   Náprava dlouhodobě pod�nancované údržby majetku města (budovy, komunikace)                                  

Problémy města chceme řešit věcně, zdravým rozumem, s využitím našich znalostí, řídit se 
svým svědomím a především s ohledem na potřeby, prospěch a zájmy občanů města. 

Naše hlavní cíle:
•   Zdravotnictví a sociální služby
•   Školství, spolky, kultura
•   Životní prostředí
•   Bezpečnost
•   Rozvoj města, výstavba, energetika
•   Doprava
•   Správa majetku města + městské organizace
                                  


