1) DOPRAVA
Silnice

Středočeské silnice dostaneme do deseti let na standard obvyklý v západní Evropě a proto:
- Provedeme forenzní audit činnosti Krajské správy údržby silnic (KSÚS)
- Zajistíme revizi a výpověď nevýhodných smluv
- Nastavíme pravidelné hodnocení kvality silnic (vozovky, krajnic, příkopů, značek, .. ), které zveřejníme
- Vytvoříme veřejně dostupný plán oprav a rekonstrukcí silnic, včetně kritérií opravy (stav, zatíženost, …)
- Zveřejníme informace o všech pracích, které se na silnicích skutečně provedly
- Budeme realizovat a dále projektovat důležitou dopravní infrastrukturu včetně obchvatů měst a obcí
zasažených silniční tranzitní dopravou
- Na rekonstrukci a výstavbu silnic budeme usilovat o nancování z národních (SFDI) i evropských fondů
(IROP), případně i z jiných zdrojů

Cyklistika a lodní doprava
-

Připravíme a budeme stavět páteřní krajské cyklostezky
Provedeme aktualizaci Koncepce rozvoje cyklistiky
Podpoříme výstavbu zabezpečených míst pro uložení jízdních kol u důležitých stanic veřejné dopravy
Ve spolupráci s obcemi podpoříme výstavbu přívazišť a čerpacích stanic pro plavidla
na hlavních vodních cestách

Hromadná doprava

- Zasadíme se o platnost jednotné jízdenky pro celý kraj ve všech vozidlech veřejné dopravy a návaznost
spojů v přestupních uzlech
- Budeme prosazovat jednotný systém poskytování informací o zpoždění či přestupech veřejné dopravy
- Ve spolupráci s dalšími institucemi bude iniciovat budování P+R parkovišť nebo i velkokapacitních
parkovacích domů u vhodných železničních zastávek na území kraje i Prahy
- Budeme podporovat elektrikaci a modernizaci dalších železničních tratí, která povede
k jejich bezpečnosti
- Podpoříme výstavbu nabíjecích míst pro elektromobily
- Zasadíme se o průhledné tendry na dopravní obslužnost železniční i autobusovou, včetně podmínek
na kvalitu vozidel
- Ve spolupráci s hlavním městem a ministerstvem dopravy budeme iniciovat přípravu prodloužení
tramvajových nebo i železničních tratí z Prahy do hustě obydlených částí kraje
- Zasadíme se o pokračování a urychlení stavby Pražského okruhu

2) ZDRAVOTNÍCTVÍ
Primární zdravotní péče
-

Zavedeme dotační program na zřizování nových praxí praktických lékařů, stomatologů, pediatrů,
popř. gynekologů za podmínky částečné spoluúčasti obcí v takovém rozsahu, aby mohlo vznikat
50 nových praxí ročně
Zavedeme program pro zajištění primární péče se zdravotními pojišťovnami, který zajistí garanci uzavření
smluv s pojišťovnami pro nové praxe lékařů
Zavedeme bezplatné poradenské středisko pro lékaře, které bude nápomocno s úředními
a administrativními záležitostmi
Vytvoříme mapu dostupnosti zdravotních služeb – po dohodě se zdravotními pojišťovnami bude vytvořena
nabídka geogracky volných míst zdravotních služeb
Nabídneme poradenské služby pro města a obce, kteří potřebují ve svém území zřídit nové ordinace primární péče

Nemocniční a terénní péče

- Provedeme analýzu reálného stavu a dostupnosti lůžkové péče, včetně analýzy reálného personálního
pokrytí této péče
- Na základě této analýzy bude ve spolupráci s pojišťovnami vytvořen plán pro reálné zajištění lůžkových
zdravotních služeb v kraji: akutní péče, ambulantní péče, následná péče a zdravotně-sociální péče
- Provedeme audit hospodaření krajských nemocnic a budeme pokračovat v jejich oddlužení, v odůvodněných
případech a podle nančních možností i v připravených investicích
- Provedeme analýzu dostupnosti terénní péče, péče o dlouhodobě nemocné a hospicových služeb
z hlediska geograckého, nančního apod.
- Na základě této analýzy kraj ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vytvoří systém poskytování
výše uvedených služeb pro všechny občany Středočeského kraje
- Budeme jednat s Prahou a fakultními nemocnicemi o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
ve zdravotních službách, kdy smluvně zajistíme akutní, popř. i ambulantní péči
o pacienty ze Středočeského kraje s návaznou následnou péčí pro pacienty z fakultních nemocnic
v zařízeních poskytujících následnou péči na území Středočeského kraje
- Budeme jednat se zdravotními pojišťovnami i s Ministerstvem zdravotnictví s cílem dosáhnout takové
podoby úhradové vyhlášky a smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami, která by vyloučila diskriminaci
krajských, městských i soukromých nemocnic na území kraje a zajistila jejich neztrátový provoz,
včetně prostředků na investice
- V souvislosti se současnou pandemií budeme usilovat o to, aby neměla negativní důsledky
pro hospodaření krajských, městských i soukromých nemocnic

3) SOCIÁLNÍ VĚCI A RODINA

- Podpoříme výstavbu dostupných obecních bytů pro mladé rodiny prostřednictvím speciálního fondu
- Provedeme analýzu dostupnosti pobytových sociálních zařízení a terénních služeb a na tomto základě
navýšíme kapacitu pobytových zařízení
- Uvedeme do provozu alespoň jedno nové sociální zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou
- Uvedeme do provozu další poradenská pracoviště se sociálním zaměřením
- Posílíme počty sociálních pracovníků v terénu, zejména v problematických oblastech. Je třeba zvýšit
působení na poli prevence kriminality, užívání drog, péče o ohrožené děti atd.
- Podpoříme větší spolupráci zdravotnických škol se sociálními zařízeními
- Podpoříme vzdělávání sociálních pracovníků a lidí v pečujících oborech
- Ve spolupráci s MPSV budeme usilovat o řádné nanční ocenění práce sociálních pracovníků
- Budeme nančně podporovat zařízení, např. stacionáře, sloužící více obcím

4) ŠKOLSTVÍ

- Provedeme analýzu dostupnosti základních škol na území kraje
- Administrativu mezi školami jiných zřizovatelů (ZŠ a MŠ) a krajem omezíme na minimum požadované
zákonem, nebudeme po školách požadovat žádná další „hlášení“ nebo jiné administrativní povinnosti
- Zasadíme se o to, aby Krajský úřad při komunikaci poskytoval školám co největší metodickou a koordinační pomoc
- Digitalizujeme administrativní agendu
- Nastavíme systém pravidelných evaluací středních škol a jejich vzdělávacích programů tak,
aby svým absolventům dávaly vzdělání potřebné a užitečné pro jejich další každodenní život,
pro jejich pracovní uplatnění i pro možnost jejich dalšího studia. Strukturu středních škol
přizpůsobíme možnostem budoucího uplatnění.
- Na některých školách po dohodě s rodiči i učiteli budeme pilotně ověřovat model „reálné střední školy“
jako jednotné, vnitřně diferencované střední školy. Taková škola bude mít jednotné vzdělávání
ve všeobecných předmětech (např. mateřský a cizí jazyk, matematika, občanská výchova apod.)
a po oborech diferencované profesní vzdělávání (např. elektrotechnické, stavební, administrativní apod.)
- V některých oborech zvážíme možnost zapojení některých zaměstnavatelů do řízení a nancování reálných
středních škol, případně i sdílení kapacit pro praktickou výuku jak u zaměstnavatelů, tak i v technologických
centrech zřizovaných kraji ve spolupráci se zaměstnavateli
- Krajská vědecká knihovna v Kladně, která je jedinou knihovnou zřizovanou Středočeským krajem,
bude poskytovat maximální metodickou podporu městským a obecním knihovnám v záležitostech
celoživotního vzdělávání
- Na základě analýzy dostupnosti základních škol budeme tvrdě vyžadovat od státu nezbytné investice
do moderní vzdělávací infrastruktury (nové školní budovy, tělocvičny, školní jídelny apod.) tak,
aby žádná obec neměla problém s umístěním svých dětí do základní školy

5) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ
Zajištění pitné vody a likvidace odpadních vod
-

Začneme s realizací propojení vodárenských soustav
Vytvoříme koncepci ochrany zdrojů vody a oblastí vsakování
Podpoříme obce nančně při výstavbě vodovodů a kanalizací
V menších obcích (do cca 300-400 obyvatel) nančně podpoříme výstavbu decentralizované
kanalizace (domovní čistírny).

Odpadové hospodářství

- Aktualizujeme krajskou koncepci likvidace a recyklace směsných i tříděných komunálních odpadů tak,
aby se obce s dostatečným předstihem mohly připravit na ukončení skládkování
- Poskytneme metodickou a v případě potřeby i nanční pomoc obcím a svazkům obcí např. při budování
překládacích stanic a jednání se svozovými rmami (mj. i pro ochranu před kartelovým jednáním těchto rem)
- Budeme usilovat o rozšíření možnosti recyklace odpadů, tak i rozšíření možností ekologického spalování
odpadů místo skládkování.

Krajina a zemědělství

- Podpoříme výsadby stromů, keřů a ekologických prvků v krajině, zatravňování protierozních pásů nyní
rozoraných polních cest, výstavby tůní a úpravy melioračních systémů tak aby se zvýšila hladina spodní
vody a byla tak zadržována voda z dešťů

6) REGIONÁLNÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

- Budeme aktivně využívat strategický dokument kraje provázaný se Zásadami územního rozvoje (ZUR),
který se bude se zabývat projekty a aktivitami významnými pro kraj ve všech dílčích oblastech
(zdravotnictví, školství, sociální věci, životní prostředí, kultura apod.). Cílem tohoto dokumentu bude zajistit
vzájemnou koordinaci, aby docházelo k udržitelnému a vyváženému rozvoji - např. aby současně s nějakou
investicí do školství nebo zdravotnictví, nebo i s významnou soukromou investicí, byla připravena potřebná
dopravní a technická infrastruktura.
- Budeme prosazovat umístění nové výstavby na starých nevyužitých průmyslových plochách místo zastavování
orné půdy, a to všude, kde to bude možné. U rozsáhlých záměrů budeme vyžadovat vybudování dopravní a další
infrastruktury (např. protihlukové stěny, zelené střechy, apod.), která bude minimalizovat dopad na občany
a přírodu (hluk, znečistění vzduchu, rozpálené ostrovy od průmyslových střech).
- Vytvoříme digitální technickou mapu kraje, případně i další databáze, které jsou třeba pro bezproblémový rozvoj kraje.
- Spolu s obcemi, svazky obcí a MAS budeme připravovat, podporovat a koordinovat meziobecní projekty, např. vodovody,
cesty a cyklotrasy, vytváření spádových školských oblastí, či jiných rozvojových platforem apod., a také koordinovat
krajské a obecní infrastrukturní projekty – silnice, vysokorychlostní internet apod.
- Poskytneme metodickou a odbornou pomoc obcím, svazkům obcí a MAS s přípravou velkých
strategických projektů jejich rozvoje.
- Územní expanzi měst a obcí, suburbanizaci, budeme koordinovat a omezovat

7) KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH
-

- Prosadíme objektivní a kvalitativní kritéria pro přidělování dotací na živé nekomerční kulturní akce
- Nebudeme z veřejných peněz podporovat komerční akce
- Cestovní ruch budeme podporovat především rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury.
Jde hlavně o infrastrukturu dopravní – o silnicích, cyklostezkách, přístavištích apod.
Důležitá je ale také čistě lokální infrastruktura, která patří obcím, kterou však kraj může
vhodnou dotační politikou podporovat – jde například o parkoviště, toalety, zábradlí na svazích apod.
- Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou (Pražskou informační službou) i s NPÚ jako vlastníkem
většiny významných navštěvovaných památek budeme – zejména vhodnou propagací – usilovat o to,
aby se domácí i zahraniční turisté z Prahy vydali i do Středočeského kraje.
- Budeme usilovat o udržitelný cestovní ruch. Tedy zaměřením na individuální turismus a propagaci méně známých míst
- Dotacemi budeme podporovat údržbu, obnovu nebo restaurování památek místního významu.
- Zaměříme se na zpřístupnění památek veřejnosti

8) SPORT A VOLNÝ ČAS

- Budeme poskytovat metodickou podporu domům dětí a mládeže, střediskům volného času
pro práci s mládeží a sportovním klubům a oddílům. Budeme také poskytovat metodickou
podporu spolkové činnosti (dotace, administrativní podpora)
- Zasadíme se o dobře vybavené klubovny a zázemí pro spolky. Podpoříme mládežnické iniciativy,
zejména jednorázové akcí – koncerty, komunitní akce, festivaly
- Zaměříme se na zpřístupnění sportovišť u středních škol veřejnosti, tak aby školní sportovní
zázemí mělo využití i v odpoledních a večerních hodinách
- Zaměříme se na spolupráci s městy při rekonstrukci a rozšiřování veřejně přístupných
sportovišť u středních škol a společně budeme usilovat o podporu státu

9) BEZPEČNOST A KRIZOVÝ MANAGEMENT
Odpadové hospodářství

Předběžná opatření pro případ „druhé vlny“ pandemie nebo obdobné krizové situace
- Vytvoříme sklady ochranných pomůcek, v kterých budou připraveny zásoby na prvních 14 dní
- Vytvoříme krajský informační systém s neustále aktuálním přehledem o lékařích, zdravotnických zařízeních,
domovech seniorů, sociálních zařízeních, ZZS, o jejich potřebách ochranných pomůcek i o aktuálních skladových
zásobách těchto pomůcek i dalšího potřebného materiálu. Systém bude současně obsahovat klíč
a harmonogram pro rozdělování těchto pomůcek v případě potřeby
- Podpoříme preventivní vzdělávací programy na základních a středních školách a na dalších kriticky důležitých
institucích kraje (záchranky, nemocnice, sociální ústavy, i sám KÚ) jako přípravu na chování v mimořádných
situacích (epidemie, black out, virtuální útoky, teroristické a podobné útoky, kolabující návštěvník/klient apod.)

Dopravní bezpečnost

- Budeme odstraňovat nejnebezpečnější místa na středočeských silnicích
- Budeme podporovat bezpečnostní dopravní prvky na krajských silnicích (měřiče rychlosti,
zpomalovací semafory, úseková měření, vážení kamionů apod.)

Protipovodňová bezpečnost

- Navrhneme a budeme realizovat logická a koordinovaná protipovodňová opatření, ovšem v návaznosti
na maximální zadržované vody v krajině (podpora absorpční činnosti krajiny, povodňové zábrany, informační
systémy, vypracování systému první reakce a systému komunikace se správcem povodí i s IZS apod.).
Opatření v jednom místě toku nesmí být na úkor osídlených míst jiných. Součástí koordinovaného celku musí být i Praha.
- Vytvoříme koncepci nancování protipovodňových opatření, zejména zmapování zdrojů nancování,
transparentní rozdělování a vytvoření jasných kritérií pro povodňový́ fond, zpracování studie regionálních
protipovodňových opatření pro území kraje, určení a realizace priorit.
- Budeme metodicky i nančně podporovat sbory dobrovolných hasičů.

Bezpečnost a kriminalita

- Vytvoříme, nejen na papíře jako doposud, tým BEZPEČNÝ KRAJ ve složení hejtman, vybraní političtí
představitelé a úředníci, zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby, HZS, odborníci z armády,
zdravotnictví, dopravy, vodohospodářství apod.
- V jednání s Policií ČR budeme podporovat zachování stávajících a vznik nových služeben PČR
- Poskytneme pomoc a metodickou podporu městským a obecním policiím a budeme podporovat
koordinaci činnosti státní a městských policií na území kraje
- Budeme spolupracovat s Policií ČR na vytvoření podrobných map kriminality ve Středočeském kraji,
na identikaci rizikových oblastí
- Na základě této mapy a s ní souvisejících dat budeme jednat s PČR o optimalizaci počtu policistů
v jednotlivých částech kraje. Z této mapy budeme také vycházet při podpoře sociálních organizací
pracujících na prevenci kriminality (např. drogové)
- Ve školách na území kraje budeme podporovat systematickou prevenci šikany a kyberšikany prací se žáky i s rodiči

10) CHYTRÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA,
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TRANSPARENTNOST
Práce radních a dalších placených funkcionářů

- Budeme vyžadovat, aby se radní svým resortům věnovali „na plný úvazek“, tj. nebudou ke své funkci
radního vykonávat jinou uvolněnou funkci (např. funkci poslance nebo uvolněného starosty).
- Radní budou mít co nejlepší znalost krajské problematiky svého oboru.
- Komise budou skutečnými odbornými poradními orgány rady a předsednictví komise nebude jen pašalíkem,
který má někomu přinášet bezpracný slušný příjem jako odměnu za politickou loajalitu.

Transparentnost

- Nastavíme informační systém Krajského úřadu tak, aby automaticky a bez zbytečného prodlení zveřejňoval
na webu kraje veškeré výdaje nad 100 000 Kč, včetně celých faktur, s výjimkou platů.
- Na webu kraje budeme zveřejňovat seznam všech dohod o provedení práce a dohod
o pracovní činnosti včetně předmětu práce a odměny.
- Každý měsíc budeme na webu kraje zveřejňovat údaje o čerpání rozpočtu („nku“).
- Budeme zveřejňovat zápisy nejen ze zasedání Zastupitelstva kraje, ale také ze zasedání
Rady kraje, komisí Rady, výborů zastupitelstva. Budeme zveřejňovat i přípravné materiály k těmto zasedáním.
- Žádosti o informace budeme vyřizovat s co největší vstřícností k žadatelům. Nemáme co tajit,
s výjimkou skutečností spadající pod zákon o utajovaných skutečnostech a zákon o ochraně osobních údajů.
- Zajistíme, aby vedoucí pozice krajského úřadu a vedení krajských institucí nebyly při výběrových
řízeních obsazovány politickými „bafuňáři“, ale odborníky

Veřejné zakázky, investice a majetek

- Připravíme směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu, která umožní co nejširšímu okruhu dodavatelů
přístup k zakázkám kraje a jeho příspěvkových organizací. Omezíme na minimum přímé oslovování malého počtu dodavatelů.
- Právní služby bude kraj v co největší míře zajišťovat vlastními zaměstnanci, pouze ve výjimečných
a odůvodněných případech bude využívat služeb externích právníků.
- Všechny investice (s výjimkou případů havárie) budeme plánovat s dostatečným předstihem
včetně časových termínů a tyto plány budou zveřejněny na webu kraje.
- Informační systém kraje upravíme tak, aby zásobník projektů a plán investic byly v aktuální podobě
neustále dostupné na webu krajského úřadu v podobě přehledné databáze.
- Dokončíme pasportizaci veškerého nemovitého majetku kraje. V databázi nemovitostí ve vlastnictví
kraje budou údaje o správci, využití, technickém stavu, potřebnosti, nákladech a další údaje,
které jsou potřebné pro efektivní využívání tohoto majetku.
- Zbytné nemovitosti kraje budou nabídnuty k prodeji.
- Provedeme inventarizaci všech pozemků pod krajskými silnicemi a budeme systematicky
získávat pozemky ve vlastnictví jiných osob do majetku kraje.

Administrativa pro občany a obce

- Zjednodušíme administrativu žádostí o granty ze Středočeských fondů.
- Zajistíme, aby bylo možné krajské dotace od podání do vyúčtovaní provést online
a poskytneme metodickou pomoc žadatelům o dotace z tohoto fondu i z jiných dotačních zdrojů
- Pro všechny obvyklé situace, ve kterých občan, obec nebo podnikatel jedná s krajem,
popř. krajským úřadem, připravíme a na webu zveřejníme srozumitelný „manuál“, včetně případných
vzorových formulářů, abychom oběma stranám (tj. i úřadu) co nejvíc usnadnili práci.

Informační systém krajského úřadu

- Provedeme důkladný audit současného stavu informačního systému a necháme navrhnout
a vytvořit open source systém, který je co nejpřívětivější pro potřeby úřadu i jeho klientů
a který odpovídá technickým možnostem dnešní doby.
- Pro účastníky správních řízení nebo pro jiné oprávněné osoby bude web kraje obsahovat
zabezpečenou možnost nahlížet do spisu.

