
 

 
Volební program KSČM pro Jihočeský kraj 2016 

 

 Ekonomika 
• vytváření podmínek pro překonání nedostatků ekonomiky v kraji 
• zefektivnění výkonu státní správy 
• zlepšit informační a administrativní systém 
• rovnoměrně čerpat dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU na rozvoj obcí, využívání 
grantů vyhlášených krajem 
• důslednou veřejnou kontrolu veřejných záležitostí a transparentnost rozpočtů na obecní a krajské úrov-
ni 
• participace občanů na rozpočtu kraje 
 

 Zaměstnanost, podpora drobného a st ředního podnikání  
• přijetí samostatného zákona o NP Šumava. Který vyřeší rozsah II. Zóny a plán péče 
• podporovat rozvoj zemědělské výroby a konkurenceschopnosti zemědělských produktů 
• zlepšit podmínky pro život v obcích 
 

 Dopravní infrastruktura  
• zajištění potřebné dopravní obslužnosti a návaznosti spojů v celém kraji 
• urychlení dostavby D3 Praha – České Budějovice – hranice a dostavby R4 
• řešení výstavby obchvatů obcí a měst tam, kde je silniční doprava neúnosná 
 

 Energetické zdroje  
• podporovat rozvoj jaderné technologie a dostavby JE Temelín 
• zachování relativně dostupné energie za rozumnou cenu 
 

 Bezpečnost ob čanů 
• snižovat kriminalitu dětí a mládeže podporou volnočasových aktivit 
• boj proti korupci 
• podporovat opatření proti ekonomické migraci 
 

 Kultura, pé če o památky a rozvoj turistického ruchu  
• zachování dostupnosti kultury, sportu a kulturního dědictví všem 
• posílit investice do rozvoje cestovního ruchu 
 

 Školství  
• pokračovat v přizpůsobování sítě středních škol a odborných učilišť podle požadavků trhu práce 
• zachovat systém speciálních škol v kraji 
• rozšiřování možností zájmové činnosti dětí a mládeže a účasti na soutěžích a olympiádách 
 

 Zdravotnictví a sociální pé če 
• pokračovat v zamezení privatizace zdravotních zařízení zřízených krajem 
• zajištění dostupné a vysoce kvalifikované bezplatné lékařské služby pro všechny občany v kraji 
• podporovat postupnou výstavbu domů s pečovatelskou službou a ústavů následné péče pro seniory 
• nerušit LSPP, rozšířit pohotovostní službu 
• revitalizace léčebny Hrudkov 
 

http://jckr.kscm.cz 


