
Chceme, aby Zlín byl bezpečným domovem pro všechny gene-
race. Domovem pro plnohodnotný a zdravý rozvoj našich dětí. 
Domovem s dostatečnými možnostmi práce, bydlení a služeb, 
a to především pro rodiny. I domovem s možnostmi potřebné po-
moci a péče pro ty, kteří to potřebují. Jednoduše tím pravým mís-
tem pro život.

Kvalitní vzdělávání našich dětí je naprostým základem. Chceme 
se nadále podílet na rozvoji školských zařízení a poskytovat jim 
nejvyšší možnou podporu. Projekty modernizace školních budov 
a vybavení budou vždy naší prioritou.

Dostatečné kapacity tříd ve školách i školkách chceme fl exibilně 
a včas připravovat podle porodnosti. Zaměříme se i na primární 
prevenci ve školách, čímž chceme předcházet nepříznivým a pro-
blémovým jevům. K tomuto může významně pomoci zřízení pozic 
sociálního pedagoga.

Zajistíme vždy dostatečný objem fi nancí ve fondu prorodinných 
aktivit. Každá smysluplná činnost pro rodiče a děti má naši jed-
noznačnou podporu. Zvýšíme fi nanční příspěvky pro příměstské 
a pobytové tábory.

Tam, kde je náš domov, chceme i bezpečí. 
Budeme klást důraz na prevenci kriminality i dalších nebez-

pečných jevů ve společnosti. Zaměříme se na nejproblematičtější 
oblasti v našem městě, jako je například bezdomovectví či hazard.

Budeme i nadále dbát na maximální připravenost města pro kri-
zové situace. Chceme kompetentní městskou policii, která bude 
lidem nápomocná. Naši podporu mají samozřejmě i dobrovolní 
hasiči i další složky záchranného systému.

Budeme se aktivně podílet na řešení problému horší dostupnosti 
některých základních služeb, jako jsou například zubní a praktičtí 
lékaři a další služby.

Chceme i nadále rozvíjet komplexní rozsah služeb sociální péče 
na území města. Ať chceme, nebo ne, naše společnost stárne 
a město Zlín musí umět i na tento vývoj reagovat. Jsme připraveni 
navyšovat objem fi nancí v sociálním fondu podle objektivních po-
třeb poskytovatelů všech služeb.

Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji terénních služeb (tzv. 
domácí péče). Chceme taktéž pomoci doplnit nedostatečné ka-
pacity odlehčovacích pobytových služeb. Připravíme a zavedeme 
službu Senior Taxi.

PROGRAM

1. DOMOV PRO VŠECHNY GENERACE

SPOLEČNĚ

PRO ZLÍN

NÁŠ DOMOV, NAŠE SRDCOVKA

700 LET ŽIVOTA MĚSTA ZLÍN. OD MALÉ OSADY NA ŘECE DŘEVNICI, PŘES 

DROBNÉ MĚSTEČKO, BAŤOVU PRŮMYSLOVOU REVOLUCI, AŽ PO DNEŠNÍ 

UNIVERZITNÍ A KRAJSKÉ MĚSTO. SEDM STOLETÍ HISTORIE. ŘÍKÁ SE, ŽE 

7 JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO. PŘINÁŠÍME TEDY 7 TÉMAT PRO ZLÍN. PRO NÁŠ DOMOV.



3. BEZ STŘECHY NAD HLAVOU TO NEJDE

Domov je tam, kde máme střechu 
nad hlavou. Bez toho to nejde. Strmý růst cen bydlení během 
posledních letech výrazně zhoršil dostupnost všech jeho forem. 
Vlastnického, nájemního i dalších. Na toto musí město umět 
adekvátně reagovat.

Úplným základem je kvalitní koncepce bydlení, která našemu 
městu chybí. Takto to dál nejde. Připravíme co nejdříve stra-
tegický městský plán pro bydlení a hned započneme potřebné 
kroky k jeho realizaci.

Územní plánování ve vztahu k bydlení musí být jednou z priorit 
příštího vedení města. U všech nových lokalit chceme vždy vy-
cházet z kvalitních územních studií. Protože se město nachází 
v údolí mezi kopci, neměli bychom se bát stavět více do výšky.

Chceme být aktivním partnerem stavebních společností v bu-
doucím rozvoji a výstavbě všech forem bydlení. Individuálního 
či bytového, vlastnického, nájemního i dalších. Developerská 
výstavba musí být v souladu se zájmy města i s plánem jeho 
rozvoje.

Věříme, že projekty městského družstevního 
bydlení se ukážou jako jedna z cest nové výstavby. Velké množ-
ství zájemců u projektu Slanice naznačuje, že družstevní bydlení 
má budoucnost. Připravíme i další projekty družstevního bydle-
ní pro obyvatele Zlína.

Zkonsolidujeme městský bytový fond a na základě aktuální po-
ptávky a potřeb obyvatel upravíme rozdělení počtu bytů stan-
dardních, sociálních či pro ohrožené skupiny obyvatel. Zajištění 
dostatku fi nancí na rychlejší opravu a modernizaci městského 
bytového fondu je naší prioritou. Městské byty nesmí zůstávat 
neobsazené.

Chceme spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati na rozvoji 
bydlení pro studenty. Dostatečná kapacita moderních student-
ských kolejí může odlehčit poptávce po běžném nájemním byd-
lení. Navíc koleje jsou přirozeným místem pro vytváření student-
ských komunit.

Připravíme program sdíleného bydlení pro mladé, pro seniory 
i pro osoby bez přístřeší.

Na 100 % podporujeme sportování dětí a mládeže. Budeme sys-
tematicky rozvíjet městskou síť sportovišť (i pro nové sporty)
a dětských hřišť. Budeme usilovat o to, aby sportoviště byla 
efektivně využívána a nebyla tady jen na ozdobu.

Chceme otevřít veřejnou diskusi a průzkum na téma multifunkč-
ní sportovní haly (pro indoor sporty) na Jižních Svazích, v místě 
bývalého torza. Obyvatelům této části města multifunkční spor-
toviště chybí. Součástí haly by mohly být i prostory pro služby 
či komunitní zázemí.

Myslíme si, že město není ideální provozovatel vrcholových 
profesionálních sportů. Současný stav hokejového klubu podle 
nás není dlouhodobě udržitelný. Jako ideálního vlastníka klubu 
vidíme spíše soukromé společnosti. Město by mělo fi nančně 
přispívat především na rozvoj mládežnického sportu.

Pro větší rekonstrukci hokejového či fotbalového stadionu bude 
nutné získat (z důvodu velké fi nanční náročnosti) významnou fi -
nanční dotaci státu či kraje. Budeme o ni dál bojovat, abychom 
mohli stadiony zrekonstruovat.

Chceme město, které je podporovatelem a klíčovým partnerem 
všech živých společenství, komunit a spolků. Počítáme i nadá-

le s fondy (kulturní, mládeže 
a tělovýchovy i další) pro fi nancování různo-

rodých aktivit v našem městě. Vždyť nejen prací je člověk živ. 
Právě volnočasové, kulturní i mnohé další činnosti jsou důležitou 
součástí našich životů.

Podíváme se na fi nance kulturních institucí i výši příspěvků pro 
nejvýznamnější akce ve městě. Zasadíme se o jejich narovná-
ní do dnešních reálií, aby kultura ve městě nestagnovala, ale 
naopak měla dostatek prostředků pro rozvoj i pro rozmanitější 
a kvalitnější nabídku kulturního vyžití pro občany.

Zajistíme, aby se kulturní akce pořádané nebo podporované 
městem zbytečně časově nekryly. Město má být nejen podpo-
rovatelem, ale také organizátorem i koordinátorem, a musí umět 
kulturní akce, jejich organizátory i občany spojovat.

Rádi bychom více podpořili aktivitu a život v místních částech. 
Budeme iniciovat každoroční setkávání nově narozených dětí 
a jejich rodičů v rámci místních částí. Chceme, aby každá místní 
část měla své komunitní nebo společenské centrum.

Chceme spolupracovat i se zahrádkáři, protože zahrádkářské 
osady jsou živou komunitou našeho města. Podle podmínek 
domluvené spolupráce rádi zavedeme konkrétní formy fi nanční 
podpory na opravy, údržbu a činnost zahrádkářských osad.

2. ZDRAVÉ MĚSTO PLNÉ ŽIVOTA



5. POHYB PO MĚSTĚ NESMÍ BÝT HLAVOLAM

4. V SOULADU S PŘÍRODOU

Nejsme spokojeni s tím, jak dlouho 
se vleče rekonstrukce vlakového a autobusového nádraží. Měs-
to ale bohužel není ten, kdo v těchto projektech drží otěže. Avšak 
o to více musíme se státem i soukromým subjektem jednat 
a spolupracovat.

Pro automobilovou dopravu má bohužel Zlín snad nejhorší mož-
nou polohu. Všechny cesty se sbíhají přímo do centra, které 
je pak přecpané. Chceme tento stav co nejrychleji změnit. Bu-
deme ještě intenzivněji pracovat na realizaci všech dopravních 
staveb (křižovatka Prštné, obchvat Zálešné, dálniční přivaděč 
aj.), které povedou k trvalému zklidnění centra Zlína. To je náš 
jednoznačný cíl.

MHD vnímáme jako nejvhodnější způsob dopravy po městě. 
Do všech částí Zlína musí zajíždět dostatečná kapacita linek. 
Musíme co nejdříve zavést moderní a jednoduché způsoby ná-
kupu jízdenek a obsluhy cestujících. Pravidelná obnova vozo-
vého parku (vozy s alternativními pohony) nebo modernizace 
zastávek MHD musí být jednou z priorit v oblasti dopravy.

Chceme více dopravně klidových či pěších zón. U vybraných škol 
zavedeme tzv. školní ulice, které zajistí bezpečnější příchod na-
šich dětí bez proplétání se mezi auty. Zaměříme se také na do-
pravní bezpečnost okolo parků, dětských hřišť nebo v místech 

bydlení, kde budeme prosazovat opatření ke zklidnění au-
tomobilové dopravy (max. rychlost 30 km/h, zpomalovací prvky, 
bezpečné oddělení od silnice atp.).

Ve vybraných lokalitách zavedeme vhodný systém rezidenč-
ního parkování (tzv. modré zóny). Budeme dále rozvíjet funkční 
systém parkovišť P+R na okrajích města a s odpovídajícím na-
pojením na MHD. Parkoviště v centru (nejlépe pod zemí) chce-
me především pro účely krátkodobého stání.

Údolí řeky Dřevnice je naopak jako stvořené pro cyklo dopravu. 
Jízda na kole z Lůžkovic a Příluk, přes centrum až do Malenovic 
musí být pohodový zážitek. Pro cyklisty vrchaře chceme dotáh-
nout smysluplnou cyklotrasu pro Jižní Svahy. Vhodně propo-
jené a bezpečné cyklotrasy musí postupně vést do všech částí 
Zlína. Chceme i nadále fi nančně podporovat možnosti sdílené 
cyklo dopravy.

Pro údržbu chodníků a místních komunikací nastavíme pravidla 
a systém podle aktuálního stavu poškození. Je-li nějaký chod-
ník v havarijním stavu, nemůže čekat dlouhé měsíce nebo roky 
na opravu. Je ostudou vedení města, když v programu Tvoříme 
Zlín vyhrávají projekty na opravu chodníků. Takové opravy mají 
být samozřejmostí dobré správy města.

Zlín je pouze jeden, je jedinečný. Takové město už nikde nena-
jdete. Nezničme si jej. Jeho okolní přírodu, řeku Dřevnici, parky, 
ovzduší. Restartujme náš vztah s přírodou. 

Čisté město podle nás není utopie. Chceme dál zlepšovat sys-
tém údržby města, zvýšíme důraz na drobné vizuální opravy, 
zavedeme kamerový dohled na problematická místa či kontej-
nery, kde se hromadí odpadky. Nechceme fasády plné čmáranic, 
moderní graffi  ti však své místo ve městě určitě může mít.

Jsme pro město s moderní a šetrnou údržbou zeleně. Určitě ne-
chceme vyschlé anglické trávníky. Kde je to možné a vhodné, 
necháme přírodu růst.

Plánujeme vhodně doplňovat stromy do nejvíce rozpálených 
ulic města tak, jak to jen bude technicky možné. Chceme také 
skoncovat s neustálými dohady ohledně kácení stromů. Vylep-
šíme systém péče o stromy tak, aby byl pro obyvatele srozumi-
telný a transparentní.

Budeme hledat místa, která jsou vhodná pro tvorbu krajinných 
prvků jako je výsadba stromořadí, mokřady, biotopy, vodní plo-
chy a jiné. Chceme klást důraz na spolupráci města a státních 
i soukromých majitelů pozemků při společné obnově naší kra-
jiny.

Jako se povedla obnova par-
ku Komenského, tak obdobně najdeme smysl 

i ostatním parkům v našem městě. Chceme, aby všechny parky 
žily životem a byly příjemnými městskými prostory pro setká-
vání a odpočinek, jinde pro sportovní aktivitu nebo pro smyslové 
poznávání.

Kromě běžných parků chceme založit a vysadit i městský ovoc-
ný park nebo sady.

Žijeme v době odpadů, nenechme se jimi zaházet. Chceme ne-
ustále vylepšovat systém třídění a svozu odpadu, nechceme 
vídat ve městě přeplněné a nevyvezené popelnice.

Odpady nepatří do půdy. Konec skládkování se blíží. Připravíme 
město na nové způsoby zpracování a využití odpadů (řešením 
mohou být např. bioplynové stanice i další moderní
technologie).

Vypracujeme novou energetickou koncepci města. Stávající 
koncepce z roku 2004 už nemůže odpovídat dnešní realitě. Sou-
časně připravíme reálný plán na snižování energetické nároč-
nosti městské infrastruktury i snižování produkce emisí.

Chceme jasnou budoucnost a vizi pro centrální zásobování tep-
lem ve Zlíně. Obyvatelé a fi rmy musí mít jistotu stability a předví-
datelných cen, i záruku dlouhodobého rozvoje výroby tepla, která 
bude šetrná k životnímu prostředí.



7. NECHCEME VLÁDNOUT.

    CHCEME MĚSTO SPRAVOVAT!

Město patří lidem, všem svým obyvatelům. Jimi zvolení za-
stupitelé a radní musí být dobrými správci města. Kompetentní, 
morálně silní a s jasnou vizí rozvoje. Věříme, že právě takoví jsou 
naši kandidáti.

Zastupitelé města musí žít mezi lidmi. Nesmí se před nimi scho-
vávat. My tady budeme pro vás. Pro Zlín. Těšíme se na setkává-
ní s vámi.

Chceme plnohodnotné vedení města, které bude pro Zlín pra-
covat na 100 %. Radní, který se své práci nevěnuje pořádně, je 
brzdou města.

Všechny městské společnosti budou řídit odpovědní a důvě-
ryhodní manažeři. Zástupci města pak musí společnosti řádně 
kontrolovat v rámci kontrolních orgánů.

Chceme odborný, profesionální a fungující úřad. Budeme tlačit 
na rychlejší a smysluplnou digitalizaci úřadu i celého města. 
Zároveň i zaměstnanci města musí mít k dispozici moderní pra-
covní prostředí a nástroje, které jim umožní 
odvádět pro Zlín 

a jeho občany tu nejlepší práci a služby. 
Nutností jsou také pravidelné investice do kybernetické a infor-
mační bezpečnosti systémů města.

Zvýšíme úroveň účasti obyvatel na rozhodování města. Chce-
me město spravovat společně s vámi. Občan tady nesmí být 
jen na volby, a pak čtyři roky nic. Budeme dál rozvíjet projekty 
jako Tvoříme Zlín, pocitové mapy, veřejná projednávání nebo 
vycházky s radními po místních částech aj.

Občané musí vědět, co se ve městě děje. Musí také vědět, kde 
najdou to, co potřebují. Nástěnky a magazín fakt nestačí! Rozje-
deme moderní komunikaci města se všemi skupinami obyva-
tel. Od dětí až po seniory. Vše v jednotném a přehledném stylu.

Záleží nám na funkčnosti komisí místních částí. Skutečně chce-
me, aby se lidé v místních částech mohli podílet na rozvoji 
svého domova, a komise byly aktivními partnery vedení města. 
Postupně navýšíme objem peněz pro místní části ze součas-
ných 25 alespoň na 30 mil. Kč, případně i dále podle aktuálních 
potřeb.

Dobré hospodaření s penězi je klíčem ke kvalitní správě města. 
Finanční situace města není špatná, ale čeká nás hodně zásad-
ních investic. Budeme důsledně hledat možné úspory v běž-
ných provozních výdajích, aby nám zůstávalo co nejvíce fi nancí 
pro investice a opravy.

Žádné peníze města nesmí přijít nazmar. Posílíme kontrolu 
efektivity vynaložených provozních i investičních výdajů. Rovněž 
posílíme kontrolu využití účelových dotací. Chceme co nejvíce 
zapojit i prostředky z fondů EU.

Chceme modernizovat městské budovy a výrazně investovat 
do technologií, které efektivně sníží náklady na provoz. Foto-
voltaika, úsporné veřejné osvětlení, moderní zdroje tepla nebo 
využití odpadních vod. Takto investované peníze se budou měs-
tu vracet formou budoucí úspory a budeme je moci využít jinde.

Investice do nové výstavby (nebo rekonstrukcí) budeme hodno-
tit nejen z pohledu jejich přínosu pro město, ale také z pohledu 
budoucích provozních nákladů, které musí být udržitelné. Jis-
tým příkladem budiž energeticky velmi náročný provoz kongre-
sového centra.

Posílíme důraz na kvalitu urbanismu a územního plánování. 

Jsou totiž klíčem ke kvalitnímu městskému prostoru, klí-
čem pro udržitelný a chytrý rozvoj Zlína. I proto se územnímu 
plánování musí věnovat uvolněný člen rady.

Chceme zásadní diskusi s Národním památkovým ústavem 
a Ministerstvem kultury o revizi památkové zóny. Ceníme si ba-
ťovského urbanistického a architektonického odkazu. Rozhod-
ně ctíme potřebu ochrany této hodnoty. Nicméně máme jednu 
z nejrozsáhlejších městských památkových zón, která zasahuje 
velké množství obyvatel i místních fi rem. Obáváme se, aby sou-
časný stav neudělal ze Zlína skanzen.

Vytvoříme otevřenou a transparentní platformu pro trvalou dis-
kusi s místními fi rmami o požadavcích a vizích rozvoje podni-
kání ve Zlíně. Bez vzájemné spolupráce města a podnikatelů ne-
lze očekávat plnohodnotný a dynamický rozvoj našeho města.

Chceme, aby město aktivně přispívalo k rozvoji mladých pod-
nikatelů a živnostníků, vzniku startupů, inovací a nových tech-
nologií.

Fórum Baťa?! Rádi bychom otevřeli diskusi o vzniku pravidel-
ného, podnikatelsko-inovativního fóra pod společnou záštitou 
města, kraje a významných místních institucí. Vícedenní akci 
založené na setkání, diskuzi a hledání nových možností pro čes-
ké i zahraniční fi rmy v našem regionu. Zkusme využít Baťův od-
kaz především pro další podnikatelský rozvoj Zlína a jeho okolí.

6. JAKO DOBŘÍ HOSPODÁŘI


