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NÁŠ DOMOV, NAŠE SRDCOVKA

3. BEZ STŘECHY NAD HLAVOU TO NEJDE

Domov je tam, kde máme střechu nad hlavou. Bez toho to ne-
jde. 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 množství zájemců u pro-
jektu Slanice naznačuje, že družstevní bydlení má budoucnost. 
Připravíme i další projekty družstevního bydlení 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.
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