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4. V SOULADU S PŘÍRODOU

Zlín je pouze jeden, je jedinečný. 
Takové město už nikde nenajdete. Nezničme si jej. Jeho okol-

ní 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 parku Komenského, tak obdobně na-
jdeme smysl i ostatním parkům v našem městě. Chceme, aby 
všechny parky žily životem a byly příjemnými městskými pro-
story pro setkávání 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.
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