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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.

5. POHYB PO MĚSTĚ NESMÍ BÝT HLAVOLAM

Nejsme spokojeni s tím, jak dlou-
ho se vleče rekonstrukce vlakového a autobusového nádraží. 

Město 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 pří-
chod našich dětí bez proplétání se mezi auty. Zaměříme se 
také na dopravní bezpečnost okolo parků, dětských hřišť nebo 
v místech bydlení, kde budeme prosazovat opatření ke zklidnění 

automobilové dopravy (max. rychlost 30 km/h, zpomalovací prv-
ky, 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 napo-
jením na MHD. Parkoviště v centru (nejlépe pod zemí) chceme 
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 chodník 
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.


