
 

 

 

BYTY. 

 

Výstavba: 

Nebudeme prodávat pozemky města soukromým developerům pro výstavbu bytových domů. 

Na pozemcích města budeme organizovat a provádět samostatnou výstavbu bytových domů pro nájemní bydlení v 

rozličných způsobech spoluvlastnění a umožníme převody bytů do osobního vlastnictví po 20-ti letech nájmu. 

Budeme prosazovat, aby město do roku 2028 postavilo více než 2.000 bytů. Z toho do konce roku 2026 nejméně polovinu. 

 

Sociální oblast: 

 

Budeme podporovat mladé rodiny s dětmi s trvalým bydlištěm ve Zlíně.  

Zavedeme pravidla, že mladé rodiny s trvalým pobytem ve Zlíně, kdy jeden z rodičů bude mít do 40 let a za podmínky, že oba 

rodiče pracují (nebo jeden z nich je na mateřské dovolené) se dvěma a více dětmi budou mít do dovršení dospělosti všech dětí 

následující výhody: 

 

Dvě děti. 

- poloviční nájem v městských bytech 

- bezplatná MHD pro děti studující ve Zlíně 

- strava v základní škole pro děti studující ve Zlíně zdarma 

Tři a více dětí. 

- poloviční nájem v městských bytech 

- bezplatná MHD pro děti studující ve Zlíně i pro oba rodiče 

- bez poplatků za svoz odpadků 

- bez dalších poplatků dle městských vyhlášek (školky, za psa…) 

- strava v základní škole pro děti studující ve Zlíně zdarma 

- příspěvek na školní pomůcky a školní akce v základní škole pro děti studující ve Zlíně 

 

 

Budeme podporovat mladé podnikatele a podnikající rodiny s trvalým bydlištěm ve Zlíně.  

Mladé podnikající rodiny mimo výše uvedené výhody a jednotliví mladí podnikatelé do 30 let věku s trvalým pobytem ve Zlíně, za 

podmínky, že zaměstnávají nejméně tři občany města s trvalým pobytem ve Zlíně, budou mít nárok na následující benefity: 

- přednostní přidělení městského bytu 

- poloviční nájem v městských bytech 

- příspěvek na bydlení v případě, že bydlí v jiném, než městském bytě 

- příspěvek na nájem v případě podnikání v prostorách v majetku města 

- bezplatná MHD 

 

 



 

 

 

Péče o starší spoluobčany: 

Budeme podporovat zkvalitnění a lepší dostupnost lékařské péče pro obyvatele města. 

V rámci výstavby město zajistí dodatečné prostory a podporu lékařských profesí tak, aby nebyly ohroženy potřeby občanů v oblasti 

obecné lékařské péče. - podpoříme finančním bonusem vznik a provoz pediatrických ordinací, zubních ordinací a ordinací následné 

péče. 

- podpoříme vznik nepřetržité zubní pohotovosti ve Zlíně 

- pro nově příchozí lékaře město zajistí odpovídající ubytování s přednostním právem na přidělení městského bytu 

V rámci výstavby město postaví nový domov s péčí o staré a bezmocné spoluobčany. Zavedeme službu „Senior TAXI“ s 

částečnou spoluúčastí. 

 

Doprava a parkování. 

 

Program: 

Podpoříme vypracování technickoekonomické studie přeložky státní silnice I/49 (obchvat Zlína) dle návrhové části 2. 2. 15 

Generelu dopravy pro město Zlín. 

Budeme proti placenému rezidenčnímu parkování. 

Investujeme do výstavby nových parkovacích domů, podzemního parkování a výstavby dalších parkovacích míst. 

- všechny vybrané finanční prostředky městem z placeného parkování investujeme jen a pouze do budování nových parkovacích 

míst. 

Investujeme prostředky do technického vybavení a řízení světelných křižovatek ve všech částech města. 

Budeme prosazovat změnu v časech provozu řízení křižovatek semafory tak, aby tam, kde to není nezbytně nutné, zbytečně 

nebrzdily plynulost dopravy.  Provoz bude řízen ve všední dny od 6:30 hodin do 18:30 hodin. V sobotu od 7:30 hodin do 12:30 

hodin a v neděli od 15 hodin do 18:30 hodin. Hlavní křižovatky budou zachovány v současném režimu. Méně frekventované 

křižovatky budou v provozu omezeny i v jiných časech. Přispějeme tak i mimo jiné ke snížení množství škodlivin v ovzduší a ke 

snížení množství spotřebovaného paliva. 

 

Budeme prosazovat vybudování odbočovacích nájezdů a odbočovacích pruhů na silnici I/49 a vybudování podchodů pro chodce. 

Vybudujeme více zapuštěných zastávek MHD, aby netrpěla plynulost dopravy. 

 

Za dopravní stavby, které jsou stěžejní a které mohou zlepšit situaci s dopravou ve Zlíně, považujeme zejména: 

A) Obchvat Zlína (přeložka I/49) mimo centrum města 

B) Boněcká příčka, nové propojení I/49 s územím na pravém břehu Dřevnice (Peroutkovo nábřeží) 

C) Prštenská příčka v návaznosti na modernizaci železniční tratě Zlín – Otrokovice 

D) Pravobřežní komunikace z Prštného do Otrokovic 

E) Obchvat Zálešné 

F) Dálnice D49 a Fryštácký přivaděč 

G) Dokončovaný přivaděč Příluky do průmyslové zóny Zlín – východ  

 

Zajistíme zvýhodnění pro dojíždějící řidiče parkující na záchytných parkovištích (P+R).  

 



 

 

 

 

Investice: 

 

Navrhujeme a budeme prosazovat na Jižních Svazích, v místě pod Centrálním parkem na ulici Okružní, dle obnovených 

plánů, postavit víceúčelovou halu pro sport a kulturu, soubor bytových domů a občanského vybavení (zdravotní 

středisko) tak, aby lidé z tohoto největšího zlínského sídliště měli možnost sportovního i kulturního vyžití i řádnou 

zdravotní péči přímo v místě bydliště. Sníží se tím tak tlak na dopravu do centra města a lidé najdou nové příležitosti pro 

oživení společenského života na Jižních Svazích. Samozřejmostí bude vybudování dostatečné parkovací kapacity v 

podzemí zamýšlené zástavby. 

 

Na rozhraní Podlesí a Kocandy vybudujeme ve spolupráci s Lesy ČR Lesopark podle připraveného projektu. 

 

Necháme odstranit budovu bývalého okresního soudu a upravíme celou tuto část města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Volební program SPD Zlín 

 

Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí. 

 

VODA – BYTY – DOPRAVA 

 

VODA. 

 

Voda jako byznys: 

Vyměníme členy představenstva a dozorčí rady VaK Zlín za odborníky, kteří budou pracovat pro občany, pro společnost VaK 

Zlín a ne pro Veolii. 

Bezodkladně ukončíme spolupráci s francouzskou nadnárodní korporací Veolia. 

Budeme usilovat o zrušení solidární ceny vodného a stočného tak, aby občané města nedopláceli na okolní města a obce 

Zlínska. 

 

Přímá demokracie: 

V rámci boje proti korupci a klientelismu a boji proti moci skupin oligarchů ovládající různé aspekty ekonomického, 

společenského a kulturního života města zavedeme možnost přístupu občanských iniciativ (spolků) do dozorčích rad 

městských společností a zástupců odborníků z řad těchto spolků do výběrových komisí pro veřejné zakázky města a 

městských společností v hodnotě nad 5 mil. korun. 

Členové představenstev městských společností budou mít povinnost zveřejňovat své kontakty se zájmovými osobami a 

povinnost zveřejňovat obsah jejich jednání. Jednání představenstva a valné hromady budou veřejná. 

Zavedeme jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách se začátkem jednání v 15 hodin. 1x ročně bude jednání 

Zastupitelstva na Jižních Svazích a 1x ročně v Malenovicích. 

Budeme se o důležitých otázkách města radit s občany města v referendech. 

Ustanovíme Jižní Svahy jako „místní část“. Komise Místní části Jižní Svahy bude spolurozhodovat o potřebných opravách 

a investicích. Komise bude moci rozvinout kulturní a společenský život na tomto největším zlínském sídlišti. 

 

Snížení nákladů pro občany:  

Zajistíme společný nákup energií (elektřiny a plynu) města Zlína s bytovými družstvy a SVJ. 

Snížíme daně z nemovitostí po dobu vysoké inflace a nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech. Současně pro 

občany města zrušíme poplatky za svoz komunálního odpadu. To vše v rámci boje proti drahotě. 

 

Ekologie: 

Budeme prosazovat výstavbu fotovoltaiky na budovách města, nad parkovišti a na sloupech MHD a veřejného osvětlení.  

V rámci zásady „Zlín, město zeleně, čistoty a pořádku“ prosadíme městskou „vyhlášku o pořádku a čistotě“, která stanoví 

nové povinnosti pro obchodníky, obchodní řetězce, majitele domů a pro bytová družstva a SVJ. Obchodníci budou mít 

povinnost udržovat veřejné prostranství (chodníky, parkoviště) v čistotě a i bytová družstva a SVJ se budou muset více starat o 

veřejný prostor v jejich bezprostředním sousedství.  


