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#kunoviceleti

Současný stav 
Sami vnímáme, že náš život ve městě připomíná vesnici. 
A chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Ceníme si, že svým 
občanům můžeme přinést klidný život, dostatek prostoru a naši 
skvělou komunitu. 

Bytová zástavba má u nás podobu především přízemních nebo 
patrových rodinných domů, které městu dodávají malebný ráz 
v rovinaté zemědělské krajině. Aktuálně naše zástavba roste 
v souladu s narůstajícím počtem obyvatel (od roku 2010 do roku 
2019 bylo postaveno 108 domů/bytů). Pro budoucí rozšiřování 
máme v našem územním plánu určené konkrétní lokality 
k budoucí zástavbě.

Kunovice jsou pozitivně vnímány svými obyvateli. 
Nabízí se příležitost motivovat obyvatele 
k projevování hrdosti na své město a učinit 
z nich aktivní ambasadory, kteří se městem rádi 
pochlubí.

CÍL 1

Město vytváří podmínky pro zvýšení 
kvality života Kunovjanů a Kunovjanek, 
posiluje občanskou vybavenost, cílenou 
zástavbu a podporuje rozvoj veřejných 
ploch.

Pro svůj další rozvoj v oblasti bytové zástavby jsme nechali 
zpracovat dílčí koncepci rozvoje bydlení. Mezi hlavní cíle, 
které jsme si definovali, patří: 
• Podpora startovacího bydlení pro mladé 
• Nastavení systému sociálního bydlení
• Rozšíření bytového fondu města
• Aktivní spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

Abychom našeho cíle dosáhli, chceme přinést našim občanům 
zklidnění dopravní situace. Centrem města denně projíždí cca 
17 tis. aut. Vedlejší dopady jako hluk, smog a zácpy vnímají naši 
obyvatelé jako jedno z nejvýznamnějších negativ města. 

Vybavenost technickou infrastrukturou je u nás na uspokojivé 
úrovni. V rámci starší zástavby je však horší v porovnání s novými 
částmi města. Na změně intenzivně pracujeme.

Abychom se stali skutečným domovem našich občanů, budeme 
věnovat pozornost mladé generaci, fungujícím rodinám, ale 
zároveň i našim starším spoluobčanům.

Kunovice jsou synonymum 
dobré adresy

Koncepce bydlení města

Hlavní podporované projekty 

 – Bezpečnostně-dopravní opatření na úseku silnice I/55 – Na Rynku – tř. Vítězství

 – Realizace obchvatu Kunovic dle územního plánu

 – Rozšiřování sítě cyklostezek (napojení na Uherské Hradiště, Petříkovec, Hluk)

 – Podpora bydlení pro seniory a mladé

 – Rekonstrukce lávky přes Olšavu

 – Příprava veřejné infrastruktury dle plánovacích smluv

 – Revitalizace ulice Cihlářská

Co pro nás bude důležité

Výstavba moderní dopravní 
infrastruktury

Podpora cyklodopravy

Rozumný rozvoj zástavby

Bezpečnost ve městě

Jedním z nejdůležitějších projektů je prosazování výstavby 
obchvatu města. Projekt pomůže k lepšímu napojení průmyslové 
zóny a povede k vzniku nových rozvojových ploch.

Prostřednictvím zkvalitnění organizace dopravy budeme snižovat 
automobilovou zátěž v centru a současně budeme podporovat 
motivaci občanů k využití alternativních forem dopravy. Ke 
zklidnění centrální oblasti přispěje rozvoj parkovišť a zóny 
placeného parkování s cílem upřednostnit potřeby našich občanů.

Pozornost průběžně věnujeme i stavu místních komunikací ve 
městě. Nové cesty budeme realizovat především v souladu s novou 
zástavbou.

Podporujeme růst rezidenční zástavby, která bude v souladu 
s rázem města a okolní krajinou. Pro svůj další rozvoj budeme 
preferovat stávající nevhodně využitá území uvnitř města.

Vzhledem k vysokému zájmu o nové bydlení v Kunovicích 
nebudeme financovat výstavbu inženýrských sítí v nových 
lokalitách. Po realizaci jsme však připraveni se o tyto stavby 
starat a provozovat je.

Rozvoj individuálního bydlení je orientován především do dlouhodobě 
připravovaných lokalit: Na Zelničkách, Rybník, Na Bělince, V Úzkých 
a Na Záhonech
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Krajina v okolí přímo vybízí k cyklistickým výletům. Naše 
aktivity povedou k tomu, aby lidé brali Kunovice jako oblíbenou 
zastávku. Podporovat budeme nejenom výstavbu cyklostezek, ale 
zaměříme se i  na doprovodnou infrastrukturu.

Chceme, aby cyklodopravu využívali lidé i na cestě do 
zaměstnání. Z tohoto pohledu je pro nás důležitá především 
realizace cyklostezky do Uherského Hradiště. 

Novou příležitostí je využití sdílených kol ve městě. Tuto možnost 
chceme v budoucnu podporovat a rozšířit její působení i mimo 
souměstí.

Lidé se ve městě cítí bezpečně. Problémem je především 
intenzivní doprava a s tím spojené ohrožení obyvatel. Na zvýšení 
bezpečnosti budeme nadále pracovat především v rizikových 
místech. 

Důslednou prevencí chceme předcházet i dalším typům ohrožení, 
jako jsou krádeže, sociálněpatologické jevy apod. 

I nadále budeme realizovat výstavbu chodníků, které povedou 
k lepší průchodnosti města, vyšší bezpečnosti a pomohou 
posunout kvalitu veřejného prostoru.
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