
 
 

         
 

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KUŘIM 
 

19.5.2008, 16.30 -19.00 Městská knihovna Kuřim 
 

Zápis 
 

Program jednání: 
1) Uvítání účastníků Fóra 
2) Prezentace významných projektů a akcí v Kuřimi 
3) Představení činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR 
4) Prezentace problémů a námětů v rámci jednotlivých oblastí Komunitního Plánu zdraví a 

kvality života v Kuřimi 
5) Definování hlavních problémů ve městě 
 
 
 
1) Uvítání účastníků Fóra  
Pan místostarosta Mgr. Ambrož uvítal účastníky Fóra Zdravého města Kuřim. 
 
2) Prezentace významných projektů a akcí v Kuřimi 
Ing. Šiblová a Mgr. Střítežská poskytly krátkou informaci o projektech a akcích, které byly 
realizovány za poslední rok a dále pak o projektech a akcích, které se uskuteční v roce 2008. 
 
3) Představení činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR 
Ing. Švec informoval o činnosti NSZM, zmínil mimo jiné téma roku 2007 Udržitelná doprava 
a téma roku 2008 Udržitelná energetika.  
 
4) Prezentace problémů a námětů v rámci jednotlivých oblastí Komunitního Plánu 
zdraví a kvality života v Kuřimi 
 
A. Veřejná správa 

- nedostatečně podložené a projednané změny územního plánu v lokalitě Díly za sv. 
Jánem, je třeba lepší prezentace navrhovaných změn územního plánu  

- chybí analýza občanské vybavenosti ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel, 
- volit lepší formu zjišťování názorů občanů na záměry města (např. internetová 

prezentace s anketou k novému územnímu plánu – jednoduchost, srozumitelnost (viz. 
ankety IDS), 

- na internetových stránkách je mnoho informací, ale v ne zcela přehledné podobě, 
špatně se odhaduje důležitost informací, 

- přestal být vyvěšován plakát Kam v Kuřimi. 
- hlášení městského rozhlasu v odpoledních hodinách obtěžuje hlučností 
- chybí rozhlas (není slyšet hlášení městského rozhlasu) – např. ul. Pod Zárubou 
- zřízení městské policie 



 
 

 
B. Životní prostředí, infrastruktura a nakládání s odpady 

- je třeba stanovit limity územního rozvoje 
- kvalifikované zadání nové ÚPD (včetně plánu strategického rozvoje atd.) 
- pro rozvojové lokality (Záhoří) zpracovat alternativní studii s výrazně menší zátěží 

životního prostředí a infrastruktury města 
- Slévárna – monitoring stavu ovzduší (bude nová kuplovna) 
- omezení hlučnosti železniční trati – protihluková opatření (vzrostlá zeleň) 
- prostředky pro monitoring životního prostředí 
- více kontejnerů na plasty, kontejnery na tetrepaky, nedostatek míst na tříděný odpad 

v Dílech u sv. Jána (problém – nedostatek ploch ve vlastnictví města) 
- větší množství rekreačních ploch v Dílech za sv. Jánem (problém – pozemky nejsou 

ve vlastnictví města...) 
- rekonstrukce inženýrských sítí – ul. Luční, ul. Nerudova 
- zpevněné plochy na ul. Nerudova – u plynárny 

 
C. Ekonomika a podnikání 

- nezasahování města: Cílem města je posílit spolupráci místních podnikatelských 
subjektů s místní veřejnou správou a to především zlepšením jejich informovanosti.  

 
D. Vzdělávání a lidské zdroje 

- zvýšit kapacitu mateřských škol 
- vybudovat multifunkční hřiště na ul. Jungmannova 
- odstranit odsun talentovaných žáků do okolních obcí (např. vybudování pobočky 

gymnázia) 
- vybudovat multifunkční pavilon v prostorách bývalé MŠ Otevřená (pro potřeby ZŠ 

Jungmannova, ale i pro DDM, veřejnost) 
- zajistit rekonstrukci hřiště u ZŠ Komenského 
- oprava budovy zámku  (85% je ve vlastnictví s.r.o.) 

 
E. Sociální péče a zdravotnictví 

- je třeba obnovit činnost Klubu důchodců (změna názvu z Centra denních služeb na 
Klub důchodců způsobí větší aktivitu důchodců) 

- není již penzion pro důchodce, ale dům s pečovatelskou službou 
- lepší využití Centra denních služeb pro potřeby sociálních služeb (s přibývajícím 

počtem seniorů postupně zrušit podnikatelské aktivity v budově a uvolněné místnosti 
použít k rozšíření sociálních služeb dle potřeby v daném okamžiku - na základě 
sociálního šetření) 

- větší podpora pro rodiče s dětmi (větší podpora rodičovství) – matky a otcové na 
mateřské dovolené ? 

- děti jako cílová skupina: - zajistit prostory pro mateřské centrum 
 
F. Kultura a společenský život, sport a volný čas 

- děti jako cílová skupina: - zbudovat více dětských hřišť, zlepšit hygienu na stávajících 
dětských hřištích 

- realizace sportovního areálu podle jedné z 5 variant zpracované studie 
 
G. Doprava a dopravní obslužnost 



- vysoká dopravní zátěž města 
- nedostatek parkovacích ploch 
- dopravní obslužnost 
- doprava: nedostatečná hustota nejvíce frekventovaných spojů 
- zastávka 71 u Plus Discont ve směru na Kuřim (finanční náročnost, složitý způsob 

řešení, změna majitele Plusu...) 
- podchod pod nádražím – připravená projektová dokumentace, není to projekt 

financovaný městem, ale ČD ve spolupráci s Kordisem 
- tunel pod Kuřimskou horou nebude realizován – odvedl by býval dopravu z města 
- špatný stav a chybějící bezbariérovost chodníků – ul. Pod Vinohrady, Na Vyhlídce 
- nadchod u ZŠ Tyršova 
- dopravní studie ve variantách možného rozvoje (I 43, R 43) 
- pravidelná údržba vodorovného dopravního značení – přechody pro chodce (odbor 

dopravy vykonává dozor) 
- chybějící krajnice Kuřim - Česká 

 
Výše uvedené problémy a náměty byly sepsány občany u jednotlivých diskuzních 

stolů a následně byly prezentovány všem účastníkům Fóra. Výstupy z diskuze budou zahrnuty 
do návrhu Akčního plánu, bude z nich vytvořena zpráva pro městské zastupitelstvo.  

 
 

5) Definování hlavních 5-ti problémů ve městě 
 

Každý zúčastněný definoval jeden palčivý problém Kuřimi. Tyto problémy byly 
zařazeny do jednotlivých oblastí Komunitního plánu. Z každé oblasti byly vybrány 2 
nejčastěji zmiňované problémy a těm pak každý zúčastněný přidělil svoje 2 hlasy. 
 
Tab.: Výsledek hlasování o 5 nejpalčivějších problémů v Kuřimi 

Oblast Problém Počet hlasů 
Dopravní zátěž - tranzit přes centrum města 24 DOPRAVA A 

DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOST Kvalita místních komunikací 16 

Slévárna Kuřim (znečištění ovzduší) 5 ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A 
NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 

Hluk z projíždějících vlaků po železnici 
4 

VEŘEJNÁ 
SPRÁVA 

Živelný rozvoj města 
21 

 
Sepsala dne 26.5.2008: Mgr. Střítežská, Ing. Šiblová 
Správnost ověřil: Mgr. Nawrath 
 
 

 
 


