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Vize Kuřimi v roce 2020

A. Infrastruktura B. Životní prostředí, zdraví C. Lidské zdroje, podnikání D. Řízení rozvoje
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A.1 Snížit 
dopravní zatížení 
města

A.2 Zlepšit 
dopravní 
obslužnost

A.3 Posílit 
dopravní 
integritu města

B.1 Snížit 
zatížení 
životního 
prostředí 
aktivitami 
subjektů            
ve městě

B.2 Zvýšit 
přístupnost a 
environmentální 
i estetickou 
hodnotu 
příměstské i 
městské krajiny

B.3 Podpořit 
zájem občanů      
o sport                  
a zachování 
zdraví 

C.1 Zvýšit 
kvalitu vzdělání 
a uplatnitelnost 
absolventů 
kuřimských škol

C.2 Vytvořit 
podmínky pro 
další rozvoj 
podnikání a 
koordinovat jej   
s potřebami 
města

C.3 Zvýšit 
atraktivitu města 
pro návštěvníky 
a obyvatele

C.4 Zkvalitnit 
systém 
sociálních 
služeb

D.1 Zvýšit 
efektivitu a 
otevřenost 
místní veřejné 
správy

D.2 Posílit vazbu 
města s obcemi 
spádového 
území                   
a s vyššími 
samosprávnými 
institucemi

D.3 Zvýšit     
podíl příjmů         
z externích 
zdrojů
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A.1.1   
Zajištění 
vhodného 
napojení 
města na 
rychlostní 
komunikaci 
R43

A.2.1   
Zlepšení 
návaznosti 
mezi 
jednotlivými 
spoji veřejné 
dopravy

A.3.1   
Zvýšení 
stupně a 
kvality 
propojení 
částí a lokalit 
města

B.1.1 
Monitorování 
stavu 
životního 
prostředí          
ve městě

B.2.1 Rozčle-
nění a zvýše-
ní prostupno-
sti příměstské 
krajiny a vyu-
žívání envi-
ronmentálně 
citlivých po-
stupů péče      
o krajinu

B.3.1 Zlepšení 
stavu sporto-
višť a podpora 
činnosti obča-
nů a sdružení 
organizujících 
pravidelnou 
sportovní 
činnost

C.1.1 
Zlepšení 
podmínek pro 
vzdělávání

C.2.1  
Podpora 
malého            
a středního 
podnikání

C.3.1   
Zvýšení 
nabídky 
služeb 
cestovního 
ruchu

C.4.1  
Efektivní 
systém 
sociálních 
služeb

D.1.1 
Zapojení 
občanů do 
procesu řízení 
města - 
realizace 
Projektu 
Zdravé město 
Kuřim

D.2.1     
Posílení 
spolupráce     
v rámci 
dobrovolného 
svazku obcí

D.3.1     
Posílení úlohy 
střednědobé-
ho plánování   
a 
strategického 
řízení města

A.1.2 
Zklidnění 
dopravy a 
zvýšení 
bezpečnosti 
silničního 
provozu

A.2.2    
Zvýšení 
komfortu 
cestování 
veřejnou 
dopravou

A.3.1     
Zajištění 
bezbariérové-
ho přístupu k 
objektům ve-
řejné správy, 
veřejné dopra-
vy a služeb

B.1.2 Snížení 
množství emi-
sí prostředni- 
ctvím podpory 
zavádění mo-
derních envi-
ronmentálních 
technologií

B.2.2 
Minimalizace 
bariérového 
efektu stavby 
R43

C.1.2    
Zvýšení 
atraktivity 
městské 
knihovny

C.3.2     
Zvýšení 
informova-
nosti o nabíd-
ce volnočaso-
vých příležito-
stí a akcí 

D.1.2     
Efektivní 
využití nástro-
jů územního 
plánování       
k řízení 
prostorového 
rozvoje města

D.2.2 
Iniciativní role 
při řešení 
očekávaných 
problémů ve 
spádovém 
území města

D.3.2 
Vytvoření 
zásobníku 
projektů 
připravených  
k realizaci

A.1.3 
Vybudování 
sítě 
cyklostezek

B.1.3       
Snížení 
množství 
nerecyklova-
ného odpadu 
na 1 
obyvatele

B.2.3 Zvýšení 
nabídky ploch 
pro trávení 
volného času 
a úprava 
veřejných 
prostranství

C.3.3 Podpora 
rozšiřování 
nabídky příle-
žitostí trávení 
volného času 
a pořádání 
akcí

D.1.3      
Zajištění 
bezproblémo-
vého provozu 
inženýrských 
sítí

D.2.3         
Posílení 
spolupráce      
s Jihomora-
vským krajem  
a městem 
Brnem

B.1.4      
Snížení 
energetické 
náročnosti 
budov

C.3.4 
Rozšíření sítě 
cyklotras       
a jejich po-
stupné převá-
dění na bezpe-
čné stezky

D.1.4 
Zlepšení 
vztahů             
s veřejností     
a propagace 
města

B.1.5        
Snížení 
zatížení 
města hlukem 
a prachem

D.1.5 
Modernizace 
nástrojů k ve-
dení 
svěřených 
agend samo-
správy a 
státní správy

B.1.6 Zlepšení 
odtokových 
poměrů a čis-
toty povrcho-
vých vod
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