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12

Zkultivujeme zanedbanou oblast Betáně, kde 
podél Vídeňské nevede ani chodník. 
Postavíme nové přístřešky zastávek.
13 

Toalety v parku necháme otevřené každý den.
14

Víte, že Kunratice od loňska mají nový 
krajinný park „Na Musilech”? Zatím se do něj 
nedá bezpečně dostat po svých nebo na kole. 
Napravíme to.
15

Jsou pro nás důležité pěší vazby. Obnovení 
uličky Nad Splavem výrazně zkrátí cestu 
místním.
16

Prověříme možnosti zavedení Minibusové 
linky pro lepší spojení Horních Kunratic.
17

Namísto ilegálního oplocování zemědělské 
půdy a rozrůstání různých „areálů” chceme 
krajinu ekologicky hodnotnou (hnízdění 
ptactva, zadržování vody), prostupnou (cesty, 
stezky) a sloužící rekreaci (v návaznosti na 
obec Vestec)
18

Pětipatrová bytovka hned vedle lesa? 
Uděláme maximum pro snížení podlažnosti 
nové zástavby
19

Zasadíme se o opravu cesty od 
Dolnomlýnského rybníka do Horních Kunratic.
20

Postaráme se, aby „ořechovka“ byla 
prostupná bez klopýtání přes obrubníky 
a stala se plnohodnotnou součástí parkové 
zeleně Kunratic. 
21

Zahájíme postupnou obnovu starých 
kunratických veřejných studní
22

Víte, že se zde má stavět Lidl? Chcete ho? 
My ne.
Chceme veřejnou diskuzi o velkých 
stavebních záměrech.
23

Obnovíme historické cesty krajinou, vysázíme 
aleje.
24

Vymezíme území, která mají být zachována 
pro biodiverzitu.
25

Na hrázi Verneráku vybudujeme širší chodník 
a postoupíme v realizaci rekonstrukce celé 
ulice K Verneráku.
26

Vysázíme stromy a parkově upravíme 
pozemek pro budoucí rozšíření hřbitova.

01

Radnici chceme transparentní a přátelskou. 
Zasedání zastupitelstva zpřístupníme online, 
jednání nejrůznějších komisí budou veřejná, 
stejně jako zápisy z nich.
02

Vybudujeme cyklostezku podél ulic 
Dobronická a K Libuši. Napojíme tak 
Kunratice bezpečně na metro D, tramvaj 
v Libuši i Modřanskou rokli.
03

Budeme řešit hraniční kapacitu kunratické 
základní školy. Podpoříme učení venku 
v přírodě. 
04

Důležité veřejné prostory jako Kostelní 
náměstí budeme řešit koncepčně: pomocí 
architektonicko-urbanistické soutěže. 
Všechny projekty včetně rekonstrukcí ulic je 
také třeba participovat s občany. 
05

Věděli jste, že zde má vyústit přeložka 
Vídeňské a obchvatu Písnice? Nesouhlasíme 
s tím. Rychlejší spojení do města přinese kvůli 
dopravní indukci ještě více tranzitujících aut, 
která výrazně zatíží Zelené údolí. 
06

Necháme zpracovat urbanistickou koncepci 
a regulativy pro rozvojové a transformační 
plochy v katastru Kunratic (okolí 
vysokoškolských kolejí, areály u Dobronické či 
Kunratické spojky). 
07

Nebudeme tolerovat černé stavby, zvláště 
když omezují náš pohyb ve veřejném 
prostoru. Chodník k rybníčku Ohrada namísto 
jámy u trafačky.
08

Otevřeme zámecký park veřejnosti. Nebojíme 
se převedení zámku do majetku MČ. Jeho 
veřejné využití je naší prioritou. 
09

Zprůchodníme horní část údolí Kunratického 
potoka. Podél potoka tak projdete od 
Šeberáku až k Mlejňáku.
10

Dotahneme plan na nove zazemi pro SK 
Slovan Kunratice. Projekt musí být technicky 
i architektonicky na vysoké úrovni.
11

Zajistíme zvednutí terénu nevhodně 
usazeného dětského hřiště u kotelny 
v Zeleném údolí a nové  hřiště pro starší děti.

 přátelské lidem i příroděKUNRATICE

KUNRATICE

SOBĚ

KVALITNÍ A UDRŽITELNÉ
PLÁNOVÁNÍ

Rozvoj obce s důrazem 
nakvalitní urbanismus, 

architekturu a životní prostředí. 
Ochrana

a rozvoj zeleně.


