Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“:
Brno- Královo Pole
Datum, čas a místo: 31. 10. 2017, 9:00 – 15:00; Velká zasedací místnost radnice městské
části Královo Pole, Brno
Účastníci participující na stanoviscích:
•
mladí lidé (studenti SŠ)
•
osoby s rozhodovací pravomocí: Helena Vařejková, radní MČ Brno-Královo
Pole; Marek Sovka, místostarosta obce Branišovice, Milada Blatná, starostka
MČ Brno-Komín; Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno Královo Pole,
Ondřej Hýsek, zastupitel MČ Brno Královo Pole; Věra Soukalová, zastupitelka
MČ Brno-střed; Olga Pelcová, tisková mluvčí MČ Brno Královo Pole
Typ výstupu: společná stanoviska mladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o
problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které
žijí/studují)
Počet osob:
•
13-30 let: 34 studentů z Brna a okolí
•
Počet osob s rozhodovací pravomocí: 7
Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k
řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):
• Odstranění Černé skládky na ul. Soudní v Brně – jedná se o specifické místo, kde
s jistou pravidelností vznikají černé skládky, projekt řeší navýšení kontroly městskou
policií tohoto místa, častější využití kontrol ze strany místní samosprávy i navýšení
četností odvozu odpadu v dané oblasti. Vše po zajištění dostatečné podpory ze
strany obyvatel v okolí.
• Navýšení počtu odpadkových košů vedle SŠ Čichnova Brno a lepší
využití/rekonstrukce společného venkovního prostoru – projekt počítá se
zlepšením prostředí okolí zastávky Vozovna Komín, kde se v okolí nachází velké
množství nedopalků v důsledku velké frekvence pohybujících se studentů,
v porovnání s nedostatečným počtem odpadkových košů. Stejně tak řeší
nedostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance a studenty školy před
poměrně velkým a nevyužitým prostorem školy a také lepší podmínky pro chodce,
kdy počítá se zpevněním přístupových cest ke škole, vytvoření odpočinkového místa
a vytvoření bezpečného přechodu k MHD.
• Zlidštění nádraží Kr. Pole – tento projekt počítá s umístěním orientačních tabulí pro
lepší orientaci na tomto přestupním uzlu, která je v současnosti nedostatečná. Stejně
tak s kultivací veřejných prostor nádraží – zlepšení čistoty a bezpečnosti (veřejné
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WC, nahrazení laviček jednotlivými sedátky k odpočinku) a usnadnění orientace
v celém prostoru pro nevidomé (naváděcí lišty na chodníku).
Zřízení kruhového objezdu a vyřešení nebezpečné zastávky a přechodu u obce
Valešovice na hlavním tahu Brno - Slavkov – tato křižovatka je velmi nebezpečná
jak pro řidiče, tak pro chodce (těsně před křižovatkou se nachází zastávka autobusu
hromadné dopravy). Dochází zde tak k častým nehodám. Projekt tak navrhuje
snížení maximální povolené rychlosti pro vozidla v daném úseku, s vybudováním
nového a bezpečného přechodu pro chodce a s vybudováním kruhového objezdu.
Navýšení výměnných pobytů na brněnských středních školách - Prostuduj se
do Evropy – projekt realizovaný studenty ze SŠ Academia, který počítá s oslovením
potencionálních partnerů ze strany zahraničních škol, koordinovaný s příslušnou
odpovědnou samosprávou.
Zlepšení čistoty a omezení nepříjemných zápachů v centru Brna - Atraktivita
centra Brna – tento projekt počítá s lepší koordinací a vytvoření lepších podmínek
pro řešení otázky bezdomovectví (zlepšení informovanosti o možnostech pomoci a
napojení na neziskové organizace, finance pro sociální pracovníky) a zároveň
s vysázením nových stromů na území centra města Brna, s čímž budou osloveny
jednotlivé SŠ i ZŠ (zasaď si svůj strom).

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce:
• Úprava a údržba ulice Jugoslávská v Brně (např. spadené listí)
• Dostupnost ovoce a zeleniny v MČ Černá pole (obchod)
• Nedostatečná četnost bezbariérových vozů linky 84 v Brně, která projíždí kolem
centra Kociánka, navíc tyto zastávky v okolí na znamení, což znesnadňuje
vozíčkářům nástup.
• Veřejné záchody u Janáčkova divadla + obecně zlepšení kvality i navýšení počtu
veřejných záchodů ve městě Brně
• Zastávka tramvaje č. 8 Jírova jako „feťácké doupě“ - zvýšení bezpečnosti a zlepšení
prostředí
• Navýšení kapacity, údržba a celková úprava/rekonstrukce autobusového nádraží
Grand/Benešova
• Chybějící ranní spoj linky 55 ze Staré Osady (7:30)
• Nedostatečná bezbariérová obslužnost podchodů v Brně
• Zřízení opírátek na zastávky MHD
• Nepřiměřený hluk u stadionu Srbská v době nočního klidu

