
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Brno-střed 
 

Datum, čas a místo: 30. 11. 2017, 9:00 – 15:00; Společenský sál radnice Brno-střed, 

Dominikánská 2, Brno 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Karin Karasová, starostka MČ Brno-Královo 

Pole; Ladislav Kotík, zastupitel MČ Brno-Černovice; Martin Landa, starosta MČ 

Brno-střed; Klára Liptáková, starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany; Marek 

Polák, tajemník Komise RMB pro výchovu a vzdělávání; Věra Soukalová, 

zastupitelka MČ Brno-střed 

 

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: 28 studentů z Brna a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 6 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k 

řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):  

• Úprava veřejného prostoru – zastávka náměstí Míru (např. zpevnění chodníků 

v jejím okolí) – toto místo s vysokou koncentrací osob trpí zanedbaným vzhledem. 

Řešen by měl být nástup do tramvaje a výstup z ní – ať již úpravou povrchu vozovky, 

tak přidáním ostrůvku. Vyřešena by měla být i doprava, jelikož se na tomto místě 

potkávají tramvaje, automobily a chodci. Součástí projektu by měly být i úpravy parku 

(přidání laviček a zeleň), stejně tak jako dodatečné služby (např. občerstvení či 

veřejné toalety). 

• Větší množství parkovacích míst (parkovací domy) – systém „park and ride“ 

napojený na městskou hromadnou dopravu (zejména severní část města – MČ 

Královo Pole. Jedná se o reakci na problematickou dopravu v centru Brna. Součástí 

projektu bude i jeho propagace – projekt by přispěl ke zlepšení plynulosti dopravy 

v centru města, vedl by ke zlepšení kvality ovzduší, náklady na dopravu v centru by 

se snížily, doprava by byla bezpečnější a přinesla by úsporu času. Aktuální volnou 

kapacitu parkovišť by bylo možné najít ve zvláštní aplikaci pro mobilní telefony. 

• Větší množství odpadkových košů ve městě – mezi vytipované lokality, kde je 

nedostatek odpadkových košů patří: Veveří, Nové sady, Cejl, okolí OC Vaňkovka, 

Křenová. Stejně tak by měly být koše doplněny na zastávky MHD. Maximální  

 



 

 

 

 

 

 

vzdálenost mezi koši by podle studentů neměla být vyšší než 250 metrů, ideální 

vzdálenost by pak byla 80 metrů. Součástí košů by měly být i sáčky na psí 

exkrementy. Projekt počítá s návštěvou odboru životního prostředí MČ Brno-střed 

s cílem zjistit skutečný stav a připravit řešení. 

• Komunitní centrum (volnočasové) pro studenty – projekt „Youth Active“ počítá se 

vznikem volnočasového centra pro mládež s tělocvičnou, kavárnou, knihovnou, 

malým kinosálem a společenskou místností. Na aktivity by bylo možné se přihlásit 

přes internet a návštěvy centra by byly možné kdykoliv během otevírací doby (počítá 

se s přítomností správce, který by vybíral symbolický příspěvek za vstup). Další 

z pozitiv by byla možnost seznámit se vrstevníky. 

• Adoptuj si prarodiče – cílem projektu je rozvoj komunikace mezi generacemi. 

Počítá se se zapojením škol, přínos by byl pro obě skupiny. Např. senioři by měli 

možnost seznámit se s využitím moderních technologií. V rámci realizace projektu by 

se organizovali besedy na školách a další akce se seniory, které by propojovaly 

mladou a starší generaci. 

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Údržba a úklid ulice Cejl – vyšší bezpečnost a zároveň ochrana památkové chráněné 

oblasti (a obecně centra Brna) 

• Rozvinutí sítě cyklostezek 

• Více veřejných toalet – jejich lepší údržba a rozšíření otevírací doby 

• Omezení jízdy tramvají přes náměstí Svobody 

• Neomezovat zcela vjezd osobních automobilů do města – i automobily do města 

patří 

• Úprava autobusového nádraží (Zvonařka) 

• Odstranění vizuálního smogu v centru města 

• Most z vlakového nádraží (z nástupišť) směrem k nákupnímu centru za nádražím. 

Obdobně by měl být řešen i přístup z autobusového nádraží 

• Větší možnosti využití Moravského náměstí – šachy, prostor pro grilování atp. 

• Údržba a bezpečnost podchodu pod hlavním nádražím 

 


