
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Moravský Krumlov 
 

Datum, čas a místo: 17. 1. 2018, 9:00 – 15:00; Městský úřad, nám. Klášterní 125, 

Moravský Krumlov 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Marie Brücková, vedoucí odboru školství a 

kultury; Zdeněk Juránek, místostarosta města; Jan Košíček, zastupitel města; 

Irena Kočí, radní města; Květoslava Kotková, zastupitelka města; Tomáš 

Třetina, starosta města; Pavel Vavřina, tajemník městského úřadu  

 

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: 19 studentů z Moravského Krumlova 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):  

• Větší vstřícnost vůči zákazníkům IDS JMK (Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje) – žákovský průkaz na slevu na jízdném si musí 

v současnosti studenti z Moravského Krumlova vyřizovat komplikovaně – nejprve si 

musí pořídit žákovský průkaz na poště, či na nádraží; následně si ji nechat potvrdit 

ve škole a pak opět jít na poměrně vzdálené nádraží. Řešením by byla větší 

vstřícnost vůči zákazníkům a zřízení dočasného pracoviště v centru města v období, 

kdy si studenti žákovské průkazy vyzvedávají (poslední týden v srpnu a první týden 

v září). 

• Zebra – bezpečné přecházení u SŠDOS Moravský Krumlov – na tomto místě je 

přecházení silnice nebezpečné. Potřebné by bylo zřízení přechodu pro chodce, místa 

kde se dá vozovka bezpečně přejít. Postup projektu: 1) informovat městský úřad o 

tomto problému; 2) dokumentace případného nebezpečí; 3) vyvolání zájmu o tento 

problém přímo v SŠDOS – např. prostřednictvím sepsání petice 

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Chybějící chodník do části města Na Kačence 

• Špatná kvalita silnic II. a III. třídy v okolí Moravského Krumlova 

• Doprava linkami 441 442 – Hrušovany, Bantice a dále na Vysočinu (Hrotovice) – 

malá četnost spojů 



 

 

 

 

 

 

• Špatný stav hřiště vedle hřiště fotbalového (nedostatečné vybavení, chybí např. 

míčová zeď) 

•  Nebezpečný přechod pro chodce vedle zemědělské školy 

• Více míst pro kuřáky ve městě 

• Ve městě chybí možnosti většího kulturního a sportovního vyžití – kino, bruslení, 

divadlo... 

• Pokladna je v prostorách městského úřadu aleko od ostatních služeb občanům 

• Špatná kvalita vozovky v ulicích Rakšická a Nádražní 

• Potřebná úprava kvality cesty na „Borovičkách“ 

• Informace z města by měly být předávány ve větší míře i písemnou formou – ne 

pouze prostřednictvím hlášení a audiosoboru na webu města 

• Větší podpora rozvoje cestovního ruchu 

 


