
 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Slavkov u Brna 
 

Datum, čas a místo: 13. 2. 2018, 9:00 – 15:00; Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého 

náměstí 65, Slavkov u Brna 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Michal Boudný, starosta města Slavkov u 

Brna; Libor Eliáš, radní města Slavkov u Brna; Bohuslav Fiala, tajemník 

městského úřadu; Hynek Charvat, radní města Slavkov u Brna; Marie 

Jedličková, místostarostka města Slavkov u Brna; Petr Kostík, místostarosta 

města Slavkov u Brna 

 

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: 18 studentů ze Slavkova u 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):  

• Vodní ráj Austerlitz - koupaliště Slavkov – koupaliště by mělo mít celoroční 

provoz. K dispozici by měly být: vodní atrakce, vířivka (s teplou vodou) za příplatek 

(např. 10 min za 20 Kč), sauna. Opraveny by měly být šatny a sprchy + WC. Na 

místě by mělo být vylepšeno posezení. Zrenovováno by mělo být pódium pro kulturní 

akce. Doplněna odpočinková zóna s lehátky a deštníky, půjčovna plavacích potřeb a 

dětské hřiště. Upravená cena vstupného (pro studenty, rodiny, děti,…). Nabídka 

nočního koupání (za osvětlení). Vodní atrakce mohou být zpoplatněny i mimo 

vstupné (např. prostřednictvím čipu). Cílem celé renovace je přivedení většího počtu 

návštěvníků. Prostory mohou být pronajímány na různé akci i mimo sezonu (na 

svatby, narozeniny, koncerty, diskotéky, posezení, divadla,…). Rozšíření o nabídku 

plaveckých kurzů pro MŠ a ZŠ. Sportovní hřiště by měla být pronajímány, hladina 

hloubky bazénu snížena. Koupaliště může být případně zakryté. 

• Hřiště „Na vodárce“ – dosavadní fotbalové hřiště by mělo být revitalizováno, 

doplněno o nové branky se sítěmi a o záchytné sítě. Na místě by mělo být 

instalováno i workoutové hřiště s několika cvičebními stroji a s vhodným povrchem. 

Součástí by měl být i volnočasový prostor s lavičkami oddělujícími jednotlivá 

sportoviště a posuvnou hrací sítí. Existovala by tak možnost provozovat více sportů: 

fotbal, nohejbal, volejbal, badminton a další. 



 

 

 

 

 

 

• Co s autem? – projekt reaguje na nedostatečný počet parkovacích míst v centru 

města, na Zlaté Hoře. V rámci projektu je potřebné definovat kolik parkovacích míst 

je potřeba, vymezit stavební plochu a sehnat finance (komunikace se zastupiteli 

města). Je potřebné vyvážit správný poměr mezi zelení a parkovacími místy. 

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• V Bučovicích je malá tělocvična. Ve městě chybí sportovní hala. 

• Chybějící obchvat Bučovic 

• Renovace zdi v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna 

• Ve Slavkově u Brna je málo odborných lékařů 

• Mateřská škola ve Slavkově u Brna má malou kapacitu 

• Slavkov u Brna potřebuje vylepšenou čekárnu na autobusovém nádraží. 

Rekonstrukci potřebují i zastávky v okolí města 

• Oprava židovského hřbitova ve Slavkově u Brna 

• Ve Slavkově u Brna chybí více obchodů (marketů) 

• Oprava kina ve Slavkově u Brna (výměna sedaček) 

 


