Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“:
Vyškov
Datum, čas a místo: 21. 2. 2018, 9:00 – 15:00; Besední dům (zkušební sál, 2. poschodí),
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
Účastníci participující na stanoviscích:
•
mladí lidé (studenti SŠ)
•
osoby s rozhodovací pravomocí: Karel Goldemund, starosta města Vyškova;
Karel Jurka, místostarosta města Vyškova; Ivo Klenk, tajemník městského
úřadu; Michal Kočí, tiskový mluvčí; Břetislav Usnul, 1. místostarosta města
Vyškova
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: 30 studentů z Vyškova a okolí
•
Počet osob s rozhodovací pravomocí: 5
Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska k
řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt):
• Třídení komunální odpadu - projekt počítá se zřízením nových malých separačních
míst. Ta by měla být umístěna v parku, na náměstí a na dalších rušných místech. Na
projektu by se mohla podílet společnost RESPONO. Projekt reaguje na to, že
v současnosti odpadkové koše ve Vyškově neodpovídají současnému trendu třídění;
odpadkových košů je nedostatek a občané jsou o možnostech třídění odpadu
nedostatečně informováni.
• Bezpečně do školy – snaha o vybudování nového přechodu u SOU a SOŠ – zde
přechod chybí a téměř 400 studentů denně přechází silnici nebezpečným způsobem.
Jedná se o hlavní tah na Olomouc, kde je hustý provoz a auta často překračují
povolenou rychlost. V rámci projektu by měla být oslovena projekční kancelář,
vyvinut tlak na Policii České republiky, navázána spolupráce s odborem dopravy a
s vedením města. Vyřešena musí být otázka financování.
• Podchod – přes železniční trať. Nadchod je v daném místě nerealizovatelný
(elektrifikovaná trať). Řešením je podchod – vybudovaný v souvislosti s plánovaným
vybudováním dvoukolejné tratě. Z aktuální projektové dokumentace vyplývá
nesmyslné napojení na ulici Purkyňova, nemá smysl vést podchod podél kolejí.
V rámci projektu budou provedeny tyto kroky: 1. Zjištění komu patří daný pozemek;
2. Zjišťování názorů majitelů okolních pozemků; 3. Majitel daného pozemku by měl
být kontaktován; 4. Návrh projektu by byl představen; 5. Realizace projektu.

•

•

Zebra bezpečí – frekventovanou komunikaci na Nosálovské ulici je obtížné překonat
pro pěší (zejména děti a matky s kočárky). Řešením by bylo podání žádosti na
vedení města o vybudování přechodu pro chodce se zpomalovacím pruhem. Cílem
je ochrana životů a zdraví obyvatel Vyškova a také dosažení pocitu většího bezpečí.
Revitalizace parku Smetanovy sady – změna by měla vést k obnově zeleně,
chodníků a mobiliáře (výběr vhodných dřevin pro pastvu včel). Ideální stav – vznik
klidové zóny města (místa odpočinku). Kroky v rámci projektu: 1. Monitoring místa
(foto dokumentace); 2. Návrh revitalizace; 3. Návrh na radnici – možnost realizace a
financování; 4. Dobrovolnické zapojení studentů SOŠ a SOU Sochorova při realizaci
v rámci praxe; 5. Internetová výzva pro další zapojení; 6. Oslovení firem pro získání
sponzorských darů; 7. Konzultace se svazem včelařů – vhodné dřeviny pro včely.
Výsledkem by měl být revitalizovaný park.

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce:
• Oprava autobusového a vlakového nádraží (zastřešení prostoru pro čekající)
• Více neplacených parkovišť ve Vyškově
• Vydláždit parkoviště u školy Sochorova
• Špatný stav chodníků – Puškinova, okolí Prioru
• Lepší autobusové spojení do školy Sochorova
• Nedostatek bankomatů mimo centrum Vyškova
• Obnova skateparku v parku
• Vznik prostoru/zdi pro graffiti
• Využití nástěnek u podchodu gymnázia
• Špatný stav silnic v okolních vesnicích
• Znovuvybudování pivovaru
• Řešení průtahu Vyškovem – časté zácpy na D1, v jejichž důsledku roste provoz ve
městě
• Cyklostezka – prodloužení přes celý Vyškov

