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Schválení opatření navrhovaných Auditem Familly friendly community   

 

Důvodová zpráva: 
 
Město Židlochovice se zapojilo do projektu „Audit Familly friendly community“. Jeho 
cílem je zlepšení kvality života židlochovických rodin ve všech životních fázích 
formou zmapování dostupných i chybějících služeb, opatření či aktivit ve městě. 
V měsících březnu a květnu 2x zasedala pracovní skupina, složená z věkově i 
zájmově různorodých členů. V měsíci dubnu pak proběhl sběr dotazníků v tištěné i 
online podobě. Ze setkání pracovní skupiny i z online dotazníků vzešly návrhy 
opatření pro jednotlivé fáze života rodiny.  
 
Ke schválení předkládáme nejfrekventovanější navrhovaná opatření vzešlá z 
činnosti pracovní skupiny i ze sběru dotazníků, nebo ta opatření, kterým byla 
přidělena vysoká priorita. Jako příloha tohoto dokumentu je pak kompletní seznam 
navrhovaných opatření (včetně těch, které byly zmíněny pouze jednou). 
 
Navrhovaná opatření, počet bodů/priorit vzešlých z dotazníkového šetření či 
udělené pracovní skupinou:  
 
Revitalizace, příp. stavba nových dětských hříšť 13 

 Rozšířit kapacitu Skautu, práce s nejmenšími 
dětmi, klubovna, založení křesťanského oddílu 12 

 Revitalizace cyklostezky směr Blučina, Osvětlení 
stezky směr LAC, obecně oprava a rozšíření 
cyklostezek v okolí města. 12 

 Bezpečnější řešení nepřehledného přechodu u 
vlakového nádraží, a nešťastného napojení 
cyklostezky u lávky 9 

1x 
priorita 

Rekonstrukce zázemí MC Robátko 8 
 Resocializace žen na MD (projekt dobrovolného 

částečného zapojení žen do pracovního procesu 
- zaměstnavatelé, Komunitní centrum - dle 
potřeb a kvalifikace) 4 

1x 
priorita 

Dopravní řešení - zefektivnění a větší kapacita 
parkování před ZŠ, zákaz stání Tyršova ulice 
směr Hrušovany u Brna 3 

3x 
priorita 

Nová sportoviště pro teenagery - parkour, 
pumptrack, inline dráha, tennis, skatepark, 
workautové hřiště na sídlišti, rozšíření strojů na 17 

 



hřišti u školy 
Úprava chodníků a zvýšení bezbariérovosti pro 
vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením 13 

2x 
priorita 

Adekvátní řešení pohybu sociálně 
nepřizpůsobivých osob ve veřejném prostoru 11 

 Pravidelné filmové projekce (letní kino, 
Komunitní centrum) 11 

 Jazykové vzdělávání, odborné semináře, večerní 
universita 10 

 Kapacita pobytových služeb pro seniory 10 
 

Špatná dostupnost stomatologické péče 9 
1x 
priorita 

Klubový prostor pro setkávání cca 30 - 50 lidí 5 
1x 
priorita 

Tančírna (1x měsíčně) 5 
2x 
priorita 

Lepší dopravní řešení nebezpečné 
hlavní křižovatky 14 
Oprava Masarykovy a Komenského 
ulice, lepší řešení křižovatky na 
Blučinu, napojení Masarykova - 
hlavní silnice, chodníky 13 
Revitalizace fotbalového stadionu a 
okolí (freestile koloběžky, skatepark, 
parkování, chodník od vlakového 
nádraž) 13 
Debata nad oživením prostoru 
náměstí, více zeleně a čistoty na 
náměstí 9 
zlepšení parkování na sídlišti a v 
okolí, residenční parkování na sídlišti 8 

 
 
Přílohy: 
- všechna navrhovaná opatření Auditu FFC 
 
 
Návrh usnesení RM: 
RM: doporučuje schválit navrhovaná opatření Auditu Familly friendly community. 
 


