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Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Bobrava, z. s. 

 

Místo konání: Klub seniorů Moravany 

Datum a čas konání:  17. 9. 2015 v 18:00 

 
1) Veřejné projednání bylo zahájeno předsedkyní MAS Bobrava, z.s., Bc. Helenou Kadlčíkovou, která 
účastníky přivítala a předala slovo Mgr. Hrubému. 
 
2) Mgr. Hrubý účastníky přivítal a začal je seznamovat se programem dnešního setkání. Vyzval 
účastníky, aby se v případě zájmu neváhali dotazovat na jakékoli otázky. 
 
3) Mgr. Hrubý seznámil přítomně s činností MAS Bobrava. Dále účastníky seznámil s aktuální verzí 
SCLLD. Paní z Moravan se zeptala, zda jsou/ nejsou Hajany a Prštice členy MAS Bobrava. Na tuto otázku 
odpověděla paní Kadlčíková s tím, že v Hajanech je složitá situace a pan starosta má na starosti jiné věci 
po svém předchůdci a v Pršticích je složitá politická situace. Obě tyto obce neměly zájem o zařazení 
území do územní působnosti MAS. Dále pan Hrubý představil navržené cíle SCLLD. 
 
4) Byla zahájena diskuze nad hlavními oblastmi zaměření SCLLD. V rámci diskuze nad problematikou 
infrastruktury a dopravy bylo diskutováno následující:  
Dle obyvatelky Moravan je neúměrně zatížená ulice Hlavní (Moravany). Historicky zde měl být 

realizován obchvat, k čemuž však nedošlo. S tím související historicky neřízený rozvoj celé obce. 

Celková špatná kvalita komunikací v celé oblasti, nedodělané chodníky v Moravanech. 

Pán z Moravan dodává, že k zafinancování všech aktivit, které by bylo nutné v dané oblasti vyřešit je 

třeba několik miliard, a že 40 mil. Kč k tomu prostě nestačí. Dále dodává, že k celkové analýze dané 

oblasti je třeba spousta dat, pracovníků a také několik let. Účastníci se v tomto bodě shodují. Paní 

z Moravan dále přichází s myšlenkou, že je tedy nutné např. pomocí brainstormingu definovat prioritní 

oblasti, na které by se mělo zaměřit. Dále dodává, že v rámci regionu by se měly priority stanovit tak, 

aby z něj měli prospěch všichni a ne např. jen jeden podnikatel, dvě obce atd. Je dodáno, že již na 

minulých setkání v rámci MAS Bobrava se došlo ke shodě, že bude přes MAS podporována zejména 

kvalitní síť cyklostezek a cyklotras, a na to by se měla celá SCLLD zaměřit.  

Následně Mgr. Hrubý přítomným vysvětluje, že finanční prostředky, které budou v rámci MAS 

přerozděleny, mohou být použity pouze na určité projekty a odkazuje na tabulky podporovatelných 

aktivit.  

Pánovi z Moravan připadá zbytečné debatovat o obchvatu, když na něj stejně nejsou finanční 

prostředky.  
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Dále je objasněna otázka 40 milionů, které budou v rámci SCLLD přerozděleny. Je také vysvětleno, že 

projekty budou vybírány Výběrovou komisí.  

Paní z opozice v Moravanech se ptá, zda je časově omezena fáze přípravy strategie, plánů, realizace 

projektů. Pan Hrubý vysvětluje, že SCLLD musí být odevzdána do konce roku včetně navrhovaných 

projektů. Paní Kadlčíková objasňuje složení orgánů MAS Bobrava.  

Následuje diskuze, zda se obec Ořechov také zapojuje do činností MAS, je objasněno, že obec není 

členem spolku, nicméně schválila zařazení svého území do územní působnosti MAS. Paní Kadlčíková 

vysvětluje, že starostové všech obcí jsou s činností MAS seznámeni.  

Občané si nejsou jisti, zda jsou jednotlivé body, které má pan Hrubý připraveny v prezentaci k této 

oblasti, již navrhnuté oblasti zájmu seřazené dle priorit. Je objasněno, že tyto body jsou pouze 

pomocné náměty.  

Dále se diskutuje proč řešit ČOV pouze v jedné obci, když má SCLLD řešit sdílené věci. Jeden pán je 

v opozici a namítá, že ČOV jedné obce může být problémem celého území MAS. Další paní se ptá, zda 

můžou např. Nebovidy dostat dotaci na ČOV z více zdrojů. Mgr. Hrubý upozorňuje na různé podmínky 

dotačních titulů, nikdy však nesmí dojít k dvojímu financování stejné záležitosti. Tato diskuze je 

ukončena tím, že ČOV je nákladná investice a není možné ji v současné době zafinancovat ze SCLLD. 

Dále se začíná mluvit i o železničním spojení, které by bylo třeba v rámci území doplnit.   

Podnikání na venkově a zaměstnanost.  

V rámci tématu padla shoda, že zaměstnanost místní občané nevyřeší a je obtížné toto téma řešit na 

regionální úrovni. Je dodáno, že ekonomická závislost na Brnu je přirozená a jen tak se nezmění. Dále 

se diskutuje nad sociálním podnikem v dané oblasti, a dochází se k závěru, že v dané oblasti v současné 

době zájem o tuto oblast není.  

Občané se shodují, že v oblasti nechtějí velké haly a velké zaměstnavatele. Uvedení jim stačí v Brně. 

Jedním z hlavních důvodů je již tak vysoký silniční provoz. Dále je namítáno, že spousta velkých 

zaměstnavatelů na území obcí mají provozovnu, jen ne sídlo. 

Životní prostředí a cestovní ruch 

Opět je zmiňována potřeba cyklostezek a cyklotras, včetně naučných. V rámci tohoto tématu je 

diskutován rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou. Občané se poté shodují, že „ U Kamínka“ by neměla 

být vybudována asfaltové cyklostezka, že dostačuje cesta zpevněná štěrkem, která je zde doposud. 

Dalším námětem je stezka, především v oblasti parku Bobrava pouze zpevnit. Navrhuje se, že by se 

cyklistický ruch měl inspirovat ve Švýcarsku či Rakousku (ať do oblasti nakonec nedojede turistů příliš). 

Opět se diskuze obrací k cyklostezkám a padá otázka, co na tuhle oblast říkali ostatní starostové a 

občané. Je odsouhlasena potřeba oddělit cyklistickou dopravu od silniční.   

Občané z Moravan by uvítali cyklostezku do Nebovid a dalších okolních obcí. Paní Kadlčíková dodává, 

že je již na území rozpracována vyhledávací studie cyklostezek, jejímž cílem bude nejenom obce 
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propojit navzájem, ale zajistit i bezpečnou dopravu cyklistů do města Brna. (Studii řeší obec Moravany+ 

Ostopovice, Popůvky, Nebovidy…) V rámci studie jsou řešeny i majetkové poměry k případnému 

výkupu pozemků. V obcích Troubsko a Popůvky je obecně složitá situace týkající se pozemků. Navrhuje 

se i trasa kolem Leskavy. 

Řeč se vrací k železniční dopravě a příhodné by bylo vybudovat trasu Brno – Střelice. Ukazuje se, že již 

v minulosti bylo o úseku této trasy diskutováno (trasa vedená z Lískovce), její výstavbu však stále 

bojkotují ochránci žab, které v této oblasti žijí.  

Dále se diskuze obrací k možnosti obnovy tábora pro děti, který dole při Bobravě býval. Dle paní 

Kadlčíkové to bohužel z důvodu biokoridoru, ve kterém se toto území nachází, není možné (konkrétně 

na Vojenské louce). Je namítáno, že se v oblasti celé léto stanovalo. Paní Kadlčíková vysvětluje, že to 

bylo na území Želešic, které ve svém územním plánu stále nemají toto území označeno jako biokoridor.   

Obecně shoda o pochybách nad propagací agroturistiky v dané oblasti.  

Občanská společnost a spolkový život 

Dle zúčastněných jsou body prezentace přesně to, co v dané oblasti chybí a jsou dost konkrétní. 

V rámci této oblasti je zmiňována potřeba spolupráce a koordinace mezi obcemi. Jako příklad bylo 

uvedeno, že v jedné obci by se měl např. opravit kulturní dům a v druhé vybudovat sportoviště. Není 

třeba, aby bylo sportoviště v každé z obcí, když jedno sportoviště mohou využít občané z více obcí. 

Z toho vyplývá nutnost bezpečné dopravy (především dětí) a potřeba sítě cyklostezek. Dále by se měla 

vyřešit otázka seniorů a domova pro starší občany. Nebovidy plánují vystavět víceúčelovou halu. 

Oblast vzdělávání a výchova 

Občané se shodují v nedostatku volnočasových aktivit pro děti. Špatné sportovní zázemí – pouze pro 

letní sporty. Dále je zmiňováno, že lidé obecně vnímají kvalitu škol v Brně jako vyšší než těch na 

venkově, a proto své děti posílají do škol do Brna. Je zde požadavek sjednocení úrovně těchto škol – 

především přes vzdělávání pedagogů. Pokračuje se v diskuzi nad vnímání úrovně škol na vesnici a ve 

městě (proč nejde kantor učit na vesnici a upřednostňuje zaměstnání v Brně?)   

 

Veřejné projednání bylo ukončeno v 19:50. 


