
neformální setkání s veřejností  k:

rozvoji města a jeho budoucnosti

9. a10. 9. 2021 Masarykovo náměstí, Boskovice



Program

Město Boskovice aktualizuje strategický plán města, pracuje na 
přípravě koncepce dětských a sportovních hřišť ve městě a 
průběžně sbírá podněty od svých občanů k rozvoji města.

Do celého procesu zapojuje Vás, občany města. Mimo využití 
platformy PinCity, která ve městě úspěšně běží, jsme se s Vámi chtěli 
potkat osobně na hezkém místě a vyslechnout Váš názor na rozvoj 
a problémy města.

Setkání proběhlo 9. září od 14:00 do 17:00 a 10. září od 10:00 do 
13:00. Pro účastníky neformálního setkání připravilo město jako 
poděkování  menší občerstvení a dárkové předměty. Ti z Vás, kteří 
ponechali na sebe kontakt, byli zařazeni do slosování o věcné ceny. 

Celkem se obou setkání  aktivně účastnilo 112 občanů. 

Na následujících stránkách najdete NEJPOČETNĚJŠÍ nápady a 
názory účastníku setkání.  Sesbíraná témata budou využita pro 
strategické plánování města. Určitě se nejednalo o poslední 
podobnou akci. Občané se mohou vyjadřovat o projektech např. 
na https://boskovice.pincity.cz/.
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Parky nebo parkování

47 32 0

Parkování dlouhodobě vnímáte jako jedno 
z nejdůležitějších témat ve městě. 

Parkovacích míst tady máme všichni nedostatek, 
ale zároveň tato místa zabírají velkou část 
veřejného prostoru. Ten by mohl být řešen jinak, 
mohly by zde být realizovány např. dětská 
hřiště/parky/drobné služby. Mnoho z Vás při 
rozhodování váhalo a uznalo, že řešení problému 
s parkováním není jen ve slepé výstavbě nových 
parkovacích míst, ale třeba také ve změně 
životního stylu. 

Řešení není jednostranné, určitě chceme budovat 
nová parkovací místa a určitě chceme dál 

rozšiřovat parky tam, kde to dává smysl. 
Děkujeme za Váš názor

Krátkou anketou jsme se Vás zkusili zeptat, jaké téma 
Boskovice potřebují více řešit. 
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NÁPADY A PŘÁNÍ
Jaké by naše Boskovice měly být? Co byste si přáli, aby se ve městě změnilo? 
Zde uvádíme výběr Vašich deseti nejčastějších přání:

8. Budovat 
cyklostezky/trasy do 
okolí

7. U škol se snažit realizovat 
opatření proti 

nekoordinovanému 
parkování

2. Zlepšovat 
možnosti 
parkování 
(podzemní/
nadzemní 
parkování)

1. Zlepšit 
průjezd 
městem

4. Zvýšit 
bezpečnost/pocit 

bezpečí ve městě, které 
se zhoršuje

3. Umožnit mladým lidem 
z Boskovic bydlet ve 
městě (řešit drahé 

bydlení)

6. Řešit podobu 
náměstí –

vizuální smog, 
část náměstí 

udělat pouze pro 
pěší

5. Vyřešit téma 
sportovní haly

10. Postavit 
knihovnu

9. Dbát na čistotu 
města – odpadky, 

sekání trávy 



Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi POCITOVÁ 
MAPA

Vybudovat zde 
Zookoutek

Zpříjemnit pobyt na 
náměstí – rozšířit pro 

pěší

V okolí Boskovic 
vybudovat cyklostezky a 

cyklotrasy – ideální 
trasy pro běh

Znepříjemnit pobyt 
osobám narušujícím klid 

ve městě – vyhláška 
zakazující pití alkoholu a 

žebrání

V židovské čtvrti omezit 
parkování  

Parkování dodávek a užitných 
vozů - omezit jejich parkování 

ve večerních hodinách na 
sídlištích a v obytných zónách

Vybudovat sportovní 
halu a moderní 

venkovní posilovnu

Problém s parkováním a 
přechodem pro chodce 
(zejména děti do školy)

Vybudovat obchvat 
města – zde bývá 

obousměrné dlouhé 
zdržení 

Na cestě do Pilského 
údolí a v jeho okolí 
budovat lesní hry, 

naučné stezky. 

S majiteli zámku spolupracovat 
na využití zahrady

Zpoplatnit parkování v 
ulici Hradní

Přechody na Hybešové

Čížovky – hezké 
novostavby

Intenzivní tranzit

Krásné náměstí –
pojďme ho zvelebovat

Eliminovat grafický 
smog na náměstí

Omezit auta na náměstí 
– parkovat jen na levé 
straně (při pohledu od 

úřadu)



Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi POCITOVÁ 
MAPA 2

Ve Vratíkově vybudovat 
plynovod

V Mladkově vybudovat 
dopravní opatření proti 

průjezdu nákladních 
vozidel z lomu

Vytvářet 
cyklostezky/trasy do 
okolních obcí /např. 

Sudice, Vážany

Rozvíjet/Zintenzivnit 
dopravní spojení do 

místních části Boskovic, 
zejména v odpoledních 

hodinách

Možné krásné bydlení 
směrem na Mladkov 

Nepořádek na vyhlídce
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Co potřebují naše sportoviště?
Deset nejčastějších témat, co potřebují naše sportoviště, nebo jaké 
sportoviště by obyvatelé ve městě vybudovali jsou představeny níže:

Zvelebit dětské hřiště u 
MŠ, ZŠ Štefánikova -
obecně v severní části 
chybí hřiště pro děti

Kde je možnost, vybudovat 
venkovní posilovny 
(např. u koupaliště 

Červenka)

Vytvořit 
cyklostezky a 
cyklotrasy do 
okolí

Vyřešit téma 
sportovní 

haly
(když postavit, tak i s 

oválem)

Sokolovnu využívat  na 
nenáročný sport (jóga 
apod.), obecně lépe 

využívat sokolovnu pro 
akce

Na webu města dát 
informaci, jak jsou 

sportoviště vybaveny, co 
za sporty můžeme kde 

dělat

Odstranit 
umělou trávu ze 

stadiónu

Postavit pro starší 
děti moderní 
sportoviště 
(freestyle, 

pumptrack)  

Sušilova a širší 
okolí – vybudovat 

více hřišť
Zvýšit finanční podporu oddílů 

a spolků 



Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi POCITOVÁ 
MAPA

V okolí Boskovic 
vybudovat cyklostezky a 

cyklotrasy – ideální 
trasy pro běh

V okolí hradu vybudovat 
lanové hřiště/dráhu, 
vybudovat moderní 
sportoviště pro děti

V těchto částech chybí dětská 
hřiště

U hřišť v okolí lázní 
zlepšit údržbu

MŠ, ZŠ Štefánikova –
zvelebit hřiště a místo 

pro volnočasové aktivity

Vytvořit 
web/propagovat 

informace pro zjištění, 
jak jsou jaké tělocvičny 

v odpoledních hodinách 
volné pro veřejnost 

Nevyhovující stávající 
cyklotrasa

Velmi nešťastný stav 
oválu

Nápad na 
zlepšení



Děkujeme za vaše 
názory i aktivitu.


