
 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

Boskovice 
 

Datum, čas a místo: 27. 11. 2017, 9:00 – 15:00; Městský úřad, Masarykovo náměstí 4/2, 

Boskovice 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Jaromíra Vítková, senátorka; Bc. Hana 

Nedomová, starostka; Mgr. Dagmar Hamalová, 1. místostarostka; Saša Živná 

zastupitelka Boskovic; vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu Boskovice 

JUDr. Iva Močičková  

 

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: 27 studentů z Boskovic 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):  

• Rekonstrukce Vyhlídky v Boskovicích – jedná se o krásné odpočinkové a 

turistické místo, které je ovšem v současnosti v dezolátním stavu. Projekt řeší jeho 

rekonstrukci i zlepšení vzhledu a vybavení v okolí, počítá například se zřízením 

laviček, dalekohledu, ale i zlepšením bezpečnosti vybudováním zábradlí, branky a 

dostatečného osvětlení. Samozřejmosti je také úklid a úprava bezprostředního okolí.   

• Dopravní značení v Boskovicích – projekt vytipovává konkrétní problematická 

místa z hlediska dopravy a navrhuje možné postupy řešení, které by vedlo ke 

zvýšení bezpečnosti, ale i plynulosti v dopravě. Jedná se například o oblast 

evangelického kostela, zřízení odbočovacích pruhů u světelné křižovatky nebo 

vyznačení podélných parkovacích míst bílou čárou.  

• Bezpečnost v našem městě  – studenti tímto projektem chtějí docílit zvýšení 

bezpečnosti v Boskovicích, reagují tak na zvýšené přistěhovalectví a především 

obecně neuspokojivý výskyt nevyzpytatelně se chovajících osob pod návykovými 

látkami. Zabývají se zejména možnými preventivními opatřeními (navýšení 

kolektivních akcí pro zlepšení vzájemné komunikace mezi obyvateli, zavedení 

kamerového systému a navýšení policejních hlídek při víkendových a večerních 

kulturních akcích, při problémech mít k dispozici městského psychologa, případně 

dotované kurzy sebeobrany a či pořízení obranných pomůcek, jako jsou pepřové 

spreje) a vytipovávají konkrétní místa, která považují za krizová z hlediska 

bezpečnosti.  



 

 

 

 

 

 

• Omezení kouření v okolí Boskovických škol – tento projekt reaguje na 

neuspokojivou situaci v okolí škol, kde se hromadí v určitých místech nedopalky a 

zároveň na těchto místech se zvýšeným výskytem kuřáků kouř obtěžuje ostatní 

kolemjdoucí. Projekt počítá s vymezením jasného prostoru pro kuřáky i pravidelným 

úklidem organizovaným žáky školy. Zároveň se chce zaměřit na prevenci i možná 

legislativní opatření, navrhuje například organizaci přednášek o účincích kouření na 

školách, vydání městské vyhlášky ohledně zákazu kouření ve veřejném prostrou 

před školou i dohlížet na zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladších 18 let.   

• Rekonstrukce parku (Kostelíček všech svatých) -  projekt chce upravit a 

zrenovovat v současnosti nevábné místo, kterému se většina obyvatel raději vyhýbá. 

Počítá s vytvořením uklidňujícího a odpočinkového místa (ala zenová zahrada), 

konkrétně navrhuje vysazení sakur, obnovení pítka a rekonstrukci mobiliáře, zřízení 

vodopádové a umělecký zdi, zahradního altánu, který poskytne prostor pro konání 

rozličných akcí (např. k piknikům, cvičení jógy). V ideálním případě by jeho součástí 

měla být i renovace fasády kapličky.  

 

Další problémy identifikované mladými účastníky semináře na úrovni obce: 

• Doprava – vodorovné značení – jeho obnovení a zvýraznění (zejména u 

evangelického kostela). 

• Hlídat parkování u hranice křižovatky – nedostatečný výhled. 

• Kontrola pouličních osvětlení a jejich úprava. 

• Zřídit sportoviště u SŠ A. Citroëna. 

• Řešit přistěhovalecký problém a zvýšenou kriminalitu. 

• Výstavba dálnice (zlepšení stavu rychlostní silnice) mezi Moravskou Třebovou a 

Brnem. 

• Rekonstrukce starého mlýna a jeho turistické využití. 

• Pořídit v Boskovicích klavíry do ulic.  

• Lepší koordinace dopravy v Červené zahradě. 

• Převedení dopravy z ulice Sokolská na Štefánikovu. 

• Zřízení knihobudky (veřejná knihovnička) na nádraží. 

• Vylepšit značení křižovatek u obchodních center.  

• Omezení kouření u škol. 

• Zavedení kamerového systému a snížení dostupnosti návykových látek, zejména 

nezletilým, a s tím související zvýšení celkové bezpečnosti. 

• Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a zavedení kontejnerů na bioodpad. 

• Rekonstrukce parčíku naproti kebabu v Boskovicích. 

• Rekonstrukce nádražní budovy.  

• Zvýšení dostupnosti městských bytů pro mladé. 

• Navýšení počtu městské zeleně v Boskovicích a její úprava.  

• Rekonstrukce přístavby SŠP Boskovice. 

• Oprava záchodů na ZŠ Slovákova. 

• Rekonstrukce Panského dvora a jeho volnočasové a turistické využití. 

• Zrušení zákazu vjezdu u KVŠ víkendech. 



 

 

• Zavedení a zorganizování lampionového průvodu. 

• Vybudování polytechnického centra.  


