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1. Městská knihovna - budeme pokračovat v zahájeném projektu 
rekonstrukce bývalé budovy ZZN na městskou knihovnu 

2. Středisko volného času Boskovice  – připravíme plán rekonstrukce 

3. Ulice 17. listopadu  – připravíme revitalizaci celé ulice včetně 
přilehlého parkoviště 

4. Křižovatka pod poštou – vyřešíme smysluplně křižovatku, aby byla 
komfortní pro chodce, cyklisty i motoristy 

5. Ulice Legionářská – připravíme její kompletní rekonstrukci 

6. Objekt hasičů – budeme jednat se státem o jeho převodu městu 

7. Na Výsluní – zajistíme bezpečnější výjezd ze sídliště na ulici 
Svatopluka Čecha 

8. Ulice Hybešova – vybudujeme přechod pro chodce 

9. Areál ZŠ – zajistíme bezpečný předprostor školy pro děti a vhodné 
umístění parkování 

10. Ulice Lidická – změníme projekt autobusové zastávky na 
bezpečnější a přehlednější pro všechny účastníky provozu

 11. Vnitroblok Hybešova/Vyhlídka - zrevitalizujeme fotbalové hřiště 

12. Ulice Hybešova – opravíme betonové schody k bytovým domům 

13. Ulice Podhradí – zajistíme bezpečný provoz pro chodce i řidiče na 
křižovatce u Dvořáčkova mlýna

14. Sportovní hala – připravíme dosažitelný projekt

15. Odpadkové koše – doplníme koše na chybějících místech 

16. Ulice Na Skalce – zrekonstruujeme ji podle potřeb obyvatel

17. Cyklostezka – připravíme trasu Boskovice – Hrádkov – Vratíkov 

18. Lesní cesty – zrevitalizujeme lesní cesty v majetku města  po 
těžbě dřeva 

19. Tříděný odpad a koše na psí exkrementy – zavedeme veřejné 
odpadkové koše na tříděný odpad a odpadkové koše na psí 
exkrementy

20. Cesta na hřbitov – upravíme nepřehledné křížení ulic Lipová 
a Svatopluka Čecha a pěší stezky na hřbitov až po sportpark

21. Sokolovna – připravíme proveditelný projekt rekonstrukce 

22. a 24. Cyklostezka – připravíme cyklostezku Mladkov – 
Chrudichromy – Bačov 

23. Nádraží – připravíme projekt parkovacího domu ve spolupráci s JMK

25. Mánesova – vybudujeme bezpečný přechod pro chodce na 
křižovatce Mánesova Janáčkova 

26. Pěší cesta „Pod oborou“ - opravíme lavičky  

27. Ulice Bílkova – uděláme ulici bezpečnější tím, že zpomalíme její 
provoz 

28. Ulice Komenského – pro přehlednost vyznačíme parkovací místa 
u parkoviště vedle sídliště 

29. Výletiště Ovčák – zrevitalizujeme

30. Cyklostezka – budeme pokračovat v prodloužení projektu do obce 
Svitávky, odkud se dostaneme po stávající cyklotrase až do Letovic

Péče o zeleň v rukou města

Promyšlené umístění stromů a zeleně zvyšuje kvalitu 
města i hodnotu veřejného prostoru. Péči o zeleň pře-
vedeme pod Služby Boskovice. Budeme ji tak mít pod 
svým dohledem a zároveň ušetříme finance. 

Architektonický manuál města

Pro budování kvalitního města je potřeba kvalitní 
manuál, který pomáhá a usnadňuje další plánování.

Funkční hřiště pro naše děti

Není třeba nutně budovat nová hřiště. Zmonitoru-
jeme stávající hřiště - jejich umístění a stav. Poté 
pro ně nastavíme pravidelnou a správnou péči 
včetně péče o zeleň. Prodloužíme tak jejich život-
nost a ušetříme finance. Červená zahrada pro všechny

Chceme řešit sportovní areál komplexně, aby byla 
sportovní hala i další sportoviště umístěna správ-
ně. Areál Červené zahrady by měl být prostorem pro 
všechny, nejen pro sportovce.

Zhodnocení spojení ZŠ a mateřských škol

Základní a mateřské školy jsou již několik let sloučené. Nyní je 
zapotřebí provést objektivní vyhodnocení fungování těchto 
subjektů. Díky tomu zjistíme, zda je toto řešení skutečně pří-
nosné pro děti i pedagogy. 

Kvalitní bytová výstavba

Zahájíme partnerský dialog s developery tak, aby byl 
rozvoj města prospěšný obyvatelům a aby byly záro-
veň zachovány obchodní příležitosti pro developery.

Veřejná LED svítidla

Využijeme dotace od ministerstva průmyslu a obchodu 
na zrekonstruování veřejného osvětlení na led svítidla. 
Díky tomu snížíme náklady na provoz osvětlení.

Generel dopravy

Efektivní fungování automobilové a cyklistické 
dopravy vychází ze správného konceptu. Tento 
generel nám pomůže správně plánovat dopravu 
ve městě v širších souvislostech.

Plán na zlepšení Boskovic www.zmena22.czMapu zpracovaly: Ing. arch. Jana Syrovátková
Ing. arch. Markéta Grénarová
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Změna v boskovické
     politice je na dosah!

Chcete v Boskovicích 

Změnu?
Jděte 23.–24. září k volbám
a zakřížkujte první políčko
pro celou Změnu 22.

1) Zabezpečení energií
Neprodleně začneme řešit zabezpečení energií pro 
městské provozy (nemocnice, školy, městskou správu 
sociální služby) a kotelny pod správou Služeb Boskovice 
pro příští rok.

3) Koncept rozvoje, revize úz. plánu
Začneme s tvorbou koncepce dopravy, údržby zeleně, 
parkování, bydlení a provedeme revizi územního plánu. 
Připravíme investiční projekty.

2) Kontrola připravených projektů
Provedeme kontrolu, správnost a realizovatelnost již 
připravených projektů. Budeme důsledně sledovat 
možnosti dotací a pobídek (knihovna, školky, 
infrastruktura).

4) Rozvoj nemocnice
Ponecháme nemocnici v majetku města a budeme 
hledat funkční a udržitelný model provozu a rozvoje. 
Jedině tak zajistíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Změna 22 – Boskovice
Vylosované číslo: 3

1.   Ing. arch. Jana Syrovátková,
38 let, architektka

2.   prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., 
54 let, vysokoškolský pedagog

Změna 22
sdružení nezávislých kandidátů

Jsme Vaši sousedé, kterým není lhostejné, jak se Boskovice vyvíjejí a kam 
směřují. Máme zkušenosti z řízení velkých projektů a staveb, vedeme 
organizace a týmy. 

Chceme naše schopnosti a znalosti využít pro Boskovice. Naším cílem je 
pomoci Boskovicím a přidruženým obcím v jejich komplexním rozvoji, ať už 
se bude jednat o infrastrukturu, sport, kulturu anebo sociální péči. Víme, že 
naše město může být otevřené, funkční a bezpečné.

Chce to jen začít.

Čím začneme,
když budeme ve vedení města?

Náš Plán Boskovice jste nedávno 
dostali do svých schránek. 

Je v něm podrobně popsáno, 
jak si konkrétně představujeme 
směřování a rozvoj Boskovic.

Elektronickou verzi najdete zde: 
www.zmena22.cz

Dejte nám v komunálních volbách
svůj hlas a společně se do toho dáme!

5) Zlepšení veřejného prostoru
Současně se budeme věnovat drobnějším a méně nákladným činnostem, které ale mohou nám všem zlepšit 
každodenní život. Například zlepšení úklidu ve městě, zefektivnění péče o městskou zeleň, opravy hřišť, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, vybudování nových přechodů pro chodce či bezpečnějších křižovatek.

S občany budeme 
komunikovat otevřeně. 
Dobrá komunikace je základ 
fungující společnosti. 


