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Připomínky veřejnosti k projektové dokumentaci „Stavební úpravy ulice Lidická v 
Boskovicích“ 

 

 

Jako občané města Boskovice bych rádi vznesli připomínky k projednávaným stavebním úpravám ulice 
Lidická Boskovice.  

- v projektové dokumentaci – koordinační situaci – není zřejmé, které stromy budou káceny a které 
ponechány 

- v rámci rekonstruovaných komunikací vznikají nová parkovací místa, nicméně je důrazně opomíjena 
nová výsadba stromořadí a funkční městské zeleně, která by zajišťovala příznivé mikroklima v ulicích, 
jako jsou stín, vlhkost, snížení prašnosti, kvalita městského prostředí. Tím dojde ke zhoršení lokálního 
klima a kvality městského prostředí. 

- v ulici Křižíkova (část mezi Základní školou a ZUŠ) je navržen nový asfaltový povrch v šíři 7 m. 
Navržené řešení víceméně potvrzuje a opakuje stávající stav. Aktuálně se projevuje problém 
nerespektování či přehlédnutí dopravního značení – zákaz vjezdu – a nové řešení tento stav nemění. 
Navrhuji, že tato část ulice by měla být chráněnou pojízdnou komunikací, která bezprostředně přiléhá 
k základní a základní umělecké škole. Povrch, tvar a celkový vzhled komunikace a přilehlých prostor 
by měl reflektovat své umístění a funkci a zajišťovat větší bezpečí dětí, stejně jako vytvářet příjemné 
mikroklima vhodnou volbou funkční doprovodné zeleně.  Dále by bylo vhodné zúžit profil komunikace 
na jednosměrný provoz, řešit tuto komunikaci v celkové koncepci dopravního uzlu základní školy 
Boskovice. (  

- záliv pro zastavení autobusu – autobusová zastávka v ulici Lidická je posunuta do samostatného 
zálivu. V těsné blízkosti po směru jízdy autobusu je navržen přechod pro chodce přes ulici Lidickou 
směrem k ulici Šemberova. Velký autobus v zálivu kryje výhled řidiči přijíždějícímu ve směru jízdy ke 
křižovatce Lidická-Šemberova na chodce, a to především na děti, které půjdou k přechodu. Rychlost 
na této komunikaci je 50 km/hod.  V současné situaci zastaví autobus v jízdním pruhu a brání tím za 
sebou jedoucím vozidlům v průjezdu. Protijedoucí vozidla bezpečně vidí pohyb chodců v křižovatce. 
Navržené řešení tedy zhoršuje dopravně-bezpečnostní situaci v exponované křižovatce. Situace se 
dá vyřešit posunem zálivu proti směru jízdy autobusu tak, aby byly zachovány rozhledové úhly 
především přijíždějícímu vozidlu, nebo zachovat původní schéma zastavení autobusu v jízdním pruhu.  

- Ulice Šemberova – souvislá plocha podélného parkování, absence městské vzrostlé zeleně, které 
zlepší kvalitu městského prostředí. Vzhledem k zásahu do celého povrchu komunikace je řešení 
možné, vedení podzemních sítí je možné vyřešit.  
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- křižovatka Lidická – Čížovky – v koordinační situaci jsme nenašli, zda zůstává umístění zrcadla tak, 
aby byla zajištěna přehlednost ze stávajících výjezdů RD a odbočení do obslužné komunikace ke 
garážím. 

- úsek Lidická – navržené úzké pásy zeleně mezi vozovkou a chodníkem, který bude obtížně 
udržovatelný a současně tato šířka neplní dostatečně svoji funkci oddělení komunikace pěší od 
silnice.  

 

 

 

 

V Boskovicích dne 16.12.2020 

 

 

 

 

 

 


