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Účastníci: 
Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu 
vzdálenějších vzhledem k řešenému území.Viz níže body v mapě. 
 

 
 
 
 
 
1. Klady místa (aneb čeho je dobré využít, podpořit apod.) 
(pozn.: náměty jsou seřazeny podle počtu bodů, každý z účastníků mohl přiřadit jednomu 
námětu 1-5 bodů) 
 

 hodně zeleně (31) 
 prostor pro kulturní akce (21) 
 vše pohromadě – úřady, obchody (15) 
 uspořádání do kruhu (9) 
 udržování zeleně (7) 
 kameny (5) 
 betlém (4) 
 moderní vzhled domů (4) 
 barvy domů (3) 
 velikost (1) 
 tvar 
 rozhled a přehled 

 
 



2. Zápory místa (aneb co by se mělo změnit či napravit) 
(pozn.: poznámky jsou seřazeny podle počtu bodů, každý z účastníků mohl přiřadit jednomu 
námětu 1-5 bodů) 
 

 nekoncepční zeleň (31) 
 náměstí rozdělené frekventovanou silnicí (30) 
 vysoká intenzita dopravy, včetně MHD (16) 
 nedostatečné veřejné osvětlení (14) 
 nesladěné domy (7) 
 nedostatek parkovacích míst (5) 
 špatná péče o zeleň (1) 
 velký vliv budoucích dopravních staveb bez jasného časového harmonogramu – 

obchvat, tramvaj 
 
 
3. Návrhy na využití místa 
(pozn.: náměty jsou seřazeny podle počtu bodů, každý z účastníků mohl přiřadit jednomu 
námětu 1-5 bodů) 
 

 omezení intenzity autobusových linek (17) 
 zklidnění ul. Internacionální (17) 
 zastínění odpočinkové plochy (9) 
 tematické využití sektorů náměstí (8) 
 spojení náměstí do celku (8) 
 dětský koutek (8) 
 více odpočinkových zón, přidat lavičky (7) 
 vodotrysk, vodní prvek (7) 
 symetrické řešení zastávek MHD (6) 
 zpomalovací retardéry (6) 
 využití parteru pro služby – pěší (5) 
 více květin (4) 
 přírodní pódium pro kulturní akce (4) 
 vytvořit dominantu (4) 
 pěší zóna (4) 
 posezení s kočárky (4) 
 redukce parkování (3) 
 zatunelování ulice Internacionální (3) 
 podzemní garáže (2) 
 regenerace vánočního stromu (2) 
 vybudování rybníku (2) 
 zrušení herny na náměstí (2) 
 omezení dopravy v ulicích okolo náměstí (1) 
 zahrádka (1) 
 bankomat ČS Spořitelny (1) 
 zavedení trolejbusů  
 vybudování parkoviště na ul. Internacionální směrem k VŠ  
 dokončit nedodělané náměstí 
 odstranit parkoviště  
 víc obchodů 



 koncepci chodníků 
 vyčistit rybník 
 barevná fasáda budovy úřadu 
 pódium 
 letní kino 

 
 
4. Poznámky 

 Analýzy parkování a intenzity MHD 
 Dopravní trendy, další výstavba 
 Zavedení tramvaje do území 
 Intenzita MHD x a nárůst automobil. dopravy 

 
 
 
Pracovní skupina č.1 – „kvadrantová varianta“  
 
Rozdělení ploch na funkční celky: 

A) Zeleň, voda 
- dávat pozor na limity pro výsadbu 
- stromořadí podél os náměstí 
- zachovat co nejvíce zdravých stromů 
- jezírko 
- pergola či stín pod stromy 
 
B) Kultura 
- přírodní nedominující pódium 
 
C) Děti 
-     dětské hřiště a posezení 

 
 
D) Odpočinek 
- šachové figurky (zajistit schovávání) 
- lavičky (k jezírku, mezi jezírko a chodník) 
- kameny jsou dobré, bylo by dobré je něčím doplnit 

 
Doprava 
 zrušit nevyužívaný pruh cyklostezky 
 podélné retardéry – stavební prahy 
 doprava okolo náměstí – obytná zóna? - pro pěší – obytná zóna (parkoviště a chodci) 
 zastávky MHD na náměstí 

 
 
Poznámky k variantě:  

 malé pódium u radnice 
 čím méně dopravy, tím lepší podmínky pro kulturu 
 variantní řešení přesunu zastávek MHD více k sobě 



 nedominující přístřešky zastávek MHD – pergola (možno nějak využít pro kulturní 
akce?  

 Stávající kameny slouží dobře i  jako neformální posezení 
 neformální dětské herní prvky – spíše dřevo, jednotlivě rozmístěné po náměstí 

 
 

 



Pracovní skupina č.2 – „sjednocující varianta“ 
 

 dětské hřiště pro větší – kůly, kolotoč 
 změnit dopravní značení  
 poblíž hotelu – dětský koutek (u hotelu předzahrádka?) 
 nejde kvadranty zcela spojit – přístupnost pro hasiče 
 nutno zachovat parkování pro provozovny 
 travnaté plochy jako pódium + posezení (amfiteátr) 
 zachovat průjezd pro doktora 
 zóna 30 
 aktivní vodní prvek 
 posezení s vodním prvkem + sluneční hodiny 
 petanque 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Nawrath (Nadace Partnerství) 
Ověřil: Žerebáková (Nadace Partnerství) 


