
 

 
10 problémů našeho města 

                v roce 2015 

 

 Souhlasíte s nimi? 

 
 

Následující problémy byly vybrány účastníky veřejného fóra Zdravého města Přeštice dne 

17. března 2015. Cílem fóra i této na ní navazující ankety je dát našim občanům prostor 
k vyjádření názoru na to, co v našem městě chybí a co by se mělo změnit. 
 

 

A N K E T A 
 

Označte prosím  2 problémy, které považujete za nejdůležitější a které by dle Vašeho 

názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. 
 
 

Vybudování domu seniorů  

Výstavba (rekonstrukce) kulturního domu  

Vybudování naučných stezek  

Vybudování lávky přes Úhlavu pod Vícovem  

Výchova majitelů psů k dodržování čistoty ve městě  

Rozšíření ordinačních hodin odborných lékařů   

Rozšíření počtu parkovacích míst ve městě  

Výstavba cyklostezek a pěších stezek  

Zpracování koncepce městské zeleně   

Dokončení městského kamerového dohledového systému  

Jiné:  

Jiné:  

 
 

Odevzdáte-li anketní dotazník do 15. dubna 2015, bude i s Vaším hlasem počítáno při 
aktualizaci strategického plánu rozvoje, komunitních plánů a rozpočtového výhledu 
města. Schránky pro dotazníky najdete na sběrných místech uvedených na zadní straně 

tohoto dotazníku.  
Anketní dotazník je možné si rovněž stáhnout na www.prestice-mesto.cz v části 
Samospráva / Aktuální informace / Aktuality a zaslat e-mailem na adresu: 
podatelna@prestice-mesto.cz 

http://www.prestice-mesto.cz/
mailto:podatelna@prestice-mesto.cz


 

Rovněž je možné hlasovat on-line na webu města a i na webu Kulturního a komunitního 
centra  www.kzprestice.cz 
 
Sběrná místa pro odevzdání dotazníku: 
 
1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465 
2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, informační centrum, Masarykovo nám. 311 
3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079 
4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24 
5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556 
6. Úřad práce Plzeň-jih, pobočka Přeštice, Palackého 460 
7. Základní škola Přeštice, Na Jordáně 1146 
8. Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959 
9. Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202 

 
 
 

VÝSLEDKY ANKETY budou projednány radou a zastupitelstvem města. Veřejnosti 

budou k dispozici v květnovém vydání Přeštických novin a na webových stránkách města 
www.prestice-mesto.cz v závěru dubna 2015. 

 
 
 
 
 

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! 

 

 
 

 

 
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město Přeštice. 

http://www.prestice-mesto.cz/

