10 PROBLÉMŮ našeho města
Už víme, jaké jsou ... Souhlasíte s nimi?
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné
diskuse s občany našeho města dne 19. 10. 2017. Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát
našim občanům prostor, aby se vyjádřili k tomu, co ve městě a jeho místních částech chybí, co by se
mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí, a které je jejich domovem.
Princip účasti je obdobný jako na veřejném projednání. Prosíme, abyste označili nebo
doplnili maximálně 2 problémy, které považujete za nejnaléhavější, a které by dle Vašeho
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
NÁVRHY PROBLÉMŮ (nejsou řazeny dle důležitosti - tu jim dáte Vy, svým hlasem!)
Ł
Ł
Ł
Ł

Přeplněnost kontejnerů s některými komoditami
Technický stav dětských hřišť a absence herních prvků
Absence odborných lékařů (psychiatr, neurolog...), a rozšíření ordinačních dnů
Přeměna startovacích bytů na byty pro seniory a zdravotně postižené v případě
nezájmu mladých
Ł Muzeum papíru
Ł Obnova lesních a polních cest (cesta na Špičák, Křešov - Chcebuz apod..)
Ł Bezpečná cesta pro pěší a cyklisty přes most do Račic
Ł Nedostatek parkovacích míst
Ł Hřiště u základní školy T.G.Masaryka
Ł Družina na základní škole Školní
Ł Porušování nočního klidu v centru města (zejména o víkendu)
Ł Zvyšování vzdělávání a kvalifikace, zlepšení komunikace Policie ČR
Ł Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Ł Bezbariérová radnice
Ł Další problém ................................................................................................
Ł

Další problém ................................................................................................

Dotazník je také uveřejněn k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.steti.cz. Vyplněný
anketní lístek je možné zaslat e-mailem na adresu zdravemesto@steti.cz, nebo jej odevzdat ve
sběrných místech.
Výsledky ankety budou k dispozici ve Zpravodaji města a na webových stránkách www.steti.cz
bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastupitelstvem Města Štětí.
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 30. 11. 2017!

TERMÍN odevzdání dotazníků:
do 30. 11. 2017
SBĚRNÁ MÍSTA pro dotazníky: Informační středisko
Městský úřad - podatelna
Městská knihovna
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město Štětí a MA21

