
Ověřovací anketa 
10 PROBLÉMŮ OBCE BORY – VEŘEJNÉ FÓRUM 2016 

Z veřejného fóra 21.9.2016, vzešlo těchto 15 problémů, kterým přítomní přiřadili 
ještě body prioritní a vznikl tak seznam 10 nej problémů/příležitostí z fóra. 
Po ověření touto anketou, bude vzniklých 10 P předloženo zastupitelstvu obce. 
Prosíme, označte 3, podle Vás nejzávažnější problémy.  
Vyplněné anketní lístky prosím, odevzdejte do schránky v prodejně COOP Jednota, 
nebo do poštovní schránky na budově OÚ do 17.10.2016.  
Další anketní lístky získáte na www.bory.cz      Děkujeme! 
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Označte 
X 

Problém/příležitost 

 Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit 
uličku v Horních Borech 

 Dořešení kanalizace - Cyrilov 

 Dům s malými byty pro seniory a pro mladé. 

 Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům 
pracovníky VPP) 

 Odborné přednášky v ZŠ pro seniory (mobil, počítač…) 

 Omezit hluk a prašnost z lomu 

 Realizovat opatření k zadržování vody v krajině (studie, 
opatření) 

 Rozšíření herních aktivit pro děti a dospívající mládež na hřištích 

 Stavební parcely -  vybudovat 

 Výletiště - vybudovat 

 Zachování projektu Mezibory pro všechny občany ( akce, 
kultura, víceúčelový spolkový dům). 

 Zachovat poštu 

 Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ, u kabin a na 
Cyrilově) 

 Zhotovení příčných pruhům v komunikaci pro odvod vody při 
přívalových deštích - Cyrilov 

 Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit dodržování 
ordinačních hodin 
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