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 v únoru 2017.
Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanovi města Chrudim prostor, aby se mohl vyjádřit k tomu, co
v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spokojen s místem, kde žije a které je jeho
domovem.

Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru
měly mít v řešení přednost před ostatními. Lístek s označením více problémů bude neplatný!
NÁVRHY PROBLÉMŮ – 
problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým
hlasem!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Definitivně rozhodnout o stavbě sportovní haly, připravit projektovou dokumentaci
Napojit sportoviště
Omezit světelný smog (obchodní centra) - úspora elektrické energie
Podporovat vznik nových tradic "Zlatá Pecka"
Postavit novou sportovní halu (výstavba)
Realizovat parkovací dům na Moravově zahradě
Restart letního kina
Revitalizovat dosud neřešené částí náhonu - úsek podél letní plovárny
Urychlit rekonstrukce škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) - budovy, zahrady, hřiště
Vybudovat cyklostezku na Podhůru
Vybudovat multifunkční areál (skate/bike park, dětské hřiště, senior park, basketbal, volejbal)
Vybudovat skate (bike) park
Vytvořit byty pro zdravotně a finančně znevýhodněné
Vytvořit pracovní místa pro zdravotně postižené
Využívat solární energie i v centru města
P. Zajistit třídění bioodpadu

Dotazník je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na
webové
stránce
města
Chrudim
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html.
Vyplněný anketní lístek je možné zaslat e-mailem na adresu
sarka.truneckova@chrudim-city.cz nebo jej odevzdat na
sběrných místech: Informační centrum, Resselovo náměstí;
oddělení klientského servisu na MěÚ, Pardubická ulice
(přízemí); Mateřská škola Dr. J. Malíka; Mateřská škola
Strojařů; Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim,
Soukenická ulice; Městská knihovna.

Lze též hlasovat prostřednictvím SMS ve tvaru A13 mezera 1. odpověď mezera 2. odpověď (např. A13 A C) na číslo
469 657 111.
S výsledky budete seznámeni v Chrudimském zpravodaji a na webových stránkách města. Výsledky budou
předloženy Zastupitelstvu města.
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše

náměty do 26. 4. 2017.
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