
 

 

 

Určete nejdůležitější priority města! 
 

Vážení občané,  

dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny priority, které vyplynuly z veřejné 
diskuse s občany našeho města v rámci Fóra Zdravého města (09.10.2017). 

Cílem této diskuse a na ni navazující ankety je dát občanům města Třeboně prostor, aby se mohli 
vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli spokojeni 
s místem, kde žijí. 

Prosíme, abyste označili 2 priority, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho 
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. (Pokud označíte 2 priority, každé z nich 
dáváte 1 hlas. Je rovněž možné označit pouze 1 prioritu a tím jí dáte své 2 hlasy.) 

NÁVRHY PRIORIT – Priority v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým 
hlasem!  

☐  Rozšířit kamerový systém 

☐  Řešit problematiku cyklistů  

☐  Rozšířit spektrum odborných lékařů 

☐  Více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi 

☐  Zajistit podporu města při oslavách výročí založení gymnázia 

☐  Podpořit prohlubování dalšího vzdělávání všech věkových skupin 

☐ Zřídit sportovně relaxační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky, apod.) 

☐               Zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.)  

☐              Omezovat světelný smog, úprava osvětlení 

☐              Zlepšit průjezdnost naučné stezky kolem rybníku Svět pro cyklisty 

☐  Rekonstruovat ulici Třebízského 

☐  Rozšířit kapacitu parkoviště za Jindřichohradeckou branou 



☐    Vybudovat více veřejných WC 

☐  Udržet statut třeboňských lázní jako léčebného zařízení (nikoliv wellness)  

☐  Rekonstruovat sportovní halu (ulice Lázeňská) 

☐  Vybudování tras pro in-line bruslení 

☐  Vybudovat sociální - nízkoprahové nízkonákladové bydlení 

☐  Rozšířit pečovatelské odlehčovací služby (ve večerních a nočních hodinách)  

 

Dotazník je rovněž uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na webové stránce města Třeboně 
(http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/zdrave-mesto-a-ma-21.html Složka Zdravé 
město - Fórum Zdravého města – Rok 2017). Vyplněný anketní lístek je možné zaslat e-mailem na 
adresu: alena.vesela@mesto-trebon.cz nebo jej odevzdat na sběrných místech: podatelna 
městského úřadu, turistické a informační centrum, pošta a městská knihovna. 

S výsledky budete seznámeni v Třeboňském světě, ve Zpravodaji Zdravého města a na webových 
stránkách města. Výsledky ankety budou předloženy radě a zastupitelstvu města. Ověřeným 
problémům budou přiřazeni odpovědní garanti, kteří se prioritám budou v následujícím roce věnovat.  

Případné dotazy na e-mailové adrese: alena.vesela@mesto-trebon.cz, Tel: 725 115 716 

DĚKUJEME VÁM ZA ZÁJEM O NAŠI SPOLEČNOU BUDOUCNOST. 

ANKETA JE ANONYMNÍ A JE OTEVŘENÁ PRO VAŠE NÁMĚTY DO 03.11.2017 

 

 

 

 


