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 2020.
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!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instalovat solární panely na budovy v majetku města
Podporovat výsadbu květnatých pásů vhodných pro hmyz, zejména včely
Provádět cílenou prevenci na vzniklý sociálně patologický jev
Řešit čistotu řeky Chrudimky na celém území města - odpady a nepořádek v korytě
Vybudovat cyklostezku na Podhůru
Vytvořit společný kalendář kulturních i sportovních akcí
Vyvolat setkání o zachování chrudimské nemocnice v současném rozsahu
Zmodernizovat zahradu MŠ Malíka včetně nových herních a sportovních prvků
Zrealizovat festival romské kultury
Zrekonstruovat rozlučkovou síň
Zrekonstruovat stávající sportovní halu
Zrušit schody v Široké ulici

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším rozvoji města, být informováni a
zváni na projednávání problémů ve městě, uveďte zde, prosím, své kontaktní
údaje.
Jméno a příjmení:….…………………………....................................................
Bydliště:………….………………………….......................................................
E-mail:……….….….………………………........................................................
Telefon: ………………………………………....................................................
Dávám souhlas městu Chrudim ke zpracování výše uvedených osobních údajů za
účelem informování o dění ve městě, zasílání pozvánek na veřejná projednávání
a na plánovací akce s veřejností. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím
osobám. Tento souhlas uděluji po dobu realizace projektu Zdravé město, s tím,
že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adresu
urad@chrudim-city.cz.

Dotazník je uveřejněn také na webové
stránce
města
Chrudim
chrudim.eu/zdrave-mesto.
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); Centrum
sociálních služeb a pomoci Chrudim,
Soukenická ulice; Městská knihovna.

V _______________ dne ___________podpis _________________________

Lze
též
hlasovat
prostřednictvím
komunikačního
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DtRADbZe

systému

Mobilní

rozhlas

–

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 5. 4. 2020.
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