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 4. 11. 2021. 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.
Označte, nebo doplňte MAXIMÁLNĚ 2 problémy, které považujete za nejnaléhavější a které by dle Vašeho
názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. Pokud zaškrtnete více než 2 problémy, nemůže být Váš
hlas započítán a propadne.
NÁVRHY PROBLÉMŮ (nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!)




















Absence canisterapie pro občany Štětska
Dořešení bezpečnostní dopravní situace ZUŠ – kritické!
Malé regionální muzeum
Multifunkční sportovní hala
Parkování a jízda vozidel po chodnících a travnatých plochách v ulici U Stadionu, Alšova,
Mánesova, Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných a bytových domů
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o nová kamerová místa na příjezdových
a odjezdových komunikacích
Rozšíření zdravotních služeb – ortopedi (pro sportovce)
Veřejně dostupná technická mapa města (inženýrské sítě, pasporty apod.)
Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na Újezdě
Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.
Výsadba – úbytek zeleně
Zachování budovy nádraží v Hněvicích
Zákaz další výstavby na Novém náměstí
Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně WC pro veřejnost)
Zvýšení počtu praktických lékařů
Další problém ………………………………………………………………………………………………………………………….……
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.

Sběrná místa: Informační centrum, podatelna Městského úřadu, Městská knihovna.
Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 31. 12. 2021.
Děkujeme Vám za zájem o naší společnou budoucnost a za Váš čas!
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.
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21.

