
Občané vybírali příležitosti a problémy Vsetína, pořadí určí anketa 

 

VSETÍN, 24. 6. 2021 – Vsetínská radnice pravidelně pořádá v rámci projektu Zdravé 

město a místní Agenda 21 setkání s občany s názvem „S námi pro vás za jeden provaz“. 

Tato akce, která si klade za cíl zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě, se po 

roční koronavirové pauze uskutečnila v pondělí 21. června ve velkém sále domu kultury.  

„Těší mě, že se můžeme po vynucené přestávce zase všichni osobně setkat a mám radost, že zde 

vidím hojně obsazené diskuzní stoly žáků a studentů,“ přivítal přítomné starosta Vsetína Jiří 

Růžička, který následně představil probíhající a připravované investiční akce města a také 

seznámil přítomné s aktuálním stavem řešení předloňské TOP 10 problémů a příležitostí. 

Bezmála sedmdesátka účastníků akce pak v rámci osmi tematických stolů nadefinovala aktuální 

příležitosti a problémy Vsetína. O nich následně přítomní hlasovali a stanovili tak TOP 11 

priorit města (viz níže), kterými by se měla radnice v následujícím období zabývat. „O 

konečném pořadí témat k řešení rozhodnou občané pomocí hlasování v internetové anketě. Ta 

je spuštěna do 31. srpna a umožňuje hlasovat i těm, kteří se fóra v domě kultury nezúčastnili,“ 

dodal místostarosta Tomáš Pifka, který má v gesci Zdravé město a místní Agendu 21. 

Odpoledne zpestřila návštěvníkům tombola a také fairtradová káva z Lísky.  

 

Výsledná TOP 11 problémů a příležitostí Vsetína: 

1. Odkoupení autocampu v Semetíně pro vybudování zázemí pro Bike arénu a volný čas. 

2. - 3. Rekonstrukce a modernizace domu kultury. 

2. - 3. Oprava místních komunikací zejména k MŠ a ZŠ. 

4. - 5. Více zeleně ve městě. 

4. - 5. Generální oprava Dolního náměstí (zeleň, volné plochy, hospodaření s dešťovou vodou). 

6. Veřejná pítka a další opatření ke zlepšení klimatu v ulicích (slunečníky na dětských hřištích 

aj.). 

7. - 8. Nedostatečné kapacity pobytových sociálních služeb pro osoby se speciálními potřebami 

(odlehčovací služby, demence aj.). 

7. – 8. Dořešit úsek cyklostezky centrem Ohrada – městské lázně včetně odpočinkové zóny na 

břehu řeky Bečvy. 

9. - 11. Nedostatek obecního bydlení. 

9. - 11. Přechod u školy v Luhu – alternativa radar. 

9. - 11 Rosící brány v centru města. 

V anketě můžete hlasovat do 31. srpna na www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/FkUXpzVP. 

 

http://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/FkUXpzVP


Jana Raszková, tisková mluvčí, tel. 733 784 006 

 

 

 


