
Veřejné fórum Zdravého města 

Město Tábor, v rámci projektu Zdravé město, připravilo pro občany ve středu 9. listopadu  

od 16 hod. ve velkém sále společenského domu Střelnice veřejné projednání Desatera problémů 

města Tábora. Toto Fórum Zdravého města proběhlo i v letošním roce formou „10P – Desatero 

problémů Tábora“. 

Použitá forma setkání umožnila sestavit žebříček nejaktuálnějších problémů našeho města, jak je 

vidí občané. Ti o nich přišli diskutovat se starostou, místostarostkami a zastupiteli města. Odborní 

garanti z městského úřadu Tábor byli připraveni v následujících oblastech: doprava města, rozvoj 

města, podnikání, sociálně zdravotní oblast, zdravý životní styl, životní prostředí, využití volného 

času, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, občan a úřad, ekonomika. 

Na setkání se přítomných 145 účastníků rozdělilo podle svého zájmu    ke stolům s jednotlivými 

tématy a dávali tipy na věci k řešení. Takto mohli navrhovat u více stolů. Poté ve společné diskuzi u 

stolů určili 2 největší problémy daného tématu a garanti je představili celému fóru. Na závěr každý 

účastník vybral 2 nejpalčivější problémy celého města, tzn. že mohl vybírat ze všech oblastí.  

Vybrané desatero: 

1. Senior pas – osvěta, rozšíření nabídky obchodníků 

2. WC + voda na hřiště pro seniory 

3.-4. Podpořit přípravu a realizaci přeložky II/137 (Tesco – Slapy) 

3.-4. Využití bývalých kasáren J. Žižky pro bytovou výstavbu (byty pro mladé)  

5. Rozšíření linek MHD k OD Tesco, Kaufland, Stop Shop Tábor 

6. Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka 

7. Zapojení občanů do rozhodování o investicích 

8. Lepší Táborské slavnosti (1x za 2 roky) 

9.-10. Zákaz vjezdu na Staré Město 

9.-10. Volnočasové aktivity pro postižené občany (inkluze) 

Výše uvedené desatero bude nyní ověřeno veřejnou anketou, která proběhne v průběhu listopadu-

prosince v ulicích města a na webových stránkách města Tábora www.taborcz.eu – banner Zdravé 

město. Anketní lístky budou k vyzvednutí i v Městské knihovně a v Infocentru. Poté bude konečné 

desatero předloženo zastupitelstvu města na jednání dne 19.12.2016. 

 

Zdroj: http://www.taborcz.eu/vismo//zdrave-mesto/ds-1273/p1=8872 
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