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TISKOVÁ ZPRÁVA

Valašské Meziříčí 23. srpna 2016
Anketa potvrdila priority města
Valašské Meziříčí - Možnost vyjádřit se k největším problémům města měli lidé ve
Valašském Meziříčí i letos. Anketního průzkumu se zúčastnilo celkem 1 290
respondentů. Z toho možnost elektronického hlasování využilo 368 respondentů a
formu listinné podoby 922 respondentů. S deseti vybranými problémy města se na
svém posledním jednání seznámili městští radní, kteří také schválili jednotlivé garanty
odpovědné za řešení těchto problémů.
V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo město v květnu už 15. ročník
veřejné diskuze Fórum Zdravého města. Z fóra vzešlo 16 největších problémů města
v jednotlivých oblastech rozvoje města, které byly zařazeny do ankety k ověření mezi
veřejností. „Ověření výstupů formou anketního průzkumu jsme zrealizovali zejména proto,
že jsme si plně vědomi, že se fóra nemohl zúčastnit každý. Proto jsme chtěli dát občanům
města možnost vyjádřit svůj názor,“ informovala místostarostka města Yvona Wojaczková a
dodala: „Uspořádáním fóra Zdravého města chceme dát našim občanům najevo, že si
přejeme utvářet chod města ve spolupráci s nimi. Díky tomu bude možné zlepšit podmínky
života ve Valašském Meziříčí.“
Anketa probíhala celý červen v elektronické podobě na webových stránkách města. Anketní
lístky byly k dispozici v budovách městského úřadu, knihovně a informačního centru. Do
hlasování se zapojily také školy.
„Výsledky ankety potvrdily deset problémů, kterými se bude město v následujících deseti
měsících zabývat. Na prvním místě byl špatný stav náměstí včetně mostu, drogová
problematika a dořešení letního koupaliště. Následoval požadavek na revitalizaci sídlišť či
opravy škol,“ uzavřela Yvona Wojaczková.
Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednávání, tak
respondenti v rámci otevřené ankety (seřazeny dle významnosti):
1.
Špatný stav náměstí včetně mostu,
2.
Drogová problematika,
3.- 4. Dořešení letního koupaliště,
3.- 4. Pokračování v revitalizaci sídlišť – chodníky a parkoviště,
5.
Investice do školských budov,
6.
Vandalismus,
7.
Bezbariérové veřejné WC v centru města,
8.
Rekonstrukce chodníků v místních částech,
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9. – 10. Revitalizace parku u Žerotínovy ulice – zahrada setkávání – komunitní prostor
9. – 10. Absence chodníků na ulici M. Alše.
Kromě 16 problémů vybraných na veřejném projednávání měli občané v anketě možnost
navrhnout svůj vlastní problém, který vnímají ve městě jako palčivý.
Všech deset témat, o kterých se hlasovalo v anketě, bude zapracováno do Akčního plánu
zdraví a života 2016-2017, s nímž bude veřejnost seznámena na následujícím Fóru Zdravého
města.
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