Námì stí 7 · 757 01 Valašské Meziøíèí
Tel.: +420 571 611 181 · Fax: +420 571 611 043
· www.valasskemezirici.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Valašské Meziříčí 16. června 2017
Desítky lidí diskutovaly na Fóru zdravého města Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí - Obchvat města, parkovací dům, zlepšení nemotorové dopravy
uvnitř města, bydlení pro seniory či revitalizace parku Kozina.
To jsou jen některé ze čtrnácti problémů, které si obyvatelé Valašského Meziříčí ve středu
14. června v podvečer ve velkém sále kulturního zařízení města označili za nejnaléhavější.
Konalo se každoroční veřejné setkání s představiteli valašskomeziříčské radnice. Diskutovat
do zámku Žerotínů přišlo okolo 80 lidí.
Na úvod setkání seznámila místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO) přítomné
s deseti problémovými oblastmi života města, které byly vybrány na minulém setkání v roce
2016.
„Všechny problémy, vygenerované na loňském Fóru, se řeší průběžně. Některé z nich budou
pravděpodobně vyžadovat více času, například využití prostoru druhé bazénové jámy
(původního bazénu) na letním koupališti. To by mělo být vyřešeno do roku 2020. Uvažuje se
o využití k volnočasovým aktivitám jako je skatepark či adventure hřiště, nebo o vybudování
betonových separačních nádrží na odpadní vodu z bazénů využívanou k zavlažování,“
uvedla místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO).
Město řeší také bezbariérové veřejné WC v centru města. „Veřejné toalety by měly
vzniknout v novém Komunitním centru v prostorách Kina Svět. Podali jsme žádost o dotaci.
Stavba by měla být realizována do července roku 2019,“ řekla Yvona Wojaczková (ANO) a
dodala: „Jsem ráda, že jsme mohli splnit jeden z těchto úkolů, a to rekonstrukci chodníků
v místních částech. V loňském roce jsme za 9,7 milionu korun dokončili třetí etapu výstavby
chodníku v Bynině. Opravu náměstí a mostu intenzivně připravujeme. Rekonstrukce náměstí
by měla odstartovat na jaře 2018 a v další etapě, dle finančních možností, také rekonstrukce
mostu.“
Město také pokračuje v revitalizaci sídlišť a rekonstrukci dalších chodníků. Rovněž budou
pokračovat investice do školských budov. Město do škol v letošním roce plánuje investovat
přes 21 milionů korun. „Dobrých výsledků bylo dosaženo také při řešení prevence
vandalismu a protidrogové prevence,“ uzavřela místostarostka.
Více informací k řešení deseti problémů určených občany v roce 2016 je uvedeno na odkazu
http://www.valasskemezirici.cz/zdrave-mesto/ds-1203/p1=17904.
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V další části občané diskutovali u jednotlivých tematických stolů a sepsali 14
nejnaléhavějších témat:
1.
Obchvat Valašského Meziříčí
2.
Parkovací dům (domy) jako koncepční řešení místo záboru zeleně
3.
Zlepšení nemotorové dopravy uvnitř města (cyklostezka uvnitř města)
4.
Absence bydlení pro seniory
5.
Revitalizace parku Kozina
6.
Tábořiště v okolí města (stanování, kempování)
7.- 8. Vandalismus
7.- 8. Úprava nábřeží u Bečvy u mostu (u Mostní ulice ke kinu)
9.
Kapacita pobytových a ambulantních služeb – demografické změny
10.-12. Investice do školských budov a sportovních areálů kolem škol a do tělocvičen
10.-12. Drogová problematika
10.-12. Zeleň na proluce Masarykova (tráva, stromy aj.)
13.-14. Kapacita lůžek následné péče v nemocnici
13.-14. Absence startovacích bytů
O výše uvedených problémech budou moci ještě v červnu občané hlasovat na webových
stránkách města nebo vyplněním anketního lístku v budovách městského úřadu na ulici
Soudní a Zašovská, v městské knihovně či v meziříčském informačním centru. „Z ankety
vzejde 10 největších problémů, které budou předloženy radě a zastupitelstvu. Budou určeni
garanti, kteří budou odpovídat za jejich řešení. S řešením desítky problémů budou občané
seznámeni na Fóru Zdravého města v roce 2018,“ upřesnila koordinátorka Zdravého města
Valašské Meziříčí Alena Střítezská s tím, že občané budou mít možnost dát hlas vybraným
problémům a ještě změnit jejich pořadí nebo dopsat vlastní podnět, který by chtěli řešit.
Všechny potřebné informace k hlasování budou v nejbližší době uveřejněny na webových
stránkách města.
Na závěr veřejné diskuze byli přítomní seznámeni s pocitovou mapou města, která vznikla
ve spolupráci s občany. Mapa je ke zhlédnutí na http://www.valasskemezirici.cz/zdravemesto/ds-1203/p1=17904.
Zpracovala:
Ing. Renata Votrubová
tisková mluvčí
T +420 571 674 306
M +420 725 128 428
E votrubova@muvalmez.cz
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