S Vámi o všem!
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse
s občany našeho města 20. května 2019.
Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanům města Velkého Meziříčí prostor, aby se mohli
vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, aby mohli být spokojení s místem,
kde žijí a které je jejich domovem.

Instrukce k hlasování:
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly
mít v řešení přednost před ostatními. Lístek s označením více problémů bude neplatný.
Návrhy problémů – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!
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Odkoupit (městem) novou synagogu – hodnota města; důstojné využití
Nedostatek stavebních míst zejména v místních částech
Odlehčovací služba – navýšení míst (úlevová péče pro lidi pečující o své blízké)
Dům s pečovatelskou službou – navýšení kapacity
Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě
Více klidových zón na území města i s lavičkami
Hledání alternativních způsobů pro uložení odpadů vyprodukovaných ve městě
Motivace občanů i firem ke snižování množství produkovaných odpadů
Zavedení dozoru nad chováním žáků ve „školních autobusech“
Nedostatek parkovacích míst u MŠ a ZŠ k výstupu a nástupu, bezpečné přechody u škol
Oprava a rozšíření příjezdové silnice na Fajtův kopec (ke sportovišti)
Cyklostezka – propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města
Zadržování vody – dešťovky, budování a údržba zelených propustných ploch
Kůrovec – výsadba lesů odolných kůrovci
Studie využití areálu „SVIT“ + parkování
Protihluková stěna u D1 od mostu „Vysočina“ po nadjezd na Fajtův kopec (č. D1-180)
Vybudování workoutového hřiště
Výsadba nových stromů – Balinské údolí, Nesměřské údolí, …

Anketní lístek je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na webové stránce města Velkého Meziříčí
http://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21, nebo jej můžete vyplnit na sběrných místech:
Informační centrum, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, Městská knihovna a budova Městského úřadu na Náměstí

14/16 oddělení občanských průkazů (1. patro) a řidičských průkazů (2. patro).
S výsledky budete seznámeni v měsíčníku Velkomeziříčsko a na webových stránkách města. Výsledky budou
předloženy zastupitelstvu města.
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše
náměty do 19. července 2019

