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Zpráva
z projednání Komunitního Plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí
ze dne 28. května 2018
Dne 28. května 2018 proběhlo veřejné projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života
ve Velkém Meziříčí v prostorách koncertního sálu Jupiter clubu Velké Meziříčí. Facilitátorem
této akce byla Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje.
Dále k nám zavítal p. Ondřej Růžička zástupce Univerzity Palackého Olomouc s pocitovými
mapami.
Za vedení města byl přítomen pan starosta, paní místostarostka a tajemník, všichni vedoucí
jednotlivých odborů Městského úřadu Velké Meziříčí, či zástupce, ředitelé místních škol a
ředitelé organizací zřizovaných či zakládaných městem, zástupci neziskových organizací
působících ve městě, zástupci podnikatelské sféry, aktivní občané a široká veřejnost i
v zastoupení mladých občanů. Veřejnost byla o akci předem informována prostřednictvím
plakátů, novinových článků, internetových stránek města a i facebooku města, aj. Účast dle
prezenční listiny byla 63 osob.
Akce byla zahájena v 15:30 hodin, kdy všechny přítomné přivítala moderátorka veřejného
jednání Ing. Dana Diváková a představila garanty jednotlivých oblastí. Poté byla vyzvána paní
místostarostka Ing. Jiřina Jurdová, která všechny přivítala a řekla několik slov k dnešnímu
veřejnému projednávání. Poté pokračoval Ing. Josef Švec svojí prezentací akcí, které se ve
Velkém Meziříčí již uskutečnily, nebo jsou teprve v plánu v rámci aktivit Zdravého města
v roce 2018. Přítomní tak byli seznámeni s činností Komise Rady města – Zdravé město, s
Grantovým programem Zdravé město, s probíhající soutěží Rozkvetlé město, kampaněmi (Den
Země, Evropský týden mobility, Den zdraví, Den bez tabáku, Ukliďme si město). Dále o
jednotlivých akcích, jak jsou podporovány neziskové organizace atd..
Na závěr prezentace Ing. Josef Švec prezentoval 7 problémů Velkého Meziříčí z roku 2017.
Propojení cyklostezek centrem města
Výstavba bazénu
Nový dům s pečovatelskou službou
Zpoplatnění průjezdu kamionů městem (které nemají povolení)
Přípoje k rychlíkům v Křižanově
Klidové zóny a místa v centru města
Více laviček ve městě
Následovala prezentace Ing. Dany Divákové, která vysvětlila postup při projednávání
komunitního plánu a zahájila tak samotné jednání. Problematika města byla rozdělena do 10
oblastí, na každou oblast byl vyčleněn jeden stůl a zde probíhala 30 min. diskuze. Poté
vystoupili garanti jednotlivých oblastí, aby identifikovali problémy v dané oblasti a z nich
vybrali dva nejpalčivější za každou oblast - veřejné správy, strategického rozvoje a urbanismu;
sociální věci; zdravotnictví; životního prostředí; vzdělávání a osvěta; volného času, kultury a
sportu; podnikání a služeb; dopravy; zemědělství a venkov. Letos byl opět obsazen stůl
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mladých, který reprezentovali mladí zástupci Základní školy Sokolovská. Nad každou oblastí
diskutovalo několik účastníků. O jednotlivých bodech se následně hromadně diskutovalo a
každý z účastníků mohl vznést své připomínky.
První byly představeny návrhy z oblasti veřejné správy, strategického rozvoje a
urbanismu, které představil pan Ing. Marek Švaříček a jednalo se o 1. Studie rozvoje bývalého
areálu „SVIT“ 2. Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna. Následovala
témata – vlaková zastávka vysokorychlostní železnice (požadavek na zřízení u Velkého
Meziříčí).
Druhá vystoupila oblast sociálních věcí zastoupená Mgr. Martou Muchovou, která
uvedla následující – 1. Vybudování domu s pečovatelskou službou 2. Senior taxi – přeprava
seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do nemocnice. Dalšími tématy byly – podpora terénních
programů pro mladé (zvýšená konzumace návykových látek), zvýšení kapacity odlehčovací
službou, zlepšit vybavení dětských hřišť (nové prvky)
Třetí byla prezentována oblast zdravý životní styl a zdravotnictví, kde byly vybrány tyto
problémy 1. Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě 2. Vybudování workoutového
hřiště. Následovala témata – nedostatek dětských lékařů - psycholog, psychiatr, obsazení
polikliniky – ortopedie,…
Další vystoupila oblast životního prostředí garantovaná Ing. Jiřím Zacharem. Z jejich
diskuse vyplynuly následující problémy – 1. Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší (lokální
topeniště) 2. Kontrola hlukových norem. Následovala témata – trvalkové záhony po městě,
zavedení systému sběru použitých jedlých olejů a tuků.
Poté následovala oblast vzdělávání a osvěta, která byla zastoupena Martinou Vávrovou.
Z této oblasti vyplynulo – 1. Dokončení realizace venkovní plochy – části hřiště za
gymnáziem.
Ing. Antonín Kozina zastupoval oblast - volný čas, kultura a sport, která po diskusi
představila následující problémy – 1. Zjednodušit přístup pro veřejnost na hřiště za GVM
2.Využití zámecké sýpky na rodinné zábavní centrum. Dalšími tématy této oblasti byly zbudování pískovišť + dětských hřišť, hřiště s prvky pro cvičení seniorů, úprava okolí synagog,
včasné otevření koupaliště, rozšířit parkoviště u zimního stadionu, doplnit na atletický stadion
prostor pro oštěp.
Následující oblast podnikání a služby zastoupená Zdeňkou Peterkovou vybrala 1.
Zajištění dostupnosti služeb – opravny obuvi, oděvů, elektra 2. Zajištění dostupnosti
pracovních sil ve městě. Následovalo téma - nová průmyslová zóna.
Další prezentovanou oblastí bylo zemědělství a venkov a ta vybrala následující
problémy – 1. Řešit služby na venkově (pošta, obchod) 2. Zemědělství – zvýšení výkupních
cen potravin. Následovalo téma: dopravní obslužnost venkova
Dále vystoupil Ing. Jiří Pospíchal zástupce pro oblast doprava, která vybrala 1.
Dostupnost parkování v centru + areál „Svit“ – studie, 2. Dokončení jihovýchodního
obchvatu města, silnice II/360. A dalšími tématy byly: nerealizace propoje ulic Třebíčská –
Sokolovská, jihozápadní obchvat II/360 – II/602, vyjmutí dálnice D1 úsek km 141- 146 ze
zpoplatnění, přípoje vlaku na rychlíky v Křižanově, parkování v sídlištích, hodiny na
autobusovém nádraží.
Jako poslední vystoupil stůl mladých zastoupený žáky ZŠ Sokolovská s následujícími
výstupy – 1. Renovace kinosálu ve Velkém Meziříčí 2. Zřízení pítek na vodu ve městě.
Následovaly problémy – osvětlení cyklostezky, přechod za školou, rozšířit MHD do odlehlých
míst, chodník do jídelny (mezi paneláky), oprava vedlejšího hřiště za GVM, přechod na ulici
Nad Gymnáziem, Jednota v části u zámku.
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Poté co jednotlivé kategorie vznesly své náměty a vybraly z nich dva nejaktuálnější problémy,
se přistoupilo k hlasování k těmto problémům. Každý z účastníků mohl svými dvěma hlasy
podpořit jakýkoliv problém a tím jej posunout do Deseti problémů Velkého Meziříčí v roce
2018, které budou ještě ověřeny anketou. Kdo měl již odhlasováno, mohl ještě barevně
zaznamenat do pocitové mapy Velkého Meziříčí místa, kde to má rád, kde je to ošklivé, kde
tráví volný čas, kde nakupuje, kde se nerad pohybuje a kde je na město hrdý. Když bylo
hlasování ukončeno, proběhlo losování tomboly. Do tomboly přispěla svými produkty firma
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.. Ty osobně předal pan starosta Josef Komínek. Oceněni byli i
účastníci stolu mladých, kteří dostali drobné upomínkové předměty. Na závěr bylo celému
veřejnému fóru představeno Desatero problémů města Velké Meziříčí za rok 2018, které vzešly
z výsledků hlasování. Všichni účastníci měli možnost vyplnit hodnotící dotazník akce, kde
hodnotili průběh celého veřejného fóra, a mohli doporučit návrhy na zlepšení příštího setkání.
Přehled problémů z jednotlivých oblastí života ve městě, které si obyvatelé přejí řešit
z jednání 28. 5 2018

Problém

Oblast
A) Veřejná správa,
strategický rozvoj,
urbanismus

Studie rozvoje bývalého areálu „SVIT“
Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna

B) Sociální věci

Vybudování domu s pečovatelskou službou
Senior taxi - Přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do
nemocnice.

C) Zdravotnictví

Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě
Vybudování workoutového hřiště

D) Životní prostředí

Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší (lokální topení)
Kontrola hlukových norem

E) Vzdělávání a
osvěta

Dokončení realizace venkovní plochy – části hřiště za GVM

F) Volný čas, kultura,
Zjednodušit přístup pro veřejnost na hřiště za GVM
sport
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Využití zámecké sýpky na rodinné zábavné centrum
G) Podnikání, služby

Zajištění dostupnosti pracovních sil ve městě
Zajištění dostupnosti služeb - opravy obuvi, oděvů, elektra

H) Doprava

Dostupnost parkování v centru města+ areál „Svit“ - studie
Dokončení jihovýchodního obchvatu města, silnice II/360

I)Zemědělství a
venkov

Řešit služby na venkově (pošta, obchod)
Zemědělství – zvýšení výkupních cen potravin

Stůl mladých

Renovace kinosálu ve Velkém Meziříčí
Zřízení pítek na vodu ve městě

Desatero problémů města Velkého Meziříčí 2018

Problém

Počet
získaných
bodů

1.

Zřízení pítek na vodu ve městě

18

2.

Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě

16

3. – 4.

Dokončení jihovýchodního obchvatu města, silnice II/360

12

3. – 4.

Studie rozvoje bývalého areálu „SVIT“

12

5. – 6.

Vybudování workoutové hřiště

9

5. – 6.

Dostupnost parkování v centru města+ areál „Svit“ - studie

9

Zjednodušit přístup pro veřejnost na hřiště za GVM

6

Dokončení realizace venkovní plochy – části hřiště za GVM

4

7.
8. – 9.
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8. – 9.

Senior taxi - Přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do nemocnice

4

10. – 11. Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší (lokální topení)

3

10. – 11. Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna

3

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 5. 2018
Ing. Josef Švec, koordinátor projektu Zdravé město a MA21

