
Zápis z Fóra Zdravého města Letovice 
konaného dne 17. kv ětna 2017,  

v Kulturním domě v Letovicích 

 
 
Město Letovice, v rámci Projektu Letovice – Zdravé město a místní agenda 21, připravilo pro 
občany veřejné projednání -  Fórum zdravého města s názvem „Desatero problémů Letovic. 
Řešme je společně!“ Hlavním cílem bylo definování deseti problémů, jejichž řešení vidí 
občané jako prioritní.  
Na středečním setkání, dne 17. 5. 2017, se sešlo 62 účastníků včetně studentů Masarykovy 
střední školy v Letovicích a žáků Základní školy Letovice.  
Setkání zahájil předseda komise a politik PZM a MA21 pan Bohuslav Kuda přivítal přítomné, 
představitele radnice, zástupkyni  NSZM ČR Danu Divákovou. 
Ve své prezentaci seznámil přítomné se stavem řešením problémů, které byly definovány jako 
nejpalčivější v roce 2016 a s činností Zdravého města v  minulém a letošním roce. 

Po úvodních prezentacích následovala práce v týmech, kde byly jednotlivé skupiny 
rozděleny na následující oblasti vycházející z Komunitního plánu zdraví a života: 
Veřejná správa, Zdravý životní styl, aktivní odpočinek, Vzdělávání, kultura a společnost, 
Životní prostředí, zemědělství, venkov, Sociální problematika, Podnikání a cestovní ruch, 
Doprava, bezpečnost, Mládež. 
Každý tematický stůl měl zároveň možnost navrhnout konkrétní organizaci, kterou doporučí k  
získání šeku v hodnotě tří tisíc korun na aktivitu ke zdravému životnímu stylu. 
Jednotlivé skupiny vytipovaly největší problémy dané oblasti, o kterých se dále u stolů 
diskutovalo. Poté byly určeny vždy dva nejpalčivější problémy za danou oblast.  
 
 
Výstupy z jednotlivých oblastí  - práce v týmech: 
     
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA   
 
Navržené problémy: 
1.   Usilovat o zařazení Letovic mezi obce s rozšířenou působností 
2.   Rekonstrukce obřadní síně 
Další problémy: ---------- 

 
 
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, AKTIVNÍ ODPO ČINEK  
 
Navržené problémy: 
1.   Rozhledna u Letovic 
2.   Zbudování cyklostezky – Zámek-Písečná 
Další problémy:  

- Najít využití prostoru  Isarna 
- Plavecký bazén krytý pro výuku plavání a veřejnost 
- Rozšíření rehabilitace a rekondice na území města 

 
 
 
 



C. VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A SPOLE ČNOST 
 
Navržené problémy: 
1.  Rekonstrukce budovy kulturního domu  
2.  Chodníky na hřbitově a mobiliář 
Další problémy: 

- Vybudování muzea města Letovice 
- Více dětských hřišť a laviček 
- Urychlit úpravu náměstí – výkladní skříň města 
- Knihkupectví ve městě 

 
D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEM ĚDĚLSTVÍ, VENKOV  
 
Navržené problémy: 
1.  Výkup pozemků v zámeckém parku a revitalizace parku  
2.   Celková rekonstrukce ČOV 
Další problémy: 

- Projekt výsadby zeleně hřbitov I. 
- Zásobování pitnou vodou v MČ 

 
E. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA 
 
Navržené problémy : 
1.   Byt pro lidi s mentálním postižením 
2.   Senior taxi 
Další problémy: 

- Vytvořit odpočinkovou zónu v oboře 
 
F. PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH  
 
Navržené problémy: 
1.   Řešení uvolněného prostoru po Isarnu 
2.   Vytváření naučných stezek s popisy na území města a místních částí 
Další problémy: 

- Elektronický info panel pro návštěvníky města – umístit na náměstí 
- Urychlení revitalizace zámeckého parku a okolí zámku 
- Pokračovat ve vyhledávání prostor pro průmyslové využití 
- Pokusit se o rozšíření turist. ubytování ve městě (areál koupaliště) 

 
G. DOPRAVA, BEZPEČNOST   
 
Navržené problémy: 
 
1.    Parkování v centru města a rekonstrukce náměstí 
2.    Propojení cyklostezek -  sever-jih 
Další problémy: 

- Rekonstrukce západní části náměstí 
- Obnovit vodorovné značení u ZŠ 
- Zavést pravidlo pravé ruky ve vhodných lokalitách 
- Přechod pro chodce naproti SŠ-ul. Tyršova, ul. Pražská Ledeko 



 
M. MLÁDEŽ 
   
Navržené problémy: 
1.   Kavárna pro mladé 
2.   Parkoviště na ul. Tyršova a u ZŠ Komenského 
Další problémy: 

- Knihkupectví 
- Zastřešení autobusových zastávek 
- Víc akcí pro mládež 
- Výstavba horolezecké stěny pro starší 
- Část ulice vyhrazena pro SŠ – vyklizení ulice 
 

Po skončení prezentace proběhlo hlasování. 
Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky zelené, které mohl umístit oba k jednomu 
problému (zdůraznění váhy problému ) a nebo každý hlasovací lístek k rozdílným 
problémům.  1 hlasovací lístek, žlutý, na určení organizace, která získá šek v hodnotě 3 000,- 
Kč.  Během sčítání hlasů proběhlo losování tomboly. 
Podle počtu hlasů vyšlo pořadí nejdůležitějších problémů následovně: 
 
1       Parkoviště na ul. Tyršova a u ZŠ Komenského    26 hlasů
       
 
2      Celková rekonstrukce ČOV                                                                13 hlasů 
 
3      Propojení cyklostezek -  sever -jih                             12 hlasů 
 
4       Výkup pozemků v zámeckém parku a revitalizace parku                        11 hlasů 
 
5       Usilovat o zařazení Letovic mezi obce  s rozšířenou působností              10 hlasů 
 
6-8   Rekonstrukce budovy kulturního domu                                                       7 hlasů 
           
6-8    Chodníky na hřbitově a mobiliář                                               7 hlasů       

6-8    Byt pro lidi s mentálním postižením                                         7 hlasů 

9       Parkování v centru města a rekonstrukce náměstí                                      5 hlasů 

10     Kavárna pro mladé                         4 hlasy 

11-13 Rekonstrukce obřadní síně                                                                            3 hlasy 

11-13 Rozhledna u Letovic                                                                                       3 hlasy 

11-13 Řešení uvolněného prostoru po Isarnu                                                         3 hlasy            

14       Senior taxi                                                                                                       1 hlas 

15-16 Zbudování cyklostezky – Zámek-Písečná                                                     0 hlasů     
15-16 Vytváření naučných stezek s popisy na území města a místních částí       0 hlasů 

 
 



Šek v hodnotě 3 000,- Kč byl udělen organizaci:  SDH Letovice        
       
Tyto problémy budou před předložením radě a zastupitelstvu města ověřeny veřejnou 
anketou, která bude probíhat v nejbližší možné době prostřednictvím webových stránek 
města, zasláním anketních lístků do škol, zveřejněním v Letovickém zpravodaji. 
 
   
 
 
V Letovicích, dne 18. května 2017 
Zapsala:   Ivana Květenská, koordinátorka  PZM a MA21 


