
Veřejné fórum

Velké Meziříčí Vašima očima
Vážení občané, 
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho 
města 30. května 2022. 
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.

Anketní lístek je publikován také v městské aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kam Vás navede přiložený QR kód. Formulář anketního 
lístku naleznete i na webových stránkách města. Je možné jej vytisknout a vyplněný odeslat na email Zdravého města Velké Meziříčí 
zm@velkemezirici.cz a nebo jej vhodit do připravených sběrných boxů umístěných v budovách Městského úřadu Velké Meziříčí. 

•  Radnická 29/1, vestibul radnice ve Velkém Meziříčí (informační centrum)
•  Náměstí 14/16, budova bývalé spořitelny, 1. patro (oddělení občanských průkazů)
•  Náměstí 14/16, 2. patro (oddělení řidičských průkazů)
Na těchto místech lze rovněž vyzvednout čisté formuláře.

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 22. července 2022.

Návrhy problémů – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!
    Využít plochu v bývalém areálu SVIT k vybudování volnočasového parku a z části parkoviště – ne na stavbu kanceláří 
    Vybudování cyklostezky propojující Balinské údolí s Nesměřským mimo hlavní komunikační trasy (bezpečnost) 
    Monitorování stanovišť pro nádoby na tříděné složky odpadu 
    Zajištění výstavby startovacích a sociálních bytů 
    Revitalizace lokality bývalého areálu SVIT 
    Realizovat více osvětové činnosti formou přednášek, kurzů, seminářů (vstup zdarma) 
    Výstavba nové pěší a cyklistické trasy spojující Čechovy sady s centrem města 
    Vybudovat přechod na ulici Bezděkov za ZŠ Sokolovská 
    Realizovat revitalizaci Čechových a Riegrových sadů 
    Ve městě zajistit přítomnost lékaře alergologa, psychologa, dětského psychiatra 
    Plánovat a řídit investice a rozvoj města dle IPRM napříč volebními obdobími 
    Zřídit senior taxi 
    Vybudovat ve městě multifunkční letní amfiteátr 
    Zlepšit technický stav školních budov


