
  

   

DDDeeesssaaattteeerrrooo   ppprrrooobbblllééémmmůůů   VVVeeelllkkkéééhhhooo   MMMeeezzziiiřřříííčččííí   

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  13. listopadu 2013. 
Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanovi města Velkého Meziříčí prostor, aby se mohl vyjádřit 
k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spokojen s místem, kde žije a které 
je jeho domovem.  
 
Prosíme, abyste označili 1 problém, který považujete za nejaktuálnější a který by dle Vašeho názoru 
měl 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! 

 

      Transparentní čerpání rozpočtu publikované na webu města 
      Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit) 
      Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů 
      Pravidelné akce pro podporu zdraví a prevenci (den bez cigaret, běh pro zdraví aj.) 
     Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města 
     Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu 
      Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2014 
      Zajistit bezbariérový přístup některých nemovitostí zvláště - Dům zdraví, DPS Strmá 
     Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí  
     (tělocvična + hřiště) 
     Vybudování školní kuchyně nebo výdejny stravy v Základní škole Mostiště  
     Výstavba plaveckého bazénu 
     Zachování a pravidelné opakování tradičních kulturních akcí a řádná péče o nemovitosti      
     historického významu 
     Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků  
     Nedostupnost kvalifikovaných řemeslníků 
     Rozšíření parkovacích kapacit v centru města - areál Svit 
     Obchvat II./360 - 4. etapa - Jihovýchod 
     Zlepšit informovanost o třídění odpadů 
     Revitalizace zanedbaných a opuštěných objektů 
     Lepší využití sportovního areálu u Hotelové školy Světlá občany 
     Legalizace grafitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku 
Dotazník je uveřejněn také k přímému hlasování na webové stránce města Velké Meziříčí  
http://www.mestovm.cz/cs/o-meste/zdrave-mesto-grantovy-program 
 
Anketní lístek je možné  vyzvednout a odevzdat na sběrných místech: Informační centrum, Radnická 29/1, Velké 
Meziříčí a Městská knihovna .  
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše 
náměty do 15.12.2013  
 

    


