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Hlasování

Z veřejné diskuse s občany našeho města 26. září 2016 vyplynuly
problémy, na které navázala anketa, která dala 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.

Do této ankety pro výběr nejdůležitější problém se mohl zapojit každý.
Anketní lísek byl uveřejněn k přímému vyplnění a odeslání na webové
stránce města Velkého Meziříčí.

Anketa byla anonymní a byla otevřená od 17. 10. 2016 6:00 do 7. 11.
2016 23:59.

Další možností bylo vyplnění a odevzdání na sběrných místech v
Informačním centru či v Městské knihovně.

Hlasování se zúčastnilo 104 hlasujících, z nichž 73 hlasovalo papírově.
Vzhledem k tomu, že u těchto hlasujících nebylo možné získat doplňující
údaje o pohlaví, vzdělání a věku, nelze provést korelační analýzy dle
sociodemografických skupin.
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Sociodemografické údaje
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1. Úprava prostoru u bývalého areálu Svitu 58

2. Vybudování nových tenisových kurtů a plaveckého bazénu 43

3. Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ – západ) 39

4. Dokončení IV. etapy obchvatu města 35

5. Důstojné využití a rekonstrukce synagogy 29

6. Vyšší podpora soc. terénních služeb pro seniory 24

7. Doplnění stanovišť pro nádoby na ostatní složky komunálního odpadu o nádoby na kovy 19

8. Vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 16

9. Zajištění  zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění  většího počtu autobusových spojů do Prahy 13

10. Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů prostřednictvím pracovního uplatnění 12

11. Pokračování modernizace a rekonstrukce objektů vzdělávacích zařízení ve vlastnictví města 11

12. Podpořit drobné podnikání – služby (zřízení nových provozoven) 6

13. Oprava ulice K Novému světu a ulice Jana Zahradníčka 3

14. Vybudování osvětlení cyklostezek 3

15. Větší propagaci města a zviditelnění turistických cílů 2

16. Likvidace spalitelných odpadů ve spalovně -12

59

50

41

43

33

27

22

19

15

12

13

9

7

15

10

19

-1

-7

-2

-8

-4

-3

-3

-3

-2

0

-2

-3

-4

-12

-8

-31

Výsledky



5

SWOT Analýza
SWOT analýza graficky znázorňuje podporu jednotlivým projektům (rozdělení
kvartálů dle barev) a umožňuje odhalit míru polarizace, kterou jednotlivé projekty
vzbuzují (poměr plusových a minusových hlasů).

V pravém horním kvartálu jsou zobrazeny nejsilnější preference, v levém horním
kvartálu slabé preference (bez zájmu). Spodní dva kvartály vyjadřují odmítané
možnosti (vlevo) a kontroverzní možnosti (vpravo).

Silné + -
1 Úprava prostoru u bývalého areálu Svitu 59 -1

3 Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ – západ) 41 -2

5 Důstojné využití a rekonstrukce synagogy 33 -4

6 Vyšší podpora soc. terénních služeb pro seniory 27 -3

Kontroverzní
2 Vybudování nových tenisových kurtů a plaveckého bazénu 50 -7

4 Dokončení IV. etapy obchvatu města 43 -8

Slabé
7 Doplnění stanovišť pro nádoby na ostatní složky komunálního odpadu o nádoby na kovy 22 -3

8 Vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 19 -3

9 Zajištění zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění většího počtu autobusových spojů do Prahy 15 -2

10 Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů prostřednictvím pracovního uplatnění 12 0

11 Pokračování modernizace a rekonstrukce objektů vzdělávacích zařízení ve vlastnictví města 13 -2

12 Podpořit drobné podnikání – služby (zřízení nových provozoven) 9 -3

13 Oprava ulice K Novému světu a ulice Jana Zahradníčka 7 -4

Problematické
14 Vybudování osvětlení cyklostezek 15 -12

15 Větší propagaci města a zviditelnění turistických cílů 10 -8

16 Likvidace spalitelných odpadů ve spalovně 19 -31
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Jednat s majiteli zanedbaných 
nemovitostí v turisticky 

navštěvovaných částech města! Jde o 
vizitku města i když je soukromý 

vlastník.

Komentáře a návrhy

1.vybudování sportovního hřiště na 
Kunšovci, 2.vybudování dalších 

dětských hřišť je jich málo 
(momentálně se likvidují herní prvky) 
3.ve městě není (nebo je málo) klidná 

lokalita pro procházky s dětmi (na 
cyklostezkách jezdí motoristi) 

Není třeba budovat nové tenisové 
kurty, stačilo by rekonstruovat Areál 
zdraví a zajistit příznivější (levnější) 
podmínky pro sportující. Komerční 

pronájem má za následek pouze 
devastaci areálu. 

O bazénu bych navrhoval vypracovat a 
zveřejnit studii (především 

ekonomickou) včetně rentability, 
zajistit, aby se s ní seznámil každý 

občan a následně vyhlásit něco jako 
referendum. Každý občan by musel 
vědět, že se jedná i o jeho peníze.

Velmi zde schází kryty bazén a slova 
pana starosty aby jsme jezdili do 

Nového Města nebo do Třebíče mě 
přijde alibistické. Město by mohlo 

vydělávat, ale radši se zde jen dotuje 
zimní stadion který využívá pouze 

hrstka lidi.

Vytvoření nových parkovacích míst, 
zvláště když zanikne 140 parkovacích 

míst po rekonstrukci náměstí.

Vybudování lávky pro pěší přes řeku 
Oslavu naproti Domu zdraví a 
průchodu na ulici Novosady.

Opravit komunikaci na dolní části 
náměstí a rozšířit parkovací místa na 
parkovací hodiny a pro ZTP, aby jsme 

se dostali k lékařům a do obchodů. 
Nepotřebuji tam parkovat celý den!

Nezodpovědní majitelé psů, nepoužívají vodítka, jen je nosí sebou při venčení psů. 
Pustí psa a nezajímají se co dělá, že třeba otravuje lidi, nebo i napadá jiné psy, protože 

celou dobu telefonují a o sbírání výkalů nejeví zájem. Po upozornění jsou ještě drzí. 
Takto to vypadá na sídlišti za gymplem. Dříve byl zákaz chovu psů v bytových domech, 
pokud s tím ostatní uživatelé, nebo majitel nesouhlasí. Nyní se nikdo neptá a vezme si 

dokonce i dva psy do bytu a ti otravují štěkotem ostatní obyvatele.
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Tento výstup byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
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