MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
KOMISE ZDRAVÉ MĚSTO

Zápis z jednání
Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí
č. 4/2018
konaného dne 11.6.2018
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí
Čas zahájení jednání: 16:00 hod.
Přítomni členové komise: Mgr. Ivana Hladíková, Ing. Vladimír Malec, Ing. Věra
Kuřátková, Ing. Bc. Josef Švec, Ing. Alena Vidláková a Vojtěch Stodola
Omluveni členové komise: Ing. Alena Vidláková, Marie Štěpánková
Neomluveni členové komise: Hosté: Lucie Brožová
V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.
Program:
1) Zahájení
2) Desatero problémů města Velké Meziříčí - zhodnocení
3) Den zdraví
4) Den záchranářů
5) Evropský týden mobility
6) Různé
7) Závěr
Zápis z jednání:
1. Zahájení
Jednání zahájil předseda komise, který všechny přítomné přivítal a následně seznámil
s programem, který komise schválila beze změn a doplnění.
2. Desatero problémů Velkého Meziříčí – zhodnocení
Komise byla seznámena s průběhem a tématy vybranými na Veřejném fóru ve Velkém
Meziříčí, které se konalo 28.5.2018.

Problém
1.
Zřízení pítek na vodu ve městě
2.
Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě
3. – 4. Dokončení jihovýchodního obchvatu města, silnice II/360

Počet
získaných
bodů
18
16
12
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3. – 4.
5. – 6.
5. – 6.
7.
8. – 9.

Studie rozvoje bývalého areálu „SVIT“
Vybudování workoutové hřiště
Dostupnost parkování v centru města+ areál „Svit“ - studie
Zjednodušit přístup pro veřejnost na hřiště za GVM
Dokončení realizace venkovní plochy – části hřiště za GVM
Senior taxi - Přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do
8. – 9.
nemocnice
10. – 11. Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší (lokální topení)
10. – 11. Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna

12
9
9
6
4
4
3
3

Od 4. června jsou pro veřejnost k dispozici sběrné boxy, umístěné na informačním centru,
v Městské knihovně a v budově Spořitelny. O možnosti hlasování byla veřejnost informována
v měsíčníku Velkomeziříčsko i na jeho webu a webových stránkách města Velké Meziříčí.
Komise informace o výsledcích veřejného fóra bere na vědomí.
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0
3. Den zdraví
Komise projednávala program Dne zdraví. Zapojení neziskových organizací, program na pódiu
a stánků s nabídkou produktů.
Během celého dne bude uzavřena spodní strana Náměstí a část parkovacích míst.
Komise informace o akci „Den zdraví“ bere na vědomí.
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0
4. Den záchranářů
Komise byla seznámena s programem na Den záchranářů na náměstí ve čtvrtek 13.9.2018
v době od 10.00 – 12.00 hod., který proběhne ve spolupráci se složkami Integrovaného
záchranného systému - Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina a Městské policie Velké Meziříčí. Průběh programu – zahájení, ukázka zásahu
záchranné služby u popáleného pacienta, hašení hořícího oleje předvedou hasiči a následuje
příjezd Policie ČR s policejními psy. Práce záchranných složek při zásahu bude komentována.
Během celého programu si budou moci zájemci prohlédnout techniku všech těchto složek.
Jménem starosty budou osloveny základní a střední školy, aby akci navštívily. Během celého
dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích míst.
Komise po projednání schválila program na Den záchranářů.
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0
5. Evropský týden mobility
Komise byla seznámena s programem k Evropskému týdnu mobility, který připravují
neziskové organizace – Dóza středisko volného času Velké Meziříčí – soutěžní dopoledne
pro žáky I. stupně základních škol a výtvarnou soutěž pro žáky mateřských škol. Chaloupky
o. p. s. Velké Meziříčí – orientační běh zámeckým parkem. Kopretina centrum pro rodiče
s dětmi – pobočka Velké Meziříčí – cvičení pro maminky s dětmi do 3 let, výtvarné dílny,
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malování na silnici a tradičně vyměníme auta za koně. SK8 – MEZIŘÍČSKÉ
CYKLOTOULKY.
Komise dále projednávala trasu Meziříčských cyklotoulek a úkoly, které na trase budou
účastníci plnit. Předběžný termín cyklovýletu byl dohodnut na neděli 16. září 2018 od 14.00
hod.
Komise po projednání bere na vědomí informace o programu do kampaně Evropský
týden mobility a schválila jej.
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0
7. Různé
8. Závěr
Na závěr Vladimír Malec poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání: 29.8.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti
Čas ukončení jednání: 16:58 hod.
Zpracoval/a a zapsal/a:
Ing. Bc. Josef Švec dne 25. 7. 2018
Ověřil/a a schválil/a:
Ing. Vladimír Malec dne 25. 7. 2018
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