
 
 

                                                  MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

                                                   KOMISE ZDRAVÉ MĚSTO 

 
 

Zápis z jednání 
Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí 

č. 5/2018 
konaného dne 29.8.2018 

 
 
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, Marie Štěpánková 
 
Omluveni členové komise: Ing. Alena Vidláková a Vojtěch Stodola 
 
Neomluveni členové komise: - 
 
Hosté: Jindřiška Klimešová 
 
V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.  
 
Program:  

1. ZAHÁJENÍ 
2. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – PROGRAM 
3. DEN ZDRAVÍ 
4. DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VÝSLEDKY 
OVĚŘOVACÍ ANKETY 
5. RŮZNÉ 
6. 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. Evropský týden mobility 
Komise byla seznámena s programem k Evropskému týdnu mobility, který připravují 
neziskové organizace. 
Dále o připravované výstavě: Ekologická stopa, výstava bude prezentována na náměstí během 
Dne zdraví a Dne záchranářů, dále pak bude přemístěna na ZŠ Oslavická. Dořešeny 
podrobnosti s ředitelkou školy. 
Komise dále dořešila podrobnosti a trasu Meziříčských cyklotoulek . 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. 
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Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
3. Den zdraví 
Komise projednávala program Dne zdraví.  
Probral se detailně seznam účastníků na pódiu, příspěvkové organizace, firmy a ostatní 
prodejci.  
Během celého dne bude uzavřena spodní strana Náměstí a část parkovacích míst. 
 
Komise informace o akci „Den zdraví“ bere na vědomí. 
Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
 
4. Desatero problémů Velkého Meziříčí – výsledky ověřovací ankety 
 
Dne 28. května 2018 proběhlo veřejné projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života ve 
Velkém Meziříčí. Problémy formulované v rámci tohoto fóra byly ověřeny v následné anketě. Anketa 
ve městě probíhala až do 23. července 2018 prostřednictvím Velkomeziříčska, sběrných boxů 
umístěných na Městském úřadě a v Městské knihovně. Zapojilo se do ní 127 obyvatel.  
Výsledky ankety potvrdily výběr sedmi problémů vzešlých z veřejného projednání. Dle respondentů 
nejvíce občany města Velkého Meziříčí trápí (problémy jsou řazeny abecedně): 
 
Dokončení jihovýchodního obchvatu města, silnice II/360 
Dostupnost parkování v centru města + areál "SVIT" - studie 
Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší 
Senior taxi - přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do nemocnice  
Studie bývalého areálu "SVIT" 
Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna 
Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě 
 
Komise byla seznámena s výsledky ověřovací ankety, která probíhala do 23.7.2018.  
 
Komise informace o výsledcích ověřovací ankety bere na vědomí. 
Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
5. Různé 
 
6. Závěr 
 
Na závěr Vladimír Malec poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
Zpracoval/a a zapsal/a: 
Ing. Bc. Josef Švec dne 30. 8. 2018                              ………………………………. 
                                                                                                       Podpis 
Ověřil/a a schválil/a: 
Ing. Vladimír Malec dne 30. 8. 2018 
                                                                                      ………………………………. 
                                                                                                       Podpis 


