
             10 PROBLÉMŮ města Moravská Třebová 2012.
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Níže jsou uvedeny problémy města, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany, která se konala
22. 2. 2012. Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát Vám občanům prostor, abyste se 
vyjádřili k tomu, co Vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni s místem, 
kde žijete a které je Vaším domovem.

A N K E T A
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější, a které by dle Vašeho názoru 
měly mít v řešení přednost před ostatními.
Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!

Cyklostezky – urychlení realizace

Zřízení nových přechodů pro chodce

Zvýšení počtu strážníků městské policie a policie ČR

Soužití s romskou komunitou

Oprava bazénu   ZŠ Palackého                                

Zateplení školních budov                

Úklid města, čistota – chování občanů a firem

Protipovodňová ochrana města       

Noclehárna pro osoby bez přístřeší   

Odlehčovací služba                                     

Multifunkční sál                                        

Digitalizace kina              

Dostupnost lékařské péče (porodnice, pohotovost)                    

Dopravní obslužnost                                     

Pozemky pro bydlení, podnikání, volnočasové aktivity

Zlepšení služeb klientů městského úřadu             

Průmyslová zóna (řešení nezaměstnanosti)

Odchod mladých do větších měst                          

Nezaměstnanost                                         

Kriminalita  

Další problém                                

Anketa byla zahájena 1.3. 2012 prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a za 
pomoci školských zařízení na území města a jejich žáků, kteří dotazníky distribuovali do 
svých domácností. Poslední termín k odevzdání dotazníku pro veřejnost je 30.3.2012
do 14. 00 hod. Anketní lístek je k dispozici i na stránkách 
www.moravskatrebova.cz/aktuality. Hlasovat můžete i přes internet. Formulář je umístěn 
na webových stránkách města – http://www.moravskatrebova.cz/10-problemu-mesta-2012.
SBĚRNÁ MÍSTA pro dotazníky:
1. Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2                                
2. Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33
3. vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29



S případnými dotazy se obracejte na tel. číslo 461 353 105, 605200397, 
lliskova@mtrebova.cz.
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách 
www.moravskatrebova.cz bezprostředně po projednání výstupů radou a následně 
zastupitelstvem města (předpoklad je červen 2012).
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA 21.

Prosíme o odpověď na další dotazy:

1)Kolikrát jste byli v roce 2011 na koupališti v Moravské Třebové?     …………….

2) Kolikrát jste navštívili kryté bazény v okolních městech za rok 2011? …………

3) Který krytý bazén se Vám nejvíce líbil? 

……………………………………………………

4) Jakých kulturních akcí jste se zúčastnili v Mor. Třebové v roce 2011?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5) Která kulturní akce v Mor. Třebové se Vám nejvíce líbila?

…………………………………………………………………………………………………

6) Absolvovali jste v posledních 5 letech prohlídku moravskotřebovského zámku?

                 ……………………..

7) Zhlédli jste v posledních 5 letech expozice moravskotřebovského muzea?

                ………………………

8) Jaké je Vaše nejoblíbenější místo nebo zákoutí v našem městě?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9) Třídíte odpad?    …………………..

10) Uveďte, prosím, svůj věk    …………………….

Děkujeme za zodpovězení. Dotazník je anonymní.

Ing. Pavel Brettschneider                                                                 Ludmila Lišková
Místostarosta a politik Projektu Zdravé město                    Koordinátorka Projektu Zdravé město




