OVĚŘOVACÍ ANKETA PO VEŘEJNÉM
FÓRU 2020
Ve středu 5. února proběhlo ve dvoraně muzea v Moravské
Třebové Veřejné fórum, kterého se účastnilo 102 návštěvníků, včetně
10 garantů a vedení města v čele se starostou Tomášem Kolkopem.
Cílem této diskuse k rozvoji města i ověřovací ankety je dát Vám prostor
pro vyjádření Vašeho názoru k tomu, co Vám v našem krásném městě
chybí, co by se mělo změnit, aby se zvýšila kvalita života v místě, kde žijeme a které je naším
domovem. Anketu lze vyplnit také online prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

ANKETNÍ LÍSTEK
Z Veřejného fóra díky občanům vzešlo 18 nejdůležitějších přání, o kterých nyní můžete hlasovat.
Máte 2 HLASY, které přidělte podle závažnosti jednotlivým přáním, které jsou řazena abecedně.
DŮLEŽITOST JIM DÁTE VY SVÝM HLASEM.

Azylový dům – pro matky s dětmi

Podpora začínajících podnikatelů

Cyklostezky: Kunčina, Útěchov,
Staré Město

Rekonstrukce Kulturního domu
Boršov

Častější vyváření kontejnerů
na tříděný odpad

Sportovní hala (míčové hry)

Dopravní hřiště MŠ Tyršova
(dopravní výchova)

Více strážníků

Dopravní spojení do jiných měst
(práce, studium)

Vybudování chodníků v Boršově

Lavičky: Peklo, Hradisko, rybník

Zahrada MŠ Boršov – zahradní
prvky

Lékaři, ordinační hodiny –
odpoledne + pohotovost

Zahrádkářská osada Boršov – stav
rybníčků a okolí

Multikulturní centrum – sál

Zajištění zubní ordinace

Nedělní provoz restaurací

Jiný problém:

Osvětlení Knížecí louky

Sběrná místa pro anketní lístek:
1. Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2
2. Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33
3. vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29

Anketa byla zahájena:
v pondělí 2. 3. prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje.

Poslední termín k odevzdání anketního lístku je:
v pondělí 16. 3. do 16:00 hod.

Odkaz na anketní lístek i odkaz na hlasování přes internet
naleznete:
v aktualitách na webu města: www.moravskatrebova.cz.

S případnými dotazy se obracejte na:
tel.: 461 353 107, mob.: 603 709 044, e-mail: bdudikova@mtrebova.cz.

Výsledky ankety:
budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách města v sekci Rozvoj -> Zdravé město
a místní Agenda 21 bezprostředně po projednání výstupů radou a následně zastupitelstvem
města (předpoklad je červen 2020).

Děkujeme Vám, že se aktivně podílíte na rozvoji města
Anketa i pocitová mapa jsou realizovány v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
a jsou anonymní.
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