ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO FÓRA
Datum a čas:
Místo:
Účast:

úterý 10. 4. 2018, od 16:00 hodin
Kulturní dům Kroměříž
53 účastníků (viz. Prezenční listiny – Příloha 1)

Program akce:
1. Úvod
Akci zahájila a přítomné přivítala Iveta Mišurcová.
Po ní se ujala slova facilitátorka Ing. Dana Diváková za Národní síť Zdravých měst ČR2. Moderátorka představila garanty tematických stolů:
A.
Správa věcí veřejných a rozvoj města – Ing. Soňa Mertová, Lambert Hanzal,
B.
Životní prostředí, globální odpovědnost, - RNDr. Božena Ševčíková, Ing. Petr Vodák
C.
Doprava, cyklodoprava, prevence a bezpečnost – JUDR. Ivana Bukovská, Mgr. Viliam Staněk
D.
Sociální prostředí a zdraví obyvatel - Mgr. Dagmar Klučková, Mgr. Radovan Klabal
E.
Místní ekonomika a podnikání – RNDr. Bc. Miroslav Ševčík
F.
Vzdělávání, výchova, sport a volný čas – Mgr. Jiří Pánek, Ing. Eliška Pifková
G.
Kultura, místní tradice a cestovní ruch - PaedDr. Zdeňka Slavíková, Mgr. Pavel Zrna
3. Pan starosta přítomné seznámil z řešením „10P“ z minulého Fóra ZM
4. Následovala krátká prezentace NSZM ČR – krátká prezentace o Zdravých městech, instruktáž
účastníků FZM k průběhu diskuse a hlasování o 10P
5. Probíhala diskuse u tematických stolů, zapisování námětů
6. Uvedení hlavních 2 námětů za jednotlivé stoly,
7. Výsledné hlasování o 10P
8. Tombola a sčítání hlasů
9. Vyhlášení výsledku „10P“
10. Oficiální zakončení Fóra ZM
11. Anketa
Po ukončení fóra byla na internetových stránkách města vyvěšena anketa (příloha 3), a občané mohli
svým hlasováním ověřit priority, které byly vytipovány na fóru. Do hlasování se zapojilo 892 občanů.

Příloha 1 – Prezenční listiny
Příloha 2 – Tisková zpráva
Příloha 3 – Fotodokumentace z akce
Příloha 4 – Ověřovací anketa
Zapisovatel: Dagmar Velísková

Příloha 1: Prezenční listiny

Příloha 2: Tisková zpráva
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Dub

Radnice pořádá fórum, na kterém
zazní deset priorit města
| 09.04.2018 | Jan Vondrášek
Tiskové zprávy

Obyvatelé Kroměříže mohou v úterý 10. dubna diskutovat s představiteli radnice o současných problémech
i o budoucím směřování města. Fórum Zdravého města Kroměříž se uskuteční od 16:00 v hudebním sále
Domu kultury. „Názor občanů je pro nás důležitý, a proto tato setkání pořádáme. Přijďte se zeptat na to, co
vás zajímá, a společně s námi hledat řešení,“ pozval Kroměřížany starosta Jaroslav Němec.

Starosta v úvodu přítomné seznámí se stavem deseti problémů, které vzešly z veřejného projednání v
minulém roce. „Následně budeme definovat nové priority, které občané vnímají jako nejdůležitější,“
poznamenala Dagmar Velísková, koordinátorka projektu Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21.
Diskutovat se budou priority v oblastech Správa věcí veřejných a rozvoj města, Životní prostředí a globální
odpovědnost, Doprava, cyklodoprava, prevence a bezpečnost, Sociální prostředí a zdraví obyvatel, Místní
ekonomika a podnikání, Vzdělání, výchova, sport a volný čas a konečně Kultura, místní tradice a cestovní
ruch. Připravena bude tombola i občerstvení.

Loni lidé na veřejném fóru označili za potřebné zprůjezdnění průtahu Kroměříže pro cyklisty, revitalizaci
města na levém břehu řeky Moravy, druhý silniční most přes řeku Moravu, vybudování rozhledny na
Barbořině, výsadbu dřevin v ulici Kojetínská, vybudování mezigeneračního komunitního centra a opravu
komunikací v Těšnovicích a Trávnických zahrádkách. Za nedostatečnou označili kapacitu lůžek v
domovech pro seniory a také hrdost občanů na Kroměříž, poukázali i na absenci přírodního koupaliště.

Příloha 3: Fotodokumentace z akce

Příloha 4: Ověřovací anketa
10 PRIORIT KROMĚŘÍŽE
Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny priority, které vyplynuly z veřejného diskusního fóra „10P aneb
DESATERO PRIORIT KROMĚŘÍŽE“, jež proběhlo v úterý 10. 4. 2018 na Kulturním domě v Kroměříži. Cílem této veřejné diskuse i
na ni navazující ankety je dát občanům města Kroměříže prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se
mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí, pracují a které je jejich domovem.
Prosíme, abyste označili pouze 2 priority, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly mít
v řešení přednost před ostatními. (Můžete označit jednu prioritu a ta následně dostane 2 hlasy, nebo označíte dvě priority,
a každá získá po jednom hlase.)
NÁVRHY PRIORIT – Priority v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dáte Vy svým hlasem!






NAVÝŠIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
OPRAVIT CHODNÍKY NA BARBOŘINĚ
OPRAVIT SILNICE HRÁZA – ČÁPKA
PODPOROVAT RODINY S DĚTMI A ZPŘÍSTUPNIT VĚŘEJNÉ SLUŽBY A ODSTRANIT SOCIÁLNÍ A
PROSTOROVÉ BARIÉRY
 PODPOŘIT AKTIVITY PRO NÁCTILETÉ
 REVITALIZOVAT OKOLÍ MEDKOVÝCH RYBNÍKŮ
 ZACHOVAT A PODPOROVAT KROMĚŘÍŽSKOU NEMOCNICI
 ZAJISTIT PARKOVÁNÍ NA ULICI SPÁČILOVA (NAVÝŠIT POČET PARKOVACÍCH MÍST)
 ZAJISTIT ROZVOJ SPORTOVIŠŤ
 ZLEPŠIT PÉČI O ZELEŇ (ULICE OSKOL, ULICE SPÁČILOVA)
 ZŘÍDIT LEGÁLNÍ GRAFITI STĚNU
 ZŘÍDIT JESLE
 DALŠÍ PROBLÉM
………………………………………………
………………………….
Pokud máte zájem podílet se na dalším rozvoji města, chcete
být informováni a zváni na projednávání priorit ve městě,
uveďte zde, prosím, své kontaktní údaje.
Výsledky ankety budou uveřejněny ve
Jméno a příjmení:
Zpravodaji města a na internetových
………………………………………………………………………………….
stránkách města. Výsledky ankety budou
spolu s výstupy z veřejného fóra
Bydliště:
……………………………………………………………………………………
Zdravého města a místní Agendy 21
………….
předloženy radě a zastupitelstvu města.
E-mail:
……………………………………………………………………………………
Vyjádřit svůj názor pomocí ankety můžete až
do pátku 11. května do 12:00 hodin!
……………

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!

