
 

         
 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO FÓRA 
 

Datum a čas:  úterý 9. 4. 2019, od 16:00 hodin 

Místo:   Kulturní dům Kroměříž 

Účast:   54 účastníků  

 

 

 



 

         
 

Program akce:  
 

1. Úvod 

Akci zahájil a přítomné přivítal Jan Vondrášek. 

Po ní se ujala slova facilitátorka Ing. Dana Diváková za Národní síť Zdravých měst ČR. 

 

2. Moderátor představil 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 – pan Hájek, pan Krejčí 

D. Sociální prostředí a zdraví obyvatel - Mgr. Dagmar Klučková, Mgr. Radovan Klabal 

E. Místní ekonomika a podnikání – RNDr. Bc. Miroslav Ševčík, Ing. Radim Hlaváč 

F. Vzdělávání, výchova, sport a volný čas – Mgr. Jiří Pánek, Ing. Eliška Pifková 

G. Kultura, místní tradice a cestovní ruch - Mgr. Pavel Zrna, Mgr. Jan Dušek 

 

3. Místostarostové, paní Hebnarová a pan Krejčíř, 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 552 občanů.  

                 

 

Příloha 1 – Tisková zpráva 

Příloha 2 – Fotodokumentace z akce 

Příloha 3 – Ověřovací anketa 

 

Zapisovatel: Dagmar Velísková       

 

 

 

 

 

 



 

         
 

 

Příloha 1: Tisková zpráva 

 

Lidé si nejvíce přejí opatření pro 

zadržení vody v krajině 
| 13.06.2019 | Jan Vondrášek 

Tiskové zprávy  
Obyvatelé Kroměříže, kteří hlasovali v anketě o prioritách města, vybrali jako nejpotřebnější provádění 

opatření pro zadržení vody v krajině. Hlasovalo pro ně 390 lidí. „Sucho nás trápí čím dál tím více a 

prognózy dalšího vývoje bohužel nejsou příznivé. Opatření vedoucí k udržení vody v krajině proto 

vnímám jako důležitá,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová. Do ankety se zapojilo 552 občanů.  

 

 
 

Za druhou prioritu označili budování cyklostezek ve městě mimo hlavní komunikace (175 hlasů). Na 

dalších místech skončily řešení křižovatky ulic Havlíčkova – Albertova (129 hlasů), vybudování 

sportovně-rekreační zóny v lokalitě Bágrák (104), zřízení nové pobytové služby pro seniory (94), řešení 

likvidace odpadů po roce 2025 (56), zajištění veřejného přehledu investic města po měsících (23), časové 

omezení hlasitých hudebních produkcí – kulturních akcí (12), zřízení obecního hostince (7) a zajištění 

pravidelného setkávání s podnikateli (pět hlasů).  

Zmíněné priority vzešly z dubnového veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Kroměříž, místní 

Agendou 21, kde je navrhovali občané města. Zúčastnilo se jej tehdy šest desítek lidí. „Výsledky fóra 

budou nyní předloženy radě a zastupitelstvu města. Budeme s nimi pracovat a snažit se tyto lidmi zmíněné 

problémy Kroměříže řešit,“ uzavřela Hebnarová. 

 

Zdroj: www.mesto-kromeriz.cz, ze dne 13. 6. 2019 

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/usek-tajemnika/?tx_odagend_agenda%5Bpeople%5D=1289&tx_odagend_agenda%5Bcontroller%5D=People&cHash=12d5241795bee13f34c559f33b4f2035
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/
https://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/Zdrave_mesto_ilustracka.jpg
https://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/Zdrave_mesto_ilustracka.jpg
http://www.mesto-kromeriz.cz/
https://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/Zdrave_mesto_ilustracka.jpg


 

         
 

Příloha 2: Fotodokumentace z akce 

 

 

 

 
 

 
 



 

         
 

 

Příloha 3: 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 9. 4. 2019 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! 

 PROVÁDĚT OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ 

 VYBUDOVAT SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ ZÓNU V LOKALITĚ BAGRÁK 

 ŘEŠIT LIKVIDACI ODPADŮ PO ROCE 2025 

 ŘEŠIT KŘIŽOVATKU HAVLÍČKOVA X ALBERTOVA 

 ZAJISTIT VEŘEJNÝ PŘEHLED INVESTIC MĚSTA - MĚSÍČNÍ 

 VYBUDOVAT CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ MIMO HLAVNÍ KOMUNIKACE 

 ZAJISTIT PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ S PODNIKATELI (ŽIVNOSTNÍKY) 

 ZŘÍDIT OBECNÍ HOSTINEC 

 ZŘÍDIT NOVÝ TURISTICKÝ PORTÁL (WEB) 

 ZAJISTIT ČASOVÉ OMEZENÍ HLASITÝCH HUDEBNÍCH PRODUKCÍ – KULTURNÍCH AKCÍ 

 ZŘÍDIT NOVOU POBYTOVOU SLUŽBU PRO SENIORY 

 PODPOŘIT MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ 

 DALŠÍ PROBLÉM …………………………………………………………………………. 

 

Výsledky ankety budou uveřejněny ve 

Zpravodaji města a na internetových 

stránkách města. Výsledky ankety budou 

spolu s výstupy z veřejného fóra 

Zdravého města a místní Agendy 21 

předloženy radě a zastupitelstvu města. 

 

Vyjádřit svůj názor pomocí ankety 

můžete až do pátku 17. května do 12:00 

hodin! 

 

 

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

 

 

 

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. 
 

Jméno a příjmení: 
…………………………………………………………………………………. 
 
Bydliště: 
……………………………………………………………………………………
…………. 
 
E-mail: 
……………………………………………………………………………………
…………… 

https://pixabay.com/cs/prapor-z%C3%A1hlav%C3%AD-grunge-prou%C5%BEek-1763835/
https://pixabay.com/cs/prapor-z%C3%A1hlav%C3%AD-grunge-prou%C5%BEek-1763835/

