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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! TERMÍN odevzdání dotazníku je do 31. května 2013.  |  
Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici samotné dotazníky: Městská informač-
ní centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží 
v ul. Věžní  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna 
i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské 
radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů s radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám 
za zájem o naše město a za Váš čas.  |  Informace: Mgr. Lenka Marečková, tel. 567 167 125, lenka.mareckova@jihlava-city.cz

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším 
rozvoji města, být informováni a zváni na pro-
jednávání problémů ve městě, uveďte zde, pro-
sím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy.

Bezpečnost na veřejnosti
Čistota veřejných prostranství
Finanční gramotnost – mládež, senioři
ISNOV bez spalovny + podpora třídění + svoz bioodpadu
MHD
Naslouchat občanům Jihlavy – „Agenda“
Nedostatek MŠ
Nedostatečné označení názvů ulic
Oživit kulturními akcemi veřejná prostranství
Parkování

Propojení dětských hřišť s aktivitami pro seniory 
a úprava vhodných prostor pro veřejnost
Revitalizace náměstí
Stravování pro děti s bezlepkovou dietou
Terénní sociální služby a prevence kriminality
Vandalismus a sprejerství
Zbudování venkovních sportovišť
problém, který zde není uveden: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované 
na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaného dne 23. 4. 2013. Nezúčastnili jste se tohoto 
setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které 
považujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Vandalismus a sprejerství se zařa-
dilo na první místo problémů trápí-
cích Jihlavany.Vyplynulo to z bese-
dy s občany města.

Město Jihlava, které realizuje pro-
jekt Zdravé město a místní Agendu 
21, připravilo v  dubnu pro občany 
veřejné projednání desatera pro-
blémů města. Toto veřejné setkání, 
Fórum Zdravého města, proběhlo i 
v letošním roce formou „10P – De-
satero problémů“. 

Cílem setkání bylo zjistit, jaké 
problémy ve městě vnímají obča-
né města Jihlavy aktuálně jako nej-
podstatnější a které je podle jejich 
názoru nutné co nejdříve řešit. Ob-
čané mohli přijít diskutovat o pro-
blémech a možnostech jejich řešení 

Jihlavanům vadí posprejované město

BESEDY k problémům města na radnici dávají možnost občanům defi novat a 
popsat problémy, které je aktuálně trápí. Foto: archiv MMJ

s vedením a zaměstnanci magistrá-
tu. Na veřejném projednání se sešlo 
přibližně 80 účastníků. Náměstek 
primátora Rudolf Chloupek přiblí-
žil přítomným stav řešení problé-
mů, které byly vytipovány v roce 
2012. 

Diskuse o problémech města pro-
bíhala v týmech, kde jednotlivé sku-
piny, zaměřené na všechny oblasti 
rozvoje města (občan a úřad, rozvoj 
města – životní prostředí – zdravý 
životní styl, prevence, zdravotnic-
ké služby – kultura, sport, volný 
čas – sociální problematika, spole-
čensky nežádoucí jevy – vzdělávání 

a výchova – podnikání, ekonomi-
ka, cestovní ruch – doprava) určily 
dva největší problémy. V průběhu 
společných diskusí byly také zazna-
menány připomínky obyvatel, které 
přejdou dle možností do řešení pří-
slušným odborům. 

Výsledkem dvouhodinové disku-
se, která probíhala u osmi stolů roz-
dělených dle témat, bylo defi nování 
tzv. desatera hlavních problémů. 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Anketní lístek k této problematice je 

 1. Vandalismus a sprejerství
 2. - 3. Bezpečnost na veřejnosti
 2. - 3. MHD
 4. – 5. Čistota veřejných 
prostranství
 4. – 5. ISNOV bez spalovny 
+ podpora třídění + svoz 
bioodpadu
 6. Oživit kulturními akcemi 
veřejná prostranství 
 7. – 9. Stravování pro děti 
s bezlepkovou dietou
 7. – 9. Terénní sociální služby 
a prevence kriminality
 7. – 9. Nedostatek MŠ
 10. – 12. Vybudování venkovních 
sportovišť
 10. – 12. Propojení dětských hřišť 

s aktivitami pro seniory a úprava 
vhodných prostor pro veřejnost

 10. – 12. Parkování
 13. – 14. Revitalizace náměstí
 13. – 14. Finanční gramotnost 
– mládež, senioři
 15. – 16. Naslouchat občanům 
Jihlavy -  „Agenda“
 15. – 16. Nedostatečné označení 
názvů ulic

Zde je pořadí problémů,
o kterých se na Fóru hlasovalo:

součástí květnového vydání Novin 
jihlavské radnice a je k dispozici i na 
webových stránkách města.  -lm-

Světlo pro AIDS 
již pošesté

Candlelight memorial (v ČR pod 
názvem Světlo pro AIDS) si tře-
tí květnovou neděli připomíná celý 
svět. Jejím smyslem je vzpomenout 
oběti AIDS, vyjádřit solidaritu s HIV 
pozitivními a varovat nás všechny 
ostatní, abychom se nestali příštími 
oběťmi. V Jihlavě si tento den připo-
meneme již po šesté  v pondělí 20. 
května.

V rámci akce „Světlo pro AIDS“ v 
Kině Dukla proběhne v dopoledních 
hodinách dne 20. 5. beseda s HIV 
pozitivním člověkem.  -lm-


