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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

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

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

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Čistota města – psí exkrementy a nedopalky 
Obchvat města 
Revitalizace náměstí 
Absence noclehárny  
Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kulti-
vace veřejného prostoru 
Oživení náměstí o prázdninách a víkendech 

Zpřístupnění sportovišť veřejnosti 
Finanční podpora minoritních sportů  
Schází kapacita školních družin 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením
Revitalizace sídlišť 
Zřízení instituce hlavního architekta 

Řešení dopravy na Masarykově náměstí 
Revitalizace povrchu Masarykova náměstí 
Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích 
Živnostenský dům – podpora podnikání 
Problém, který zde není uveden: 

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!  |  TERMÍN odevzdání dotazníku 

je do 31. května 2015.  |  Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také 

k dispozici samotné dotazníky: Městská informační 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 01 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 radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám za zájem o naše město a za Váš čas.  
|  Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 567 167 125, sona.kratka@jihlava-city.cz

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované 

na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaném dne 15. 4. 2015. Nezúčastnili jste se tohoto 

setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které pova-

žujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy:

ZDRAVÝ KRAJ

— v rámci akce Světlo pro AIDS
— pondělí 14:00–18:00
— sanitka R-R u City parku Jihlava 
 (zadní vstup z ulice U Dlouhé stěny)
— bazplatné, bez objednání, anonymní, výsledky do 20 minut
— testování pořádá sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA
— cílem je prevence HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí

e-mail: vysočina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209, www.rozkosbezrizika.cz

  bezplatné
testování
      na HIV
      infekci!

18. května 2015 

31. 5. 2015 
vyhlídková věž kostela sv. Jakuba
Brána Matky Boží 10–13, 14–18 hod.

Vstup na vyhlídkovou 
věž kostela sv. Jakuba 
a na Bránu Matky Boží zdarma!
Přijďte a podpořte zdravý život 
bez kouření!

Brána Matky Boží: 
10.00–13.00 měření zanesení 
plic CO

2

celý den zdarma analýza složení 
těla na přístroji IN-Body 230

Cesta za čistým 
vzduchem
Světový den bez tabáku

pořádá Zdravé město Jihlava  |  informace: Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21, tel.: 567 167 125, e-mail: 
KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz/zdravemesto


