S Vámi o všem? Ovšem!
Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje návrhy, jež vyplynuly z Fóra
Zdravého města Kopřivnice - veřejné diskuze konané 2. dubna 2014. Cílem ankety je ověřit, zda i Vy, kteří jste se
této akce možná nezúčastnili a máte zájem spolupodílet se na utváření města, v němž žijete, cítíte stejné problémy
jako důležité. Ačkoliv výstupem Fóra mělo být definování deseti návrhů, vzhledem k jejich navrženému množství
je v anketě uvedeno všech osmnáct, které postoupily do užšího výběru.

Hledáme DESATERO problémů/příležitostí Kopřivnice
Prosíme, zakřížkujte MAXIMÁLNĚ 3, které jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější.
V případě více označených možností je lístek NEPLATNÝ!!!!

Pořadí problémů není dáno - určíte ho Vy svým hlasem!

Dostavba domova pro seniory
Parkové plochy k relaxaci a odpočinku pro seniory
Zpracování projektu pro zadržování vody v krajině
Předávání sáčků na exkrementy při platbě poplatku za psa
Revitalizace veř. prostranství před prodejnou („Hruška“, dříve Tesco) na sídlišti Sever,
včetně úpravy chodníku od této prodejny až po restauraci Aura
Příprava projektu zainvestování technické infrastruktury pro individuální bytovou výstavbu
Využití ZŠ Náměstí - prodej
Využití loutkového divadla pro centrum celoživotního vzdělávání, včetně knihovny
Přidání odbočovacího pruhu na křižovatce ul. Kpt. Jaroše - Záhumenní
Uzavření ul. Štefánikova pro nákladní dopravu v úseku ul. Husova - Pod Morávií
Zpřístupnění hřiště u ZŠ Emila Zátopka veřejnosti
Venkovní fitness prvky pro adolescenty a dospělé
Zvýšení informovanosti o plnění strategického a akčního plánu v KTK
Projednání struktury webu města Kopřivnice s veřejností
Oprava hřiště na sídlišti Sever u Kopřivničky
Vybudování bezplatného, volně přístupného tábořiště
Vybudování turistického kempu
Parkour a skate park na novém bezpečnějším místě
TERMÍN pro odevzdání dotazníku je nejpozději 16. května 2014 na těchto sběrných místech: INFORMACE
městského úřadu, schránky důvěry, městská knihovna, e-mail: romana.bukovska@koprivnice.cz
Dotazník je možné vyplnit na webové adrese: zdravemesto.koprivnice.org. Zde najdete také zápis
z celého jednání, během kterého byly výše uvedené problémy navrženy.
VÝSLEDKY budou k dispozici v místním tisku a na webové adrese: zdravemesto.koprivnice.org
bezprostředně po projednání výstupů radou a zastupitelstvem města (předpoklad je červen 2014)
Děkujeme Vám za zájem a za Váš čas!
Anketa je anonymní, ale v případě, že chcete být zařazeni do slosování o zajímavé ceny,
uveďte prosím Váš kontakt. Losování proběhne 21. 5. 2014
jméno a adresa:....................................................................................................
tel.:........................................ e-mail:..................................................................
Kontakt: Bc. Roamana Bukovská, koordinátorka PZM a MA21, tel.: 556 879 671, romana.bukovska@koprivnice.cz

