DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro schůzi Zastupitelstva města Uh. Hradiště konané dne 7. 12. 2015 ve věci:
Ověření „10 problémů města a stanovení garantů“

Na šestém veřejném fóru, které proběhlo 27. 4. 2015, bylo za účasti 126 místních
občanů pojmenováno nových tzv. 10 problémů města v následujícím pořadí:
1. Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší
2. Málo autobusových zastávek a špatné linkové vedení a bezbariérových spojů
3. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov, zahrad a hřišť
4. – 5. Aktivní role města v procesu využití části areálu nemocnice
4. – 5. Nerušit odbor životního prostředí
6. – 7. Problematika bývalé věznice
6. – 7. Rekonstrukce sportovních plácků na veřejných prostranstvích
8. Klubovna pro setkávání a rozvíjení zájmových činností seniorů
9. – 10. Pěší propojení ul. Stonky – Mařatice, Východ
9. – 10. Posílit personální počet strážníků
_________________________________________________________________
11. CTZ technologicky převést na jiný druh paliva
12. – 13. Studentské slevy na kulturu, dopravu a sport
12. – 13. Neexistence komise pro centrální části města
14. – 15. Posílení technického zabezpečení pro práci Městské policie
14. – 15. Poskytnutí více brigád pro mládež
16. Přednost pro osoby zdravotně postižené při vyřizování dokladů
Ověření těchto problémů proběhlo v červnu 2015 v rámci dotazníkové šetření
indikátorů A. 1 Spokojenost občanů s místním společenstvím a A. 3 Mobilita a místní
přeprava obyvatel, ve spolupráci se studenty Obchodní akademie UH. Vyhodnocení a
závěrečné zprávy byly zpracovány na základě 499 správně vyplněných dotazníků.
10 problémů města dle dotazníkového šetření:
1. Problematika bývalé věznice
2. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov, zahrad a hřišť
3. Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší
4. Posílit personální počet strážníků
5. Málo autobusových zastávek a špatné linkové vedení a bezbariérových
spojů
6. Rekonstrukce sportovních plácků na veřejných prostranstvích
7. Poskytnutí více brigád pro mládež
8. Nerušit odbor životního prostředí
9. Aktivní role města v procesu využití části areálu nemocnice
10. Klubovna pro setkávání a rozvíjení zájmových činností seniorů
Poznámka: Tučně vyznačené jsou ověřené problémy – ověřeno 9 z 10. Neověřil se
problém „Pěší propojení ul. Stonky – Mařatice, Východ“.

Aby se s výše uvedenými výsledky dále pracovalo, je nutné stanovit zodpovědné
garanty k jednotlivým ověřeným problémům. Garant je osoba, která problém
monitoruje a obhajuje (účastní se souvisejících jednání, vyjadřuje se k danému
opatření apod.). Před následujícím fórem předají garanti informace o způsobech
řešení problémů (bodově - konkrétní opatření, jednání, projektová dokumentace atd.)
koordinátorce MA21 a PZM na základě výzvy (Ing. M. Gajdošová, ÚMA), aby mohla
být veřejnost informována o způsobech řešení ověřených problémů (formou
prezentace na fóru).
Výsledky dotazníkového šetření indikátorů
A. 1 Spokojenost obyvatel

A. 3 Mobilita a místění přeprava obyvatel

Garanti ověřených problémů:
1. Problematika bývalé věznice – Ing. arch. A. Holý
2. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov, zahrad a hřišť – Ing. D. Stojnová
3. Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší – Mgr. P. Karlíková
4. Posílit personální počet strážníků – Bc. V. Pauřík
5. Málo autobusových zastávek a špatné linkové vedení a bezbariérových spojů –
Ing. K. Lecián
6. Rekonstrukce sportovních plácků na veřejných prostranstvích – Ing. D.
Stojnová
7. Nerušit odbor životního prostředí – Mgr. J. Botek, tajemník
8. Aktivní role města v procesu využití části areálu nemocnice – Ing. arch. A.
Holý
9. Klubovna pro setkávání a rozvíjení zájmových činností seniorů – Ing. K. Lecián

Přílohy:
1. Výsledky dotazníkového šetření indikátoru A.1 Spokojenost občanů
2. Výsledky dotazníkového šetření indikátoru A.3 Mobilita a místní přeprava
obyvatel

Zpracovala: Ing. Miroslava Gajdošová, ÚMA

