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Přehled problémů z jednotlivých oblastí života ve městě, které si obyvatelé přejí řešit 

z jednání 7.9.2015 

  

 

OBLAST 

 

PROBLÉM 

 

A) Veřejná správa, 

strategický rozvoj, 

urbanismus 

1. Revitalizaci centra města – Náměstí a okolí, Svit (včetně 

mobiliáře pro obyvatele a návštěvníky). 

2. Silnice II/360 Velké Meziříčí Jihovýchod obchvat. 

B) Zdravý životní styl, 

zdravotnictví 

 

1. Budování odpočinkových zón (nábřeží u Svitu a Domu zdraví).  

2. Revitalizace náměstí – Náměstí a okolí, Svit (včetně mobiliáře pro 

obyvatele a návštěvníky). 

C) Životní prostředí 1. Úprava a pravidelná údržba zelených ploch.  

2. Více zelených ploch umístit v centru města v rámci řešení úpravy 

centra. 

D) Sociální věci 1. Řešit vzrůstající problematiku výskytu drog a alkoholu (nárůst u 

mladistvých). 

2. Podpora terénních sociálních služeb pro rostoucí počet seniorů. 

E) Vzdělávání 1. Rekonstrukce hřiště za Gymnáziem.  

2. Rekonstrukce tělocvičny Gymnázia. 

F) Volný čas, kultura, 

sport 

1. Oprava náměstí + auta pryč + sjednocení označení kulturních 

památek a funkčních budov.  

2. Realizace „relaxačního centra pro veřejnost v údolí“ (pod 

Čechovými sady – venkovní cvičící stroje pro dospělé). 

G) Podnikání, služby 1. Vytvoření nové průmyslové zóny nebo rozšíření stávající (nová 

pracovní místa, přistěhování obyvatel). 

 

H) Zemědělství a 

venkov 

1. Řešit stav spojovacích cest propojující obce 

2. Roztříštěnost financování obcí – zjednodušení administrace u 

dotací. 

I) Doprava 1. Řešit parkování v centru města a v sídlištích. 

2. Silnice II/360 Velké Meziříčí Jihovýchod obchvat.   

J) Stůl mladých 1. Řešit nevyhovující sportovní zázemí ZŠ Sokolovská (není hřiště, 

na kterých by se připravovali na sportovní soutěže). 

2. Řešit dlouhé čekací doby u lékařů. 
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 Desatero problémů města 2015 Velkého Meziříčí   

    

    

 Problém: Počet 

získaných 

bodů: 

 

1. Revitalizaci centra města – Náměstí a okolí, Svit (včetně mobiliáře 

pro obyvatele a návštěvníky). 

29  

2. Řešit nevyhovující sportovní zázemí ZŠ Sokolovská (není hřiště, na 

kterých by se připravovali na sportovní soutěže). 

15  

3. Řešit vzrůstající problematiku výskytu drog a alkoholu (nárůst u 

mladistvých). 

14  

4. – 5. Více zelených ploch umístit v centru města v rámci řešení úpravy 

centra. 

12  

4. - 5. Rekonstrukce hřiště za Gymnáziem. 12  

6. Podpora terénních sociálních služeb pro rostoucí počet seniorů. 10  

7. Řešit dlouhé čekací doby u lékařů. 9  

8. Silnice II/360 Velké Meziříčí Jihovýchod obchvat. 8  

9. Realizace „relaxačního centra pro veřejnost v údolí“ (pod Čechovými 

sady – venkovní cvičící stroje pro dospělé). 

5  

10.  Budování odpočinkových zón (nábřeží u Svitu a Domu zdraví). 4  

    

 


