Fórum Zdravého města Mladá Boleslav 14. června 2016
zápis z veřejného jednání, hlasování o desateru problémů a ověření anketou
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Návrh problémů :
Na veřejném projednání („Fóru Zdravého města Mladá Boleslav), konaném dne 14.června
2016, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech
rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Akci pravidelně pořádá Zdravé město Mladá
Boleslav podle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. Vedení akce i moderování se ujala
Ing. Dana Diváková – ředitelka Institutu komunitního rozvoje a akreditovaný lektor MPSV.
Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro kvalitu života ve
městě.
Na veřejném projednání se sešlo celkem 60 účastníků (aktivních občanů) a ti měli možnost
diskutovat u níže uvedených kulatých pracovních stolů rozdělených do témat :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Veřejná správa, informovanost a strategický rozvoj
Životní prostředí
Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby
Kultura, sport, volný čas
Sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy
Vzdělávání, osvěta
Podnikání, ekonomika a cestovní ruch
Doprava
Stůl zástupců mládeže ze základních a středních škol

Přítomní účastníci akce si sami dle svého uvážení vybrali téma, které je zajímá a následně
se usadili u vybraného kulatého stolu. Po zkušenosti z Fóra ZM 2011 byl již stůl pro
zástupce mládeže připraven k základním 8 tématickým stolům jako stůl č.9 s jasným
označením stůl „I – stůl mládeže“. Náplní práce u tématických kulatých stolů bylo
definovaní 2 nejpalčivějších problémů v dané tématické oblasti. Zástupci mládeže
formulovali k hlasování 2 problémy pohledem jejich generace bez nutného tématického
zařazení. Z 9 tématických stolů bylo tedy vytvořeno níže uvedených 18 problémů.
Navržené problémy na Fóru Zdravého města z kulatých stolů
A1. Kamerový systém na sportovním hřišti za Májem
A2. Důsledné dodržování nočního klidu
B1. Revitalizace náměstí Republiky
B2. Nedostatek zeleně, retenční nádrže, zdržení vody v krajině
C1. Zvýšení kvality stravování ve školních jídelnách
C2. Zvýšit počet venkovních cvičebních strojů
D1. Rekonstrukce sportoviště za Májem
D2. Skříňky uzamykatelné na odložení věcí – u bazénu v parku Štěpánka
E1. Finanční podpora neziskových organizací v sociální oblasti a jejich prevent. programů
E2. Posílení bezpečnosti občanů – prevence kriminality
F1. Vznik střediska výchovné péče
F2. Financování asistentů do tříd (2let) – přechodné období
G1. Sdílený systém půjčovny kol
G2. Víkendový provoz infocentra
H1. Taxi pro seniory
H2. Zelená vlna na semaforech v dopravní špičce
I1. Zvýšení hlídek městské policie
I2. Zlepšení prostředí autobusového nádraží
Tyto problémy byly navrženy po diskusi u kulatých stolů a následně o nich přítomní
hlasovali na připravených hlasovacích tabulích. Každý účastník měl k hlasování přiděleny
dva hlasy a ty umístil kamkoli k výše vypsaným 18 ti problémům. Seřazením problémů dle
přidělených počtů hlasů (celkem 98) vzniklo z 18 ti problémů ono „Desatero problémů“,
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tedy prvních deset (viz. Příloha č.1 tohoto dokumentu) a ty byly následně ověřeny
internetovou anketou na webu www.zmmb.cz v délce trvání od 15.července do 30.září
s účastí 594 hlasů + hlasovací lístky v Boleslavanu – 56 hlasů (viz. Příloha č.2 tohoto
dokumentu). Veřejná anketa umožňuje obyvatelům města svými hlasy v internetové anketě
nebo hlasovacím lístkem z Boleslavanu určit nezávisle na hlasování z Fóra ZM pořadí
nejpalčivějších problémů vnímaných ve městě vč možnosti navrhnout vždy jeden vlastní
problém, který nebyl definován v seznamu 18 ti problémů předloženém v anketě a který ze
svého hlediska považují za důležitý. Celkem v anketě 650 hlasů a z toho 21 hlasujících
napsalo vlastní námět problému. Výsledky ankety, počty hlasů i seznam dalších návrhů
problémů jsou na webu Zdravého města www.zmmb.cz
Vytvoření ověřených 10 ti problémů – Desatero problémů města
Z výše popsané webové ankety se vytvořilo pořadí 10ti problémů a průnikem výsledků
hlasování z Fóra Zdravého města a ankety se stanovil konečný počet tzv. ověřených
problémů (viz. Příloha č.3 tohoto dokumentu). Ověřeným problémem je ten, který se na
Fóru Zdravého města i v anketě umístil v pořadí prvních 10. Průnikem obou akcí bylo
ověřeno 7 problémů :

P1 – Kamerový systém na sportovním hřišti za Májem
P2 – Revitalizace náměstí Republiky
P3 – Nedostatek zeleně, retenční nádrže, zdržení vody v krajině
P4 – Finanční podpora neziskových org. v soc.oblasti a jejich prevent.programů
P5 – Posílení bezpečnosti občanů – prevence kriminality
P6 – Zelená vlna na semaforech v dopravní špičce
P7 – Zvýšení hlídek městské policie
Celkový počet hlasů z Fóra Zdravého města,web.ankety a hlas.lístků = 719
K těmto ověřeným problémům může zaujmout Rada města svým usnesením stanovisko ,
určí odpovědnou osobu za návrh řešení problémů. Rozhodnutí by se mělo promítnout do
rozpočtu města a případně i do upřesňujících kroků strategického plánu. Stanovisko vedení
města je důležité z toho důvodu, že se předkládá jako informace pro veřejnost na
následujícím Fóru Zdravého města, kde se v prezentaci veřejnosti předkládá jak se naložilo
s řešením problémů, co se povedlo, co ne a za kolik peněz.
Ing.arch. Jindřich Zítka
vedoucí Projektu Zdravé město a MA 21

12/ 2016

3

