
Dotaznĺk zamě enÝ na dalšĺ rozvoi města

Vážení občané'

dostává se Vám do rukou dotaznĺk, jehož cÍlen je zjistit Vaše názory, pot eby a p ánĺ v souvislosti
s aktualizací Strategického plánu rozvoje mésta BohumÍna na obdobĺ 2014-2020. Cílem strategického
plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky města a vytyčit vĺzi, jaké by město mělo do
budoucna b t P i plánování budoucnosti Bohumĺna budeme vŽdy p ihlížet k Vašim p áním a
názorťlm, proto Vás prosĺme o pravdivé a up ĺmné zodpovězení následujících otázek' Aktuaĺizace
strategického plánu pochopitelně tímto dotaznĺkov m šet enĺm nekončĺ. Další informace najdete na
internetov: ch stránkách města.

í. označte 5 pŕiorit pro další rozvoi Bohumína v oblasti Životního prost edi
(se ad'te v po adĺ 1 až5; 1 = nejvyšší priorita)

Protipovodliová ochrana Zlepšení ovzduší

V stavba kanalizace

T ídění odpadťl Lesy a zele

Čistota města Jiná priorĺta

2. Oznaćte 5 priorit pľo dalšĺ rozvoj Bohumína v oblasti dopravy:
(se ad'te v po adí 1 aż 5; 1 = nejvyśśí priorita)

Bezpečnost chodcťi Parkování Hromadná doprava

obchvat Sk ečoně Bezpečnost cykĺistťl

Bezpečné cesty Jiná prĺorita:

3. označte 5 priorit pro další rozvoj Bohumína v oblasti podnikání a zaměstnanosti:
(se adte v po adí 1 aż5:1 = nejvyšší priorita)

Zvyšování kvalifikace Úspory energií v podnikání

Nové pracovní p íleŽitosti ve městě

4. označte 5 pľiorit pro dalšĺ rozvoj Bohumína v oblasti kvality života:
(se ad'te v po adí 1 až 5; 1 = nejvyšŠí prĺorita)

SniŽování kriminality Dostupné socĺální slużby

Volnočasové aktivity (sport) Upravené ve ejné prostory

ZachovánÍ nemocnice Kvalitní školstvĺ Dostupné bydlení

Volnočasové aktivĺty (kultura) Jiná prĺorita

5' Jak má b t dle Vašeho názoľu Bohumín v roce 2020?
(vyberte maximálně 3 odpovědĺ)

n Městem s bohat m společensk m Životem
tr Dopravní k iŽovatka evropsk1ich cest
tr Městem sportu a volnočasov ch aktivit
tr Městem zeĺeně a kvalitního Životního prost edí
tr Kĺidn1im městem pro p íjemné bydlení
tr Městem s kvalitními s|użbami občan m
n cistym a bezpečn m městem
tr Městem pracovnĺch p íleŽĺtostí
tr Jiné, specifikujte:

6. Co Vy osobně považujete za největší nedostatek našeho města, co se Vám osobně
na našem městě nejvíce nelíbí?
Vypište maximálně 3 nedostatky.

7. CoYy osobně vnímáte jako největší p ednost našeho města' čeho si zde nejvíce
považujete (co se Vám na městě nejvíce líbí) ?
Vypište maximálně 3 p ednosti'

lnovace v podnikání Jiná priorita

Pomoc p i zahájení a rozvoji podnikání
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Navľáconl'vypLnĚnÉlro, dotazĺrítu;

Vyplněn dotaznlk odevzdejte do 3í. května 20í9 na podatelně městslĺého uadu (p ĺzemí
budovy r'adnice, . dv. A1 19' irrfocentrum), v elełđronic*é podobě lze zasilat na eĺnailovołl
ad-ľe_su .ąffioidrudan@ĺnĄp.eą mauník ja Ín'ožno \'yĺphĺl také na hteľnetov,ďr
stránkám města (odkaz: riww.ĺnesbbohumÍn.czlczlradnłddolzÚlĺrldoErilĺ-rozvrĺ-
ąetl1.
DěÍĺuJeme zalVäš aktivnÍ pffotup-


