
10 PROBLÉMŮ města Říčany 
Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi? 
 

Vážení občané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, 

které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města 13.5.2014. Cílem této diskuse i 

na ní navazující ankety je dát Vám, občanům, prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co Vám v našem městě 

chybí, co by se mělo změnit, upravit nebo zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je 

Vaším domovem.  

 

A N K E T A 
 

Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější, a které by podle Vašeho názoru 

měly mít v řešení přednost před ostatními.  

NÁVRHY PROBLÉMŮ  
Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! 

 

 Absence sociální bydlení 
 Autobusová doprava v okolí škol v ranních hodinách – málo spojů 

 Budova kina (najít využití a rekonstruovat) 
 Chybí chráněná dílna (pracovní místa) 

 Nedostatek parkovacích míst u nádraží – i na severní straně 
 Masarykovo náměstí (nutno oživit nabídkou služeb, tradičními obchody a kavárnami) 
 Nedostatečná kapacita levných ubytovacích míst pro turisty 

 Nedostatečná kapacita ZŠ - nedostatek kmenových tříd a odborných učeben 
 Nedostatečná ochrana a zpřístupnění malých vodních ploch 

 Nedostatečná prostupnost území v důsledku zastavěnosti 
 Nedostatečné šatny na sokolském cvičišti 
 Nedostatečné zvýraznění přechodů u škol 

 Nedostatek míst v MŠ (pro 3 a 4leté děti) 
 Nedostatek parkovacích míst u nádraží – i na severní straně 

 Nemoderní uliční prostor v ul. 17. listopadu 
 Noční provoz diskotéky Ballagio -  ruší okolí 
 Podmínky pro občany v úředních prostorách MěÚ - chybí klimatizace 

 Stav budovy gymnázia 
 Špatný vzhled v okolí komunikací na příjezdech do města 

 Další problém:…………………………………………………………………………………. 

 

 
 
TERMÍN odevzdání dotazníku:    15.7.2014 
SBĚRNÉ MÍSTO  pro dotazníky:  

1. Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 83, Říčany 

2. Městský úřad – podatelna, Masarykovo nám. 53/40, Říčany 

3. Vyplněný dotazník můžete také poslat elektronicky na e-mail: granty@ricany.cz 

 

Dotazník je volně ke stažení na adrese www.ricany.cz , sekce Zdravé město MA21.  

S případnými dotazy se obracejte na: Ing. Hana Jarošová, koordinátor Zdravého města Říčany, Masarykovo 

nám. 53/40, tel: 323618157, e-mail: hana.jarosova@ricany.cz  

 
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách města 

bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastupitelstvem města  

 
 

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! 
Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 15.7.2014! 

http://www.ricany.cz/
mailto:hana.jarosova@ricany.cz

