Výsledky anketního šetření 2015
Každý rok po veřejném fóru Zdravého města Jilemnice probíhá anketa, která má za úkol
ověřit problémy, které nadefinovali účastníci fóra. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Anketa
mezi občany Jilemnice probíhala od 15. do 31. května.
Anketní lístky byly občanům distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. a byly též
k dispozici ke stažení na webových stránkách města. Bohužel jsme od spousty občanů zjistili,
že anketní lístky neobdrželi – anketní lístky totiž byly nešťastně vloženy do reklamních
letáků. Pro příště distribuci lístků vylepšíme, aby se dostaly do všech domácností a všichni tak
měli možnost se ankety zúčastnit.
Anketa měla ověřit, zda se názor veřejnosti shoduje s výsledkem účastníků fóra. Problémy,
které se objevily mezi prvními deseti v hlasování na fóru a zároveň i v anketě, se považují za
ověřené a budou předloženy zastupitelstvu města k řešení.
V letošním roce byly ověřeny následující problémy (problémy nejsou řazeny dle počtu hlasů,
ale abecedně):
- problém č. 1: Bezdomovectví v Jilemnici
- problém č. 2: Najít využití pro budovu bývalé spořitelny
- problém č. 3: Neutěšený stav a provoz autobusového nádraží
- problém č. 4: Nevyhovující prostory knihovny
- problém č. 5: Nezájem zastupitelů o veřejné fórum
- problém č. 6: Pokračovat v budování cyklostezek
- problém č. 7: Vyřešit areál bývalého OSP
Počty obdržených hlasů u jednotlivých problémů na fóru a v anketě naleznete v samostatné
tabulce. Na celkem 7 sběrných místech a prostřednictvím e-mailu bylo odevzdáno 181
hlasovacích lístků, 5 jich bylo z vyhodnocení vyřazeno z důvodu zaškrtnutí více problémů,
než bylo povoleno. Kromě navržených problémů přinesla anketa další podněty, např.
chybějící koupaliště, neutěšený stav hotelu Cedron, chybějící kluziště, absence rozlučkové
síně, nevyhovující stav cest v zámeckém parku, nedostatečné parkovací plochy na sídlišti
Spořilov, nespokojenost s cenou vody a další. Anketou ale celý proces nekončí. Pro každý
ověřený problém bude navržen postup řešení a bude určena odpovědná osoba, která bude
dohlížet nad postupnou realizací nápravných opatření. K některým problémům budou na
podzim uspořádána diskusní setkání u kulatého stolu.
Způsob realizace a vyřešení problémů bude prezentováno na desátém ročníku veřejného fóra
Zdravého města Jilemnice v dubnu 2016, na který jste všichni srdečně zváni.
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anketa proběhla v období 15. - 31. května 2015
Počet
odevzdaných
anketních lístků:

MÚ - A

MÚ - B

MÚ - C

IC

Norma

DPS

El.

MŠ

Celkem

42

5

12

89

8

9

13

3

181

Problém
Bezbariérovost Jilemnice
(pošta, úřady,…)
Bezdomovectví v Jilemnici

Počet hlasů

Pořadí v anketě

11

12. - 13.

38

2.

First responder (proškolení
první pomoci)

1

16.

Chodník v ulici Roztocká

26

Kurzy krizových situací
Najít využití pro budovu
bývalé spořitelny
Nedostatečný úklid po
městě
Nepolevit v údržbě a péči o
zeleň
Neutěšený stav a provoz
autobusového nádraží
Nevyhovující prostory
knihovny
Nezájem zastupietlů o
veřejné fórum

2

3. - 4.
15.

58

1.

12

9. - 11.

12

9. - 11.

23

6.

14

8.

12

9. - 11.

Obnova cest po těžbě dřeva
Péče o stávající majetek
města
Podpořit vytváření nových
pracovních míst
Pokračovat v budování
cyklostezek

11

12. - 13.

4

14.

26

3. - 4.

20

7.

Vyřešit areál bývalého OSP

24

5.

Další problémy definované účastníky ankety
Ostatní problémy
koupaliště
hotel Cedron
cyklodoprava
nezvyšování cen vody, drahá voda
cesty v zámeckém parku
parkování na sídlišti
rozvoj míčových sportů pro mládež
finanční podpora mládežnického fotbalu
podpora školy a školky montessori
rozlučková síň
volný pohyb zvířat
hluk o víkendu
chodník Čsl. legií
oprava silnice a bezbariérovost chodníků v
ulici Za Lázněmi
větší podpora města ohledně sportovních
aktivit pro děti i dospělé
údržba a obnova již zřízených dětských hřišť
dojednat s majiteli pozemků a nemovitostí
hlavně v centru města jejich údržbu a úklid
(např.zahrada za prodejnou tabák)
areál Hraběnka
romská populace
silnice na Kozinec
chodník v ulici Metyšova

Hlasy
10
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

zrušit herny
hudební klub Továrna (nepořádek, poničená
auta - okolní ulice, přilehlá parkoviště)
ještě jeden market (Penny, Lídl,…)
cesta k vlakovému nádraží po schodech
chybějící podpora města alternativních
způsobů předškolního a základního
vzdělávání
lavičky podél asfaltové dráhy na Hraběnce
zakázat vázání psů před supermarkety
zajistit trhovcům slušnější místo
nekompetentnost vedení města
kryté kluziště
chybějící "pára" v bazénu
psí výkaly po celém městě
občersvení na AN - přitahuje různá individua nevhodné
jiné možnosti škol než gymnázium, které
dětem nic nedá
lokální topení pevnými palivy, spalování
odpadků, kontrola dotací na el. a plynové
kotle
přechod pro chodce od ulice Hanče a Vrbaty
k mateřské škole Hrabačov
katastrofální stav Skautské ulice
opravit cestu od MŠ Zámecká až do
Valdštejsnké ulice
najít využití bývalého kojeneckého ústavu
zábradlí podél řeky Jilemky v ulici Hanče a
Vrbaty - osvětlení
vyčištění zaneseného a smradlavého koryta
Jilemky
omezit nebo zrušit počet herních automatů ve
městě nebo je vystěhovat mimo centrum
chodník v ulici Do Žlábku a Za Lázněmi
regulace Jilemky
co jsme si to zvolili za zastupitele?
stav komunikací a přechodů pro chodce ve
městě
kruhový objezd u starého hřbitova
více odpadkových košů do zámeckého parku
a pravidelně je vyvážet
chodník nebo cyklostezka z Jilemnice do
Martinic
zpřístupnit zahradu za starou spořitelnou a
dát tam lavičky
vylepšit cesty na hřbitově
chybějící kamerový systém - sídliště Spořilov,
garáže v Roztocké ulici
nedostatek míst v mateřských školách
chodník u pošty
nový povrch cesty na Hraběnce
hospic

1
1
1
1

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

