
 
 

A N K E T A 
 

NEJPALČIVĚJŠÍ PROBLÉMY města KUŘIMI 
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi? 

 
Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany města Kuřimi. 

Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát Vám, občanům, prostor, aby jste se vyjádřili 
k tomu, co Vám v našem městě chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit, abyste byli 
spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.  

Prosíme, aby jste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější, a které by dle 
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 propagačního materiálu informujícího o cílových lokalitách cestovního ruchu 
 Chybějící prostor pro mateřské centrum 
 Infocentrum 
 Kapacita škol (ZŠ i MŠ) 
 Nedostatečný zájem o spolupráci podnikatelů se samosprávou 
 Neexistence městské policie (resp. spolupráce s Městskou policií Brno) 
 Snížení intenzity silniční dopravy (R43, obchvaty) 
 Úprava nádraží ČD (venkovní a vnitřní prostory, bezpečnost, bezbariérovost) 
 Veřejná prezentace studií souvisejících s variantami obchvatů Kuřimi s diskuzí 
 Zachování ploch pro sport a rekreaci na úkor další zástavby, chybějící umělá ledová 

plocha 
 Zlepšit bezbariérovost v Kuřimi (zejména chodníky na hlavních trasách města) 
 Znovuobnovení LSPP v Kuřimi - i za cenu vyššího příplatku od občanů 
 Zvýšit kapacity parkování v Kuřimi 

 Další problém ……………………………………………………………………………..  
TERMÍN odevzdání dotazníku: 31.5.2010 

 
SBĚRNÁ MÍSTA  pro dotazníky:  
1. Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí 
2. Městská knihovna 
Dotazník je uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.kurim.cz, sekce Zdravé 
město - 2010 
 
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici ve Zlobici a na webových stránkách 
www.kurim.cz  bezprostředně po projednání výstupů Zastupitelstvem města.  
 

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! 
Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 31.5.2010! 
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