Zapojíte se i Vy do tvorby Strategického plánu rozvoje Městské části
Praha Zličín?
Strategický plán rozvoje je ucelený koncepční plán rozvoje městské části v podobě písemného
dokumentu, který je základem pro další směrování městské části s návazností na rozvoj
hlavního města či celého státu. Je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných
a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území městské části. Hlavním smyslem je plánování rozvoje městské části na
bázi souladu jednotlivých zájmů tak, aby městská část prosperovala jako celek. Prvním
krokem tvorby nového Strategického plánu rozvoje je průzkum názorů občanů naší městské
části realizovaný anonymním dotazníkovým šetřením.
V příloze článku se Vám do rukou dostává dotazník „Jak zlepšit život v městské části Praha Zličín?“, který má nám všem pomoci stanovit priority dalšího rozvoje naší městské části
Praha - Zličín. Touto formou se snažíme oslovit co nejširší okruh občanů a budeme velmi
rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty. Vaše odpovědi významně napomohou
našemu úsilí o zlepšení budoucího stavu městské části.
Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se nám společným úsilím podaří docílit
toho, abychom se v naší městské části vždy cítili dobře a byli na ni právem hrdí.
Jak dotazník vyplnit a odevzdat?
Vyplnění je dobrovolné a anonymní, pokud se Vám některé otázky zdají být příliš osobní,
nemusíte na ně odpovídat.
U jednotlivých otázek označte, prosím, číslem míru své spokojenosti dle hodnotící škály:
1 – ano
(jsem velmi spokojený/ná)
2 – spíše ano
(jsem docela spokojený/ná)
3 – spíše ne
(nejsem příliš spokojený/ná)
4 – ne
(jsem velmi nespokojený/ná)
5 – nevím, nezajímám se o tuto problematiku
Vyplněný dotazník můžete do 24.2.2017 (pátek) odevzdat osobně:
• v podatelně Úřadu městské části Praha - Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
• knihovně Zličín v Křivatcově ulici
• základní a mateřské škole v Nedašovské a Hevlínské ulici
Můžete jej také zaslat poštou na výše uvedenou adresu ÚMČ nebo e-mailem jako přílohu na
adresu: posta@mczlicin.cz.
Děkuji Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup
JUDr. Marta Koropecká, starostka Městské části Praha - Zličín

