
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fórum Zdravého města Mšena
- Desatero problémů města Mšena -

Program:

 Zahájení - úvodní slovo - Ing. Martin Mach
 Informování o řešení problémů loňského Desatera
 Úvod k akci – Mgr. Markéta Lexová, lektorka NSZM
 Sepsání návrhů přítomných
 Závěr

      

Místo konání: zasedací sál na MěÚ Mšeno
Doba konání: pondělí 12.09.2022 od 16:00 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. Markéta Lexová, lektorka NSZM

1. Zahájení

     Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany, 
zastupitele a zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen "NSZM“) Mgr. Markétu Lexovou, 
lektorku NSZM.

2. Informace  o řešení problémů z minulých let

Přítomní občané byli krátce seznámeni s řešením problémů z minulého roku, které byly 
ověřeny anketou a projednány na  schůzi Zastupitelstva města Mšena dne 06.10.2021.

Odpolední klub pro větší děti – opakující se téma, za předpokladu, že by byly nalezeny vhodné 
prostory pro zázemí, je třeba zajistit pro osoby mladší 18 let dozor zletilou osobou.

Vybudování sběrného dvora – funguje pro tento účel prostor bývalé cihelny a sběrný dvůr na 
skládce.

Zkulturnění míst pro kontejnery – provedeno v okolních částech města (Vojtěchov, Ráj atd.), v 
samotném Mšeně je problém malého prostoru, kde jsou kontejnery umístěny, pokusíme se vylepšit
prostor zejména Na Podolci.

Pokračování v budování cyklostezky (Stránka – Velký Újezd) – hranice katastrálního území jsou 
limitem pro pokračování cyklostezky, jednáme o pokračování s obcí Stránka

Bezbariérovost veřejných budov – budova radnice je památkou, tudíž bez schválení památkářů 
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nelze provést stavební úpravu v souvislosti s bezbariérovostí prostor radnice (rampa, výtah apod.)

Parkování ve městě – stále problematické téma, k řešení se nabízí využití  místa vedle 
komunikace v Jatecké ulici vybudováním několika parkovacích míst (je třeba zajistit výkup nebo 
směnu příslušných pozemků), v sezóně lze využít pro parkování travnatou plochu vedle 
komunikace v Romanovské ulici (jedná se o pozemky ve vlastnictví města)

Chodník přes prostor náměstí mezi radnicí a restaurací Zlatý lev – čeká se na výsledek odvolání 
na KÚSK 

3. Úvod k akci - Mgr. Markéta Lexová, lektorka NSZM

Mgr. Markéta Lexová, lektorka NSZM stručně seznámila občany s tím, co obnáší agenda 
MA 21 a činnost NSZM, a dále seznámila přítomné s průběhem samotného veřejného fóra a 
následným ověřováním prostřednictvím anketního dotazníku, 

Podněty (návrhy), které přítomní občané uvedli (v pořadí dle počtu hlasů):

Obnova rehabilitace v DS Mšeno

Zachování želeniční dopravy

Doprava Řepín – Mšeno (autobus s větší kapacitou osob pro spoj ve 14.00 hodin)

Zlepšení provozu lékárny

Odbahnění rybníka v Sedlci

Kvalitnější potravinový obchod (Penny, COOP, chovatelské a rybářské potřeby)

Vyřešit parkování na náměstí – zajistit průjezd autobusů

Rozšíření dotace na kotle o dotaci na solární panely a zateplení domů

Seznam návrhů pro zlepšení  života ve městě z pohledu občanů a mládeže bude po ukončení
anketního dotazování předán Zastupitelstvu města Mšena k projednání na nejbližší schůzi.
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