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ANKETA K REGENERACI PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

V měsíci březnu proběhne na území hlavního města Prahy anketa pro obyvatele panelových sídlišť, která má napomoci při
zpracovávání projektu regenerace panelových sídlišť v souvislosti s nařízením vlády č. 494 z 18. prosince 2000 o podmínkách
poskytování dotací ze státního rozpočtu. Účelem projektu je komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště, jeho přeměna
ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. V loňském roce již byla provedena analýza 54 pražských panelových
sídlišť jako první krok k celoměstské koncepci jejich regenerace.

Na území naší městské části se jedná o tři sídliště, a to: sídliště Hloubětín, sídliště Lehovec a sídliště Černý Most. Byli bychom rádi,
kdybyste věnovali pozornost dotazníku, který pro vás připravil zpracovatel - Magistrát hl. m. Prahy, sekce útvar rozvoje hlavního města.
Dotazník bude obsahovat otázky týkající se oblasti bydlení, životního prostředí, dopravy, volného času a bezpečnosti. Máte možnost
nejen vyjádřit svůj názor na problémy v příslušné městské části Prahy 14, ale také se spolupodílet na zlepšení podmínek, hledat a
navrhovat řešení.

Pokud dotazník neobdržíte, vyžádejte si ho v podatelně Úřadu MČ Praha 14 nebo využijte www.praha14.cz.

Po vyplnění ho lze odevzdávat do schránek podle následujícícho přehledu. Úřad MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073:

v pondělí a ve středu: od 8 do 17.30 hod.
v úterý a ve čtvrtek: od 8 do 16 hod.
v pátek: od 8 do 15.30 hod.
MŠ Zelenečská 500: Po -- Pá 7 až 18 hod.
MŠ Šestajovická 253: Po - Pá 7 až 17 hod.
ZŠ Gen. Janouška 1006: Po -- Pá 8 až 16 hod.
ZŠ Vybíralova 964: Po -- Pá 7 až 17 hod.
ZŠ Chvaletická 918: Po -- Pá 8 až 15 hod.

 

Poslední sběr vyplněných dotazníků proběhne 29. března. 
Děkujeme za vaši ochotu napomoci rozvoji městské části, v níž žijete.

Ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje
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