
Ověřovací anketa 
10 PROBLÉMŮ OBCE BORY – VEŘEJNÉ FÓRUM 2017 

Z veřejného fóra 21.6.2017, vzešlo těchto 15 problémů, kterým přítomní přiřadili 
ještě body prioritní a vznikl tak seznam 10 nej problémů/příležitostí z fóra. 
Po ověření touto anketou, bude vzniklých 10 P předloženo zastupitelstvu obce. 
Prosíme, označte 3, podle Vás nejzávažnější problémy.  
Vyplněné anketní lístky prosím, odevzdejte do schránky v prodejně COOP Jednota, 
nebo do poštovní schránky na budově OÚ do 31.7.2017.  
Další anketní lístky získáte, v kanceláři OÚ a na www.bory.cz      Děkujeme! 
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Označte 
X 

Problém/příležitost 

 Bezbariérový přístup do Jednoty a OÚ. 

 Další místa na odkládání bioodpadu po obci. 

 Dovybavení školního a obecního hřiště. 

 Horník – vyčištění, úprava pro koupání a rybaření  (mládež) 

 Nová jídelna pro MŠ a ZŠ. 

 Pojízdné zásobování Cyrilova. 

 Pokračovat v projektu Mezibory. 

 Rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky 
VPP). 

 Upravit komunikace (polní cesty), směr Sklené, Hatě, Ševčina, 
vodojem. 

 Vybudovat hřiště pro MŠ. 

 Vybudovat centrální objekt služeb, pohostinství atd. (rodinné 
oslavy). 

 Vybudovat sběrné místo (na velkoobjemový odpad). 

 Vyřešit problém s psími výkaly na ulici a toulavé kočky. 

 Zlepšit zimní posyp. 

 Zrcadlo u uličky v DB. 
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