Projekt Háje

Anketa lesopark Háje
Vážení občané,

Vaše podněty na využití lesoparku Háje nám můžete předat následujícím způsobem:
Pokud máte nápad na využití konkrétního prostoru v lesoparku, označte toto místo na přiložené mapce
se stručným popisem.
Pokud máte námět na aktivitu, případně aktivity, které byste na Hájích uvítali, a nejste si jisti, kde by bylo vhodné je
realizovat, zapište tento nápad jednoduše do okénka dole.
Vyplněné anketní lístky můžete odevzdávat na sběrných místech'.

již delší dobu byl lesopark Háje opomíjen a přednost dostaly jiné investiční akce. Tento přístup bychom ale
rádi v brzké době změnili! Vedení města na tuto oblast myslí a společně s úsekem rozvoje města a odborem
životního prostředí chce za vaší pomoci z lesoparku udělat příjemné místo pro odpočinek, aktivní místo
pro sport a zábavu. Prostor je dostatečně velký a tak bychom byli rádi, kdyby se do tohoto projektu zapojily
všechny věkové kategorie.

Jak se zapojit?

Sběrnými místy jsou:
• Podatelna Městského úřadu ve Slaném, Velvarská 136
• lnfocentrum pod Velvarskou bránou
• Recepce plavecké haly VSH Slaný
• Studovna knihovny Váciava Štecha na náměstí

Součástí tohoto listu je mapa Hájů a to jak z oblasti nad nemocnicí, tak i z oblasti nad 1. ZŠ. Vše b)Jde také možné stáh
nout na webových a facebookových stránkách města. Instrukce, jak postupovat, najdete na zadní straně.

Elektronicky je možné lístky zaslat na adresu jelenova@meuslany.cz. Paní Jelenová ráda odpoví na všechny
dotazy.

Pokud máte chuť se s námi přímo setkat a prezentovat své nápady, přijďte na veřejné setkání v Městském centru
Grand .O termínu konání vás budeme včas informovat. Jestliže vám osobní setkání nevyhovuje například z časových
důvodů, odevzdejte mapu se zakreslenými nápady a vyplněným okénkem na tipy na jednom ze sběrných míst.

Co bude dál, až bude dostatečné množství
nápadů od občanů?

Anketní lístky, včetně mapy, najdete také na webových a facebookových stránkách města.

Po· veřejném projednání budou návrhy předány expertům, vedoucím odborů a budeme zkoumat, zda je vůbec
reálné nápady realizovat. Dále předáme vybrané nápady projektantovi, který zpracuje návrhy celého projektu
Háje. O výsledných projektech budeme informovat veřejnost a poté opět zapojíme veřejnost do výběru projektu,
který bychom chtěli realizovat.

Prostor pro vaše návrhy:

Je potřeba si uvědomit, že tento projekt nebude uskutečněn během čtvrt roku. Vypracování a návrhy projektů trvají
několik měsíců a také se musí brát ohledy na přírodu. Vše bude také záviset na finanční náročnosti, která vzejde z našich
společných nápadů.

Jak budu dál získávat informace o vývoji projektu?
O projektu Háje budeme informovat na webových stránkách města a na facebooku města. Pokud nejste zastáncem
internetu, nezoufejte. Budeme informovat v městském zpravodaji - Slánské radnici. Pro bližší informace kontaktujte
samotnou manažerku rozvoje města nebo referentku životního prostředí.

Těšíme se na vaše podněty!
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