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Jan Tichý
nar-iéstex

hetrnan

Vážená paní starostko, vážený pane staro to,
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje realizuje
projekt tzv. komunikačnich schránek, jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své
názory a připomínk k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti a stavu silnic. Jedná e o
snahu co největšího zapojení veřejno ti do problematiky údržby silnic a o získávání informací
a zkušeností občanů, kteři dennodenně silnice využí ají.
Do oluji si Vás touto cestou zdvořile požádat o vyčlenění hodného prostoru ve Vaší obci pro
umístění této komunikační schránky označené logem Pardubického kraje, např. na obecním
úřadě či místě kde se sdružují občané. oučástí schránky jsou také formuláře anketních
lístků. ve kterých mohou občané obce vyjádřit vůj názor, námět či připomínku.
Formuláře anketních lí tků a komunikační chránky Vám budou v dohledné době doručeny
prá ou a údržbou silnic Pardubického kraje.
V případě potřeby budou další formuláře anketních lístků i komunikační schránk k di pozici
na jednotlivých cestmistro stvích prá a údržby ilnic Pardubického kraje. Jejich přehled je
k dispozici na htto://WW\.\-.u ok. zlseznarn-ce trn i trov tvi.
Zároveň Vás žádáme o informovanost Vašich občanů vhodnými prostředky a způsobem o
pořádání a důvodech výše uvedené ankety s občany.
Další informace a případné dotaz zodpoví koordinátor projektu Mgr. Dáša Hykšo á. tel:
774 147 306.
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ANKETA
1. JSTE SPOKOJENI SE STAVEM SILNIC VE VAŠEM REGIONU?

o
2.

o

ANO

o

NE

NEVíM

MĚL BY PARDUBICKÝ KRAJ VĚNOVAT VíCE PENĚZ DO OPRAV A ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘíDY
I ZA CENU, ŽE PARDUBICKÝ KRAJ SI NA JEJICH OPRAVY VEZME ÚVĚR?

o
3.

PREFERUJETE LEVNĚJší "ZÁPLATOVÁNí"
ALE DRAžšíMI,

OPRAVAMI

o
4.

o

ANO

o

NE

DĚR VE VOZOVKÁCH

NEVíM

PŘED KOMPLETNíMI,

ROZBITÝCH ÚSEKŮ SILNIC?

ANO

o

o

NE

MYSLíTE, ŽE STAV SILNIC MÁ VLIV NA EKONOMICKÝ

NEVíM

ROZVOJ REGIONU,

NA CESTOVNí RUCH NEBO NA MíRU NEZAMĚSTNANOSTI?

o
Děkuji za vyjádření

ANO

Vašeho názoru.

o

NE

o

Jan Tichý, náměstek

NEVíM

hejtmana

Pardubického

kraje

