Pozorujete ve svém okolí sociální situaci nebo jev, o který by se město mělo
zajímat? - ANO
Výskyt bezdomovců na veřejných místech - nepořádek
Dospívající děti a mládež na lavičkách/hřištích, které dělají hluk a nepořádek kolem sebe
který neuklízí. Nikdo je nekontroluje.
užívání a distribuce drog (Jiráskovy sady, okolí škol), opíjení se mládeže. Městská policie by
při kontrole nezletilých (např. v Parku V. Havla, Parkánech, Ostrově) mohla provádět
dechové zkoušky - pouze rozhánějí děti pryč. Možná by včasným odhalením problému
spousta rodičů dokázala včas zakročit.
Bydlení se stává pro občany města nedostupným (nedostatek bytů + vysoké nájemné).
nedostatek menších bytů pro samoživitele, mladé rodiny nebo osamocené důchodce, kteří
jsou ještě soběstační a nepotřebuji . Vůbec nedostatek bytů nebo vysoké kauce a nájemné
v komerčních bytech. Město by mělo mít vlastní bytový fond a s podporu by mohli lidé
fungovat a bydlet.
Konzumace alkoholu a přeslazených energetických nápojů výrazně nezletilými. Alkohol,
cukr i energetické nápoje vedou k agresivitě.
Mládež nemá bez peněz kde trávit volný čas v dobrém prostředí.
dluhová problematika
Zvýšený výskyt "problémových" jedinců ve městě. Nutné tento jev řešit.
Velmi se mi nelíbí zrušení Azylového domu Naděje v Želetické ulici. Přijde mi, že je to veliká
chyba, tuto službu jsem vždy vnímala pro město jako velice důležitou. Rodiny které se
ocitnou v situaci, kdy tuto pomoc potřebují, a je jich poslední dobou bohužel více a více, tak
nebudou mít možnost kde ve městě zůstat. S tím si souvisí celkově neúnosná finanční
stránka nájmů na bydlení.
Větší starost a zájem o obyvatele.
následná bydlení pro znevýhodněné osoby např. opouštějící Dětský domov, azylové
bydlení, LDN bez bydlení, se zdravotním handicapem. Bydlení v zodpovědnostech
organizací, které se starají o jednotlivé cílové skupiny.
Ve městě se dávají pouze pokuty za špatné parkování v centru. U ZŠ a v parku je nepotkáte,
aby dělali dozorovou činnost. Vládní opatření v podobě zakrytých dýchacích cest se v
centru vůbec nedodržuje a MP pouze přihlíží.
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