
neformální setkání s veřejností  k tvorbě:

Strategického plánu Chodova 2022-2030

21. 7.  2021 areál Bílé vody,  farní zahrada



PROGRAM.
Město Chodov zpracovává nový strategický plán rozvoje 
města do roku 2030. 

Po úvodní analýze jsme chtěli do celého procesu zapojit          
i Vás, občany města. Mimo dotazníkové šetření, které ve 
městě aktuálně probíhá, jsme se s vámi chtěli potkat i osobně 
na hezkém místě, kde bychom si mohli vyslechnout váš názor 
na město. 

Setkání proběhlo 21. července. Od 14.hod se občané mohli 
zastavit na našem stánku na oblíbené Bílé vodě. Večer jsme 
se pak přesunuli na farní zahradu, kde byla možnost 
neformálně diskutovat i s vedením města a k tomu si opéct 
buřta .

Celkem se obou setkání účastnilo 106 
občanů.

Na následujících stránkách najdete jejich názory a nápady. 
Určitě se nejednalo o poslední podobnou akci a příště se už 
občané budou moci vyjadřovat přímo k našim návrhům. 
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Parky nebo parkování

33 18 3

Parkování dlouhodobě vnímáte jako jedno 
z nejdůležitějších témat ve městě. 

Parkovacích míst tady máme všichni nedostatek, 
ale zároveň tato místa zabírají velkou část 
veřejného prostoru. Ten by mohl být řešen jinak, 
na kterém by mohly být realizovány dětská 
hřiště/parky/drobné služby apod. Mnoho z Vás 
při rozhodování váhalo a uznalo, že řešení 
problému s parkováním není jen ve slepé 
výstavbě nových parkovacích míst, ale zároveň 
také ve změně především životního stylu. 

Řešení není jednostranné, určitě chceme budovat 
nová parkovací místa a určitě chceme dál 

rozšiřovat parky tam, kde to dává smysl. 

Krátkou anketou jsme se Vás zkusili zeptat, jaké téma 
Chodov potřebuje více řešit. 
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Více pontonů 
na Bílé vodě

NAŠE PŘÁNÍ  - I část.

Parky pro psy

Jaký by měl být Chodov podle Vás? Co byste si přáli, aby se ve městě změnilo. 
Zde uvádíme výběr Vašich nejčastějších přání:

Zdravé obyvatele

Dětské hřiště
Nová Husova

Více sportovního vyžití 
a akcí

Omezit herny

Občanská 
sounáležitost

Moderní architektura

Venkovní party, 
grilování

Letní kino třeba 
na Bílé vodě

KoupalištěHřiště 
U Porcelánky

Lavičky 
na náměstí

Fajn lidi

Dům pro senioryVyřešit co 
s Priorem

Slušné obyvatele



NAŠE PŘÁNÍ II část.

Využití areálu        
U Potůčku

Více cestovního 
ruchu

Aby Chodov zůstal, 
jaký je

Parkovací místo ZTP 
v Husově ul.

Udržovat lesopark

Dětský den/ den 
pro mladé

Dětské hřiště 
a koupaliště 
na Račáku

Workout

Pořádek

Více se starat o zeleň 
v okolí Bílé vody

Pískoviště ve městě

Setkání s vedením 

Zbavit se Covidu

Více parků a zeleně

Čistější město

Řešit bezpečnost 
ve městě

Travnaté hřiště 



Rozšířit pláž
Rozdělit prostor na 

rybářský a 
mimorybářský

Doplnit 
zázemí

Omezení pohybu psů

Cesta na Bílou 
vodu

Obnovení 
koupaliště

Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi POCITOVÁ 
MAPA.



Revitalizace 
rybníků ve 

městě

Zatraktivnění 
lokality 

U Potůčku

Využití plochy před 
poliklinikou

Myší díra

Hřiště

Hukot ČOV

Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi

Nápad na 
zlepšení

Líbí se mi

Nelíbí se mi POCITOVÁ 
MAPA.



Děkujeme za vaše 
názory i aktivitu.


