Studie veřejného prostranství
prostranství Dančovice
projednání konceptu s obyvateli
Vážení spoluobčané,
jak jistě mnozí z Vás víte,, obec získala dotaci na provedení studie veřejných prostranství některých
našich místních částí.
Vašeho sídla!
Pro Vás, občany Dančovic, je jistě velice potěšitelné, že se to týká také Vašeho
Co je hlavním cílem studie?
Ve spolupráci s odborníky navázat na dobré impulsy a podněty, se kterými
ými stále častěji přicházíte a
tím nastartovat opravdový zájem a péči o bezprostřední životní prostředí Dančovic
Co budou výstupy?
• pro Dančovice bude vytvořena
vytvořen reálná koncepce, která bude sloužit jako podklad pro obnovu
a další rozumný a estetický rozvoj veřejného prostranství, tedy hlavně návsi.
• studie bude inspirací a podkladem
podk
nejen pro údržbu a obnovu obecních objektů, ale
především Vašich nemovitostí
• na základě studie vytvoříme prostor pro Vaše sousedská setkávání i pro společenské akce
• těch výstupů může být samozřejmě mnohem víc a záleží jenom na Vaší aktivitě
Co k tomu potřebujeme?
• odborníky – máme firmu Disprojekt Třebíč, s níž máme dobré zkušenosti
• peníze – pro studii máme peníze z IROPu. Pro realizaci máme omezené prostředky z rozpočtu
a případných dotací, ale máme.
• ale hlavně potřebujeme Vás aktivní spoluobčany!!!
Proto:

Přijďte v míře co nejhojnější ve středu 17. prosince v 16.hodin do knihovny v kulturním
domě v Dešné. Budeme tam na Vás připraveni my zastupitelé a budou tam na Vás
připraveni zpracovatelé z firmy Disprojekt.
Disprojekt. Společně si promluvíme o 1. variantě studie.
K tomu budeme očekávat Vaše návrhy a připomínky, tak aby nakonec vznikl materiál, na
základě kterého se Dančovice mohou stát místem, na které budeme všichni pyšní!
pyšní

Pojďme udělat z naší obce místo pro příjemný a hodnotný život!
Pojďme se společně podílet na dalším rozvoji našich
naš sídel!
Každý Váš příspěvek tomu napomůže a bude nesmírně užitečný!

Vaše
aše obec Vám děkuje

