Anketní lístek „Využití bývalého kadeřnictví“

určený pouze pro občany s trvalým bydlištěm v obci Bítouchov, Dolánky a Dalešice.

Zastupitelé obce Bítouchov si váží Vašich názorů a chtěli by Vás tak požádat o spolupráci při
rozhodování o tom, jak naložit s dnes již nevyužívanými prostory kadeřnictví v obci Bítouchov. Tyto
prostory se nacházejí v budově, jejíž součástí jsou i prostory místního pohostinství.
JAK HLASOVAT:
Máte-li zájem, aby vyhrála ta varianta, která se Vám nejvíce líbí, vyplňte tento anketní lístek a ten:
buď osobně doručte anketní lístek na obecní úřad Bítouchov a vhoďte do anketní schránky
umístěné vedle vrátek na zdi obecního úřadu
nebo osobně doručte v úřední hodiny na obecní úřad (každé pondělí od 17:00-19:00 hodin)
nebo zašlete poštou na adresu Obec Bítouchov, Bítouchov 10, Bakov nad Jizerou 294 01
nebo zašlete elektronicky na e-mail: bitouchov_ou@seznam.cz
(el. formulář je k dispozici na webových stránkách obce - www.obec-bitouchov.cz/urad-2/formulare)
DOKDY HLASOVAT:
Anketní lístky musí být doručeny nebo zaslány nejpozději do pátku 15.3.2019 do 20:00 hodin.
KDO MŮŽE HLASOVAT:
Hlasovat smějí pouze občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v obci Bítouchov, Dolánky a Dalešice.
HLASOVACÍ PRAVIDLA:
Každý občan má pouze jeden hlas a nelze tedy hlasovat opakovaně.
Každý občan (hlasující osoba) může hlasovat pouze pro jeden návrh.
Vybranou variantu hlasující označí křížkem.
Při nedodržení anketních pravidel je anketní lístek neplatný.
OVĚŘENÍ PLATNOSTI HLASOVACÍCHO LÍSTKU:
Každý anketní hlas bude ověřen v evidenci obyvatel. Platné hlasy budou zařazeny do hlasování.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vyplněním a odesláním tohoto anketního lístku vyjadřujete Obci Bítouchov souhlas ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb. ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pro
potřeby této ankety.

Hlasující osoby a hlasování na druhé straně!

HLASUJÍCÍ OSOBY:
1. Jméno a příjmení: František Novák
Datum narození:

1.2.1910

Bydliště:

Bítouchov 1050

2. Jméno a příjmení: Tereza Nováková
Datum narození:

5.1.1902

Bydliště:

Bítouchov 1050

3. Jméno a příjmení: Eliška Nováková
Datum narození:

10.4.1923

Bydliště:

Bítouchov 1050

4. Jméno a příjmení: Tomáš Novák
Datum narození:

10.11.1925

Bydliště:

Bítouchov 1050

Zakřížkujte návrh, který jste si vybrali – KAŽDÁ HLASUJÍCÍ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLAS
Jak byste využil/a v současné době nepoužívaný prostor kadeřnictví v obci Bítouchov?
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Zachoval/a bych prostory pro účely kadeřnictví
Rozšířil/a bych prostory stávajícího pohostinství (stávající kadeřnictví by se propojilo
s hospodou a oddělilo by se pohyblivou stěnou. Prostor pohostinství by se dal zvětšit a
naopak při uzavření by zde vznikl oddělený prostor se samostatným vstupem a sociálním
zařízením (tedy takový salónek). V případě využití celého prostoru by zde byla možnost
pořádání např. obecních akcí, posezení pro seniory, maškarních pro děti. V případě
oddělení prostoru by zde byla možnost pořádání schůzí, dětských oslav, apod.
Nemám představu o využití těchto prostor

4

Využil/a bych prostory jiným způsobem, níže uveďte:

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas strávený při vyplňování dotazníku.
Mgr. Vlastimil Michalec
starosta obce

