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MĚNÍME MOJSKOU

Seznamte se s přeměnou sídliště Mojská

Základní přehled o projektu získáte v jednoduché 
mapě uvnitř tohoto materiálu. Vychází se studie, 
která pojímá kompletní přeměnu veřejných ploch 
– komunikací a chodníků, mobiliáře, parkování, ze-
leně i odstranění nefunkčních ploch a bariér. 

Stejnou mapu potkáte také na velkoformátové dřevě-
né instalaci mezi potravinami a přechodem pro chod-
ce u kruhového objezdu směrem k obchodnímu cen-
tru. Přímo tam i na celém sídlišti bude také ve vybra-
ných dnech v červenci a srpnu probíhat sběr dotazní-
ků, v nichž se můžete vyjádřit k životu na sídlišti, 
konkrétním místům a změnám. Termíny sběru dotaz-
níků zjistíte na www.menimetesin.cz. Dotazník můžete 
vyplnit také na www.menimetesin.cz/novamojska. 

Chcete-li se dozvědět více, přijďte se seznámit s pro-
jektem na veřejnou debatu, která se chystá 13.9. 
od 16:00 v Komunitním centru Mojská. 

Všechny podněty a vstupy pečlivě sesbíráme a vy-
hodnotíme. Na jejich základně město dopracuje studii 
a souběžně chystá žádost o dotaci. Pokud se vše 
podaří, přeměna sídliště k lepšímu je záležitostí 
nejbližších let.

JAK SE ZAPOJIT?

Zajímá vás, jak bude vypadat připravovaná revitalizace sídliště Mojská? 
Představujeme vám, jak se sídliště má proměnit i jaké máte možnosti se do změn zapojit.

Vyplňte dotazník:
www.menimetesin.cz/novamojska

Potkejte nás u velkoformátové instalace:
více na www.menimetesin.cz

Přijďte na veřejnou debatu: 
13. 9. 2022, 16:00, Komunitní centrum Mojská
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Sídliště Mojská: 
návrh revitalizace



MĚNÍME TĚŠÍN

I vy tak rozvoji města můžete přispět vlastním názo-
rem, zkušenostmi nebo nápadem. Můžete spoluutvá-
řet budoucnost města. Kromě participativní přípravy 
strategického plánu byla v tomto ohledu příkladná 
participace při chystané přeměně Hlavní třídy. 
Pod hlavičkou Měníme Hlavní se ke stávající i budoucí 

O vašem městě, s vámi

podobě městské tepny lidé vyjadřovali v dotaznících, 
pocitových mapách a diskutovali na veřejných debatách. 

Chcete být blíž budoucnosti města a aktivně k ní při-
spět? Sledujte stránky www.menimetesin.cz a nevá-
hejte být u toho. Předem vám za to děkujeme. 

Pod značkou Měníme Těšín sjednocuje město Český Těšín komunikaci rozvojových 
projektů a aktivit. Značka vznikla při přípravě strategického plánu rozvoje města 2022+, 
ale bude fungovat i do budoucna. Díky tomu se snadno zorientujete v tom, jaké projekty 
a změny město chystá, dozvíte se důležité informace na jednom místě a neuteče vám 
žádná možnost, jak se do přípravy nebo realizace projektů můžete zapojit.


