1 Kde naleznete toto místo na fotografii, které se stalo inspirací pro soutěž?
2 Kolik má město Prostějov obyvatel k 1.1.2018?

Tržnice zezadu
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(toto číslo postupně klesá. Přitom počet zaměstnanců v Prostějově stoupá. Čím to asi je…)

3 Kolik má město Prostějov nyní placených uvolněných radních?
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(minulá koalice zvýšila počet uvolněných radních tak, aby se na každou koaliční stranu dostalo
"spravedlivě" po dvou. Navrhujeme snížení na původní počet)
Jak vysoká je naše radnice v Prostějově?
(aneb některé věci není potřeba měnit)
Kolik sakur roste na Pernštýnském náměstí před zámkem.
(počet je počet, ale na velikosti stromu rovněž záleží)
Kolik parkovacích míst má městské parkoviště mezi Finančním úřadem a KASC?
(málokdo si uvědomuje, že by zaniklo a masa obchodního centra Manthellan by sahala po silnici)
Jak velká plocha byla určena k prodeji na vybudování obchodně společenského centra v záměru z roku 2008?
(byly 3 soutěžní návrhy a po soutěži se pravidla změnila...)
Na snímku na webu z podzimu 2003 se sází lípa. Kde je to focené...
Koupaliště Kostelecká
Kolik hektarů lesa vlastní město Prostějov (ve správě Lesů města Prostějova)?
(trošku těžší otázka, nápovědu dáme časem na FB a podotázka: jak to lze využít?)
V kterém roce byla podepsána smlouva mezi společností Vodovody a Kanalizace Prostějov a.s.
a společností Moravská vodárenská a.s. (člen skupiny Veolia) o pronájmu naší infrastruktury na 30 let?
Kolik zaměstnanců má úřad Statutární město Prostějov k 31.8.2018?
(číslo zatím měnit nechceme, ale je dobré si strukturu úřadu uvědomit)
Kolik město Prostějov pronajímá celkem městských bytů ?
(bližšímu členění podle se budeme věnovat po volbách)
Kolik město vynakládá ročně na MHD? např. za rok 2017 byl příspěvek kolik Kč?
Jaké poštovní směrovací číslo má městská část Prostějov-Vrahovice?
Hůra té budovy byla prostě kouzelná. Která budova je na snímku na webu?
Jezdecká kasárna
Kolik zasedání zastupitelstva proběhlo v končícím čtyřletém volebním období?
(nebylo by lepší scházet se každý měsíc ?)
Kolik metrů čtverečních činí rozměr sálu společenského domu včetně obou přísálí. Tipněte si.
Kolik stojí měsíční občanská jízdenka na MHD v Prostějově?
Kolik činí maximální hmotnost vozidel, které mohou vjet na jižní spojku.
(nákladní vozila vjíždět nesmějí a jezdí už mnoho let přes střed města)
Kolik kandidátů celkem se uchází o přízeň voličů v Prostějově v komunálních volbách 2018
A kolik těch zamčených dveří tedy vlastně v objektu tržnice v Prostějově ve skutečnosti je ?

LOS Výherci z odpovědí 1,8,15 byli vylosováni v pátek 21.9.2018 na akci Pro Změnu na uzené U Rockyho.
Vyplňte a odevzdejte herní plán hned, či na adresu Hliníky 4, či pošlete na soutez@zmenaproprostejov.cz
Vyplněné zasílejte do 30.9. kdy proběhne uzávěrka a zveřejnění odpovědí. Bereme i částečně vyplněné.
Výherce hodnotných cen (rádio, fleška, flaška, sluchátka, míč …) budeme kontaktovat do voleb.
Hrát mohou voliči, nevoliči, kandidáti všech stran, i mimoprostějovští, kromě autorů soutěže.
Nápovědu hledejte na https://www.facebook.com/zmenapropv.
jméno a kontakt
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