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Statistika respondentů

581

204

1

376

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

35,1 %
Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (01. 11. 2017 – 22. 01. 2018)
300

200

100

0

06.11.

Počet návštěv (581)

13.11.

20.11.

27.11.

04.12.

11.12.

18.12.

25.12.

01.01.

08.01.

15.01.

22.01.

Počet dokončených (204)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

7,8 %
27,0 %
35,1 %
33,8 %
64,7 %
72,5 %

Pouze zobrazeno (64,7 %)
Nedokončeno (0,2 %)
Dokončeno (35,1 %)

Facebook (27,0 %)
Webový odkaz (72,5 %)
Dotazník v obsahu (0,5 %)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

47,5 %

<1 min. (1,0 %)
2-5 min. (7,8 %)
5-10 min. (33,8 %)
10-30 min. (47,5 %)
30-60 min. (5,4 %)
>60 min. (4,4 %)
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Výsledky
1. Vaše pohlaví

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

muž

79

38,7 %

žena

125

61,3 %

79 (38,7%)
125 (61,3%)
0%

5%

10%
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30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2. Váš věk

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

do 24 let

19

9,3 %

25 - 39 let

78

38,2 %

40 - 59 let

61

29,9 %

60 a více let

46

22,5 %

19 (9,3%)
78 (38,2%)
61 (29,9%)
46 (22,5%)
0%
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45%
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100%
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3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

základní

3

1,5 %

střední odborné, vyučení (bez maturity)

43

21,1 %

úplné střední vzdělání (s maturitou)

77

37,7 %

vyšší odborné

16

7,8 %

vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

65

31,9 %

3 (1,5%)
43 (21,1%)
77 (37,7%)
16 (7,8%)
65 (31,9%)
0%

5%
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85%

90%

95%

100%

4. Ve které místní části bydlíte?

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Příbor

196

96,1 %

Hájov

5

2,5 %

Prchalov

3

1,5 %

196 (96,1%)
5 (2,5%)
3 (1,5%)
0%
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45%
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5. Ekonomická aktivita

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

soukromý podnikatel/soukromá podnikatelka

10

4,9 %

zaměstnanec v soukromé firmě

70

34,3 %

zaměstnanec ve veřejném/státním sektoru

45

22,1 %

nezaměstnaný

5

2,5 %

ekonomicky neaktivní (student, důchodce, mateřská dovolená, vojenská služba apod.)

74

36,3 %

10 (4,9%)
70 (34,3%)
45 (22,1%)
5 (2,5%)
74 (36,3%)
0%
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6. Domníváte se, že Vám hrozí v dohledné době ztráta zaměstnání?

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

6

2,9 %

ne

118

57,8 %

nevím

18

8,8 %

nejsem zaměstnán

62

30,4 %

6 (2,9%)
118 (57,8%)
18 (8,8%)
62 (30,4%)
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7. Byl(a) byste ochoten(na) v případě ztráty zaměstnání

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

ano

ne

nevím

Podrobit se rekvalifikaci

141 (69,1 %)

29 (14,2 %)

34 (16,7 %)

pustit se do soukromého podnikání

58 (28,4 %)

78 (38,2 %)

68 (33,3 %)

přejít na méně placené místo

78 (38,2 %)

73 (35,8 %)

53 (26,0 %)

dojíždět za prací v rámci okresu Nový Jičín

177 (86,8 %)

12 (5,9 %)

15 (7,4 %)

dojíždět za prací mimo okres

98 (48,0 %)

67 (32,8 %)

39 (19,1 %)

přestěhovat se

33 (16,2 %)

127 (62,3 %)

44 (21,6 %)

141 (69,1%)

29 (14,2%)

58 (28,4%)

78 (38,2%)

78 (38,2%)

34 (16,7%)
68 (33,3%)

73 (35,8%)

53 (26,0%)

177 (86,8%)

5,9%

98 (48,0%)

67 (32,8%)

33 (16,2%)
0%

5%

10%

127 (62,3%)
15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

7,4%

39 (19,1%)
44 (21,6%)

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

8. Váš typ bydlení

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

vlastní dům

87

42,6 %

vlastní nebo družstevní byt

76

37,3 %

nájemní byt

20

9,8 %

v podnájmu

15

7,4 %

ubytovna

0

0%

Jiné

6

2,9 %

87 (42,6%)
76 (37,3%)
20 (9,8%)
15 (7,4%)
0%
6 (2,9%)
0%

5%
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40%
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50%

55%

60%

65%

70%
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80%

85%

90%

95%

100%

(2x) U rodičů
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dům, který nevlastním
S rodici
Městský byt
spolubydlení

9. Jak hodnotíte úroveň svého bydlení

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

plně vyhovující (neuvažuji o změně)

120

58,8 %

spíše vyhovující

70

34,3 %

spíše nevyhovující

9

4,4 %

zcela nevyhovující (nutně potřebuji vyřešit své bydlení)

5

2,5 %

120 (58,8%)
70 (34,3%)
9 (4,4%)
5 (2,5%)
0%
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10. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostil(a)?
(jen 1 upřednostňovaná odpověď)

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

výstavba vlastního domu nebo bytu

51

25 %

koupě obecního bytu

11

5,4 %

koupě družstevního bytu

4

2,0 %

žádost o přidělení obecního bytu

3

1,5 %

výměna bytu

5

2,5 %

124

60,8 %

6

2,9 %

aktuálně o tom neuvažuji
Jiná možnost:
51 (25%)
11 (5,4%)
4 (2,0%)
3 (1,5%)
5 (2,5%)
124 (60,8%)
6 (2,9%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

neuvažuji o žádné změně
neuvažuji
koupě domu v našem městě
koupě staršího domu
nevím
DPS

11. Jak ze své zkušenosti hodnotíte následující aspekty kvality života v Příboře?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

nevím

životní prostředí celkově

76 (37,3 %)

110 (53,9 %)

12 (5,9 %)

3 (1,5 %)

3 (1,5 %)

možnosti kulturního vyžití

47 (23,0 %)

84 (41,2 %)

53 (26,0 %)

13 (6,4 %)

7 (3,4 %)

možnosti sportovního vyžití

29 (14,2 %)

87 (42,6 %)

44 (21,6 %)

28 (13,7 %)

16 (7,8 %)

možnosti dalšího vzdělávání

16 (7,8 %)

64 (31,4 %)

53 (26,0 %)

27 (13,2 %)

44 (21,6 %)

zájem lidí o věci veřejné

11 (5,4 %)

47 (23,0 %)

86 (42,2 %)

32 (15,7 %)

28 (13,7 %)

bezpečnostní situace ve městě

60 (29,4 %)

118 (57,8 %)

19 (9,3 %)

6 (2,9 %)

1 (0,5 %)
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bezpečnostní situace ve městě

60 (29,4 %)

118 (57,8 %)

19 (9,3 %)

6 (2,9 %)

1 (0,5 %)

sousedské vztahy

67 (32,8 %)

97 (47,5 %)

24 (11,8 %)

7 (3,4 %)

9 (4,4 %)

rovné možnosti a příležitosti pro všechny

29 (14,2 %)

76 (37,3 %)

32 (15,7 %)

8 (3,9 %)

59 (28,9 %)

starostlivost o seniory (starší občany)

43 (21,1 %)

89 (43,6 %)

19 (9,3 %)

10 (4,9 %)

43 (21,1 %)

respektování zákonů úřady města

41 (20,1 %)

84 (41,2 %)

19 (9,3 %)

7 (3,4 %)

53 (26,0 %)

respektování zákonů občany města

16 (7,8 %)

91 (44,6 %)

49 (24,0 %)

7 (3,4 %)

41 (20,1 %)

boj s korupcí

11 (5,4 %)

43 (21,1 %)

36 (17,6 %)

12 (5,9 %)

102 (50 %)

soužití s Romy příp. jinými menšinami

22 (10,8 %)

88 (43,1 %)

25 (12,3 %)

23 (11,3 %)

46 (22,5 %)

ocenění vzdělání a kvalifikace

22 (10,8 %)

69 (33,8 %)

32 (15,7 %)

11 (5,4 %)

70 (34,3 %)

šance dovolat se spravedlnosti

15 (7,4 %)

68 (33,3 %)

37 (18,1 %)

18 (8,8 %)

66 (32,4 %)

perspektivy pro mladou generaci

10 (4,9 %)

42 (20,6 %)

82 (40,2 %)

46 (22,5 %)

24 (11,8 %)

vstřícnost úřadů vůči občanům

35 (17,2 %)

96 (47,1 %)

35 (17,2 %)

14 (6,9 %)

24 (11,8 %)

vztah lidí ke svému městu (patriotismus)

47 (23,0 %)

94 (46,1 %)

33 (16,2 %)

8 (3,9 %)

22 (10,8 %)

tolerance k různým náboženským vyznáním

44 (21,6 %)

63 (30,9 %)

28 (13,7 %)

7 (3,4 %)

62 (30,4 %)

76 (37,3%)

110 (53,9%)

47 (23,0%)

84 (41,2%)

29 (14,2%)

53 (26,0%)

87 (42,6%)

7,8%

53 (26,0%)

47 (23,0%)

32 (15,7%)

76 (37,3%)

43 (21,1%)

69 (33,8%)

32 (15,7%)
37 (18,1%)

42 (20,6%)

23 (11,3%)

5,4%
18 (8,8%)

66 (32,4%)
46 (22,5%)

96 (47,1%)

47 (23,0%)
63 (30,9%)
20%

25%

30%

35%

40%
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10%
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22 (10,8%)
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19 (9,3%)

91 (44,6%)
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84 (41,2%)
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24 (11,8%)

89 (43,6%)

41 (20,1%)

4,9%

28 (13,7%)
19 (9,3%)

32 (15,7%)

43 (21,1%)

7,8%

44 (21,6%)

97 (47,5%)

29 (14,2%)

0%

27 (13,2%)

118 (57,8%)

67 (32,8%)

7,4%

28 (13,7%)

86 (42,2%)

60 (29,4%)

5,4%

6,4%
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5,4%
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12. Ohodnoťte jednotlivá hlediska prostředí ve městě

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobré

spíše dobré

spíše špatné

špatné

estetický vzhled veřejných prostranství

87 (42,6 %)

111 (54,4 %)

6 (2,9 %)

0

vzhled městské zástavby (budov)

36 (17,6 %)

129 (63,2 %)

29 (14,2 %)

10 (4,9 %)

udržovaná zeleň ve městě

100 (49,0 %)

88 (43,1 %)

12 (5,9 %)

4 (2,0 %)

veřejné osvětlení

80 (39,2 %)

106 (52,0 %)

18 (8,8 %)

0

udržování čistoty ve městě

85 (41,7 %)

103 (50,5 %)

12 (5,9 %)

4 (2,0 %)

kvalita cest a chodníků v ulicích

42 (20,6 %)

109 (53,4 %)

41 (20,1 %)

12 (5,9 %)

znečištění ovzduší exhalacemi a prachem

40 (19,6 %)

114 (55,9 %)

35 (17,2 %)

15 (7,4 %)

87 (42,6%)

111 (54,4%)

36 (17,6%)

129 (63,2%)

29 (14,2%)

100 (49,0%)

88 (43,1%)

80 (39,2%)

10%

5,9%

109 (53,4%)

40 (19,6%)
5%

18 (8,8%)

103 (50,5%)

42 (20,6%)

0%

41 (20,1%)

114 (55,9%)
15%

20%

5,9%

106 (52,0%)

85 (41,7%)

25%
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45%

50%

5,9%

35 (17,2%)
55%

60%

65%

4,9%
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75%

80%

85%

7,4%
90%

95%

100%

13. Z hlediska hmotného a finančního zajištění pokládáte svůj životní standard za

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

vyšší než průměrný

32

15,7 %

průměrný

144

70,6 %

nižší než průměrný

28

13,7 %

32 (15,7%)
144 (70,6%)
28 (13,7%)
0%
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25%
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35%

40%

45%
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14. Jak jste celkově spokojen(a) s fungováním následujících sítí ve městě?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

velmi

spíše ano

spíše ne

vůbec ne

obchodní síť

5 (2,5 %)

60 (29,4 %)

72 (35,3 %)

63 (30,9 %)

4 (2,0 %)

síť služeb

8 (3,9 %)

76 (37,3 %)

89 (43,6 %)

22 (10,8 %)

9 (4,4 %)

městská/příměstská hromadná doprava

24 (11,8 %)

77 (37,7 %)

42 (20,6 %)

18 (8,8 %)

43 (21,1 %)

síť mateřských škol

35 (17,2 %)

102 (50 %)

17 (8,3 %)

3 (1,5 %)

47 (23,0 %)

síť základních škol

48 (23,5 %)

111 (54,4 %)

9 (4,4 %)

1 (0,5 %)

35 (17,2 %)

síť středních škol

22 (10,8 %)

77 (37,7 %)

35 (17,2 %)

15 (7,4 %)

55 (27,0 %)

síť zdravotnických zařízení

26 (12,7 %)

125 (61,3 %)

44 (21,6 %)

6 (2,9 %)

3 (1,5 %)

60 (29,4%)

72 (35,3%)

63 (30,9%)

76 (37,3%)

89 (43,6%)

24 (11,8%)

77 (37,7%)

35 (17,2%)
48 (23,5%)
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15. Jak hodnotíte nabídku uvedených obchodů v okolí Vašeho bydliště?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

špatná

zcela chybí

obchod s potravinami

36 (17,6 %)

56 (27,5 %)

71 (34,8 %)

34 (16,7 %)

7 (3,4 %)

speciální obchod s masem a masnými výrobky

54 (26,5 %)

101 (49,5 %)

33 (16,2 %)

9 (4,4 %)

7 (3,4 %)

speciální obchod s ovocem a zeleninou

15 (7,4 %)

55 (27,0 %)

76 (37,3 %)

33 (16,2 %)

25 (12,3 %)

obchod s drogistickým zbožím

68 (33,3 %)

97 (47,5 %)

30 (14,7 %)

4 (2,0 %)

5 (2,5 %)

obchod s průmyslovým zbožím

16 (7,8 %)

71 (34,8 %)

65 (31,9 %)

28 (13,7 %)

24 (11,8 %)

obchod s textilem

7 (3,4 %)

35 (17,2 %)

60 (29,4 %)

64 (31,4 %)

38 (18,6 %)

obchod s nábytkem

11 (5,4 %)

60 (29,4 %)

61 (29,9 %)

43 (21,1 %)

29 (14,2 %)

supermarket/hypermarket

24 (11,8 %)

39 (19,1 %)

40 (19,6 %)

62 (30,4 %)

39 (19,1 %)

36 (17,6%)

56 (27,5%)

71 (34,8%)

54 (26,5%)
7,4%

101 (49,5%)
55 (27,0%)

7,8%

71 (34,8%)
60 (29,4%)

5%

10%

20%

25%

64 (31,4%)

35%

40%

45%
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29 (14,2%)

62 (30,4%)
50%

55%

60%

65%

70%

24 (11,8%)
38 (18,6%)

43 (21,1%)

40 (19,6%)
30%

25 (12,3%)

28 (13,7%)

61 (29,9%)

39 (19,1%)
15%

4,4%

30 (14,7%)

65 (31,9%)

60 (29,4%)

24 (11,8%)

33 (16,2%)

97 (47,5%)

35 (17,2%)

0%

33 (16,2%)

76 (37,3%)

68 (33,3%)

5,4%

34 (16,7%)

39 (19,1%)
75%

80%

85%

90%

95%

100%
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16. Jak hodnotíte nabídku služeb ve Vašem městě?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

špatná

zcela chybí

holič a kadeřník

77 (37,7 %)

88 (43,1 %)

22 (10,8 %)

17 (8,3 %)

0

prádelna, čistírna

65 (31,9 %)

86 (42,2 %)

22 (10,8 %)

16 (7,8 %)

15 (7,4 %)

opravna obuvi

31 (15,2 %)

64 (31,4 %)

46 (22,5 %)

24 (11,8 %)

39 (19,1 %)

8 (3,9 %)

42 (20,6 %)

60 (29,4 %)

46 (22,5 %)

48 (23,5 %)

opravny automobilů

26 (12,7 %)

85 (41,7 %)

53 (26,0 %)

28 (13,7 %)

12 (5,9 %)

čerpací stanice

70 (34,3 %)

106 (52,0 %)

21 (10,3 %)

4 (2,0 %)

3 (1,5 %)

restaurace

36 (17,6 %)

73 (35,8 %)

62 (30,4 %)

26 (12,7 %)

7 (3,4 %)

6 (2,9 %)

27 (13,2 %)

56 (27,5 %)

50 (24,5 %)

65 (31,9 %)

ubytovací zařízení (hotely, penziony)

28 (13,7 %)

94 (46,1 %)

57 (27,9 %)

22 (10,8 %)

3 (1,5 %)

sportovní zařízení (hřiště, fit centra apod.)

31 (15,2 %)

83 (40,7 %)

55 (27,0 %)

28 (13,7 %)

7 (3,4 %)

opravny spotřební elektroniky a elektrospotřebičů

rychlé občerstvení

77 (37,7%)

88 (43,1%)

65 (31,9%)

86 (42,2%)

31 (15,2%)

64 (31,4%)

42 (20,6%)
26 (12,7%)

46 (22,5%)

85 (41,7%)

15%

20%

25%

30%

26 (12,7%)

50 (24,5%)

65 (31,9%)
57 (27,9%)

83 (40,7%)
35%

40%

22 (10,8%)

55 (27,0%)
45%
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50%

55%

60%

5,9%

21 (10,3%)

94 (46,1%)

31 (15,2%)
10%

28 (13,7%)

62 (30,4%)

56 (27,5%)

28 (13,7%)

5%

48 (23,5%)

53 (26,0%)

73 (35,8%)

7,4%

39 (19,1%)

106 (52,0%)

36 (17,6%)

17 (8,3%)

7,8%

24 (11,8%)
46 (22,5%)

70 (34,3%)

0%

22 (10,8%)

60 (29,4%)

27 (13,2%)

22 (10,8%)

65%

70%

28 (13,7%)
75%

80%

85%

90%

95%

100%
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17. Jak hodnotíte zabezpečení zdravotní péče ve Vašem městě?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

zcela chybí

praktický lékař

90 (44,1 %)

79 (38,7 %)

24 (11,8 %)

11 (5,4 %)

0

dětský lékař

100 (49,0 %)

87 (42,6 %)

13 (6,4 %)

3 (1,5 %)

1 (0,5 %)

zubní lékař

81 (39,7 %)

61 (29,9 %)

28 (13,7 %)

25 (12,3 %)

9 (4,4 %)

ženský lékař

77 (37,7 %)

80 (39,2 %)

26 (12,7 %)

15 (7,4 %)

6 (2,9 %)

ostatní odborná ambulantní zařízení

30 (14,7 %)

88 (43,1 %)

56 (27,5 %)

17 (8,3 %)

13 (6,4 %)

nemocniční péče

18 (8,8 %)

37 (18,1 %)

20 (9,8 %)

17 (8,3 %)

112 (54,9 %)

služba první pomoci (záchranná služba)

35 (17,2 %)

62 (30,4 %)

15 (7,4 %)

12 (5,9 %)

80 (39,2 %)

lékárny

112 (54,9 %)

83 (40,7 %)

7 (3,4 %)

2 (1,0 %)

0

veterinární služba

67 (32,8 %)

99 (48,5 %)

21 (10,3 %)

17 (8,3 %)

0

90 (44,1%)

79 (38,7%)

100 (49,0%)
81 (39,7%)

61 (29,9%)

30 (14,7%)

28 (13,7%)

20 (9,8%)

56 (27,5%)

17 (8,3%)

62 (30,4%)

7,4%

15%

20%

17 (8,3%)

5,9%

80 (39,2%)

99 (48,5%)
25%

30%

6,4%

83 (40,7%)

67 (32,8%)
10%

4,4%

7,4%

112 (54,9%)

112 (54,9%)

5%

25 (12,3%)

26 (12,7%)

88 (43,1%)

35 (17,2%)

0%

6,4%

80 (39,2%)

37 (18,1%)

5,4%

87 (42,6%)

77 (37,7%)

18 (8,8%)

24 (11,8%)

35%

40%

45%
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70%
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18. Jak jsou v lokalitě Vašeho bydlení zabezpečeny následující oblasti?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

zcela chybí

dodávka plynu

162 (79,4 %)

34 (16,7 %)

1 (0,5 %)

2 (1,0 %)

5 (2,5 %)

dodávka elektřiny

167 (81,9 %)

37 (18,1 %)

0

0

0

dodávka vody

165 (80,9 %)

37 (18,1 %)

1 (0,5 %)

1 (0,5 %)

0

odvoz odpadů

142 (69,6 %)

41 (20,1 %)

10 (4,9 %)

11 (5,4 %)

0

telekomunikace

124 (60,8 %)

54 (26,5 %)

17 (8,3 %)

8 (3,9 %)

1 (0,5 %)

162 (79,4%)

34 (16,7%)

167 (81,9%)

37 (18,1%)

165 (80,9%)

37 (18,1%)

142 (69,6%)

41 (20,1%)

124 (60,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

4,9%

54 (26,5%)
40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

5,4%

17 (8,3%)
80%

85%

90%

95%

100%

19. Jak hodnotíte úroveň dopravy z následujících hledisek?

Matice výběru z možností, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

dostupnost města po železnici

111 (54,4 %)

69 (33,8 %)

12 (5,9 %)

3 (1,5 %)

9 (4,4 %)

dostupnost města autobusovou dopravou

108 (52,9 %)

71 (34,8 %)

14 (6,9 %)

5 (2,5 %)

6 (2,9 %)

dostupnost města individuální dopravou (autem atd.)

147 (72,1 %)

51 (25 %)

0

2 (1,0 %)

4 (2,0 %)

frekvence městské/příměstské hromadné dopravy

42 (20,6 %)

67 (32,8 %)

26 (12,7 %)

15 (7,4 %)

54 (26,5 %)

kultura cestování hromadnou dopravou

25 (12,3 %)

93 (45,6 %)

28 (13,7 %)

14 (6,9 %)

44 (21,6 %)

parkování vozidel ve městě

14 (6,9 %)

55 (27,0 %)

66 (32,4 %)

59 (28,9 %)

10 (4,9 %)

bezpečnost silničního provozu ve městě

48 (23,5 %)

112 (54,9 %)

23 (11,3 %)

9 (4,4 %)

12 (5,9 %)

111 (54,4%)

69 (33,8%)

108 (52,9%)

5,9%

71 (34,8%)

6,9%

147 (72,1%)
42 (20,6%)

51 (25%)

67 (32,8%)

25 (12,3%)

26 (12,7%)

93 (45,6%)

6,9%

5%

55 (27,0%)

10%

15%

7,4%

28 (13,7%)

54 (26,5%)
6,9%

66 (32,4%)

48 (23,5%)
0%

25%

30%

35%

40%

45%
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50%

44 (21,6%)
59 (28,9%)

112 (54,9%)
20%

4,4%

55%

23 (11,3%)
60%

65%

70%

75%

80%

85%

4,9%
4,4%
90%

5,9%
95%

100%
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20. Byl(a) byste ochoten(-na) zapojit se aktivně do práce pro rozvoj města, kdyby Vás
někdo požádal?

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

65

31,9 %

možná

107

52,5 %

ne

20

9,8 %

aktivně se na rozvoji města podílím

12

5,9 %

65 (31,9%)
107 (52,5%)
20 (9,8%)
12 (5,9%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

21. Jaký máte osobní názor na práci Městského úřadu v Příboře?

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

je velmi dobrá

24

11,8 %

je spíše dobrá než špatná

128

62,7 %

je spíše špatná než dobrá

28

13,7 %

je velmi špatná

8

3,9 %

nevím, nezajímá mě to

16

7,8 %

24 (11,8%)
128 (62,7%)
28 (13,7%)
8 (3,9%)
16 (7,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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100%

17

Průzkum názorů obyvatel města Příbora

22. Věříte, že Vaše město má do budoucna dobré perspektivy rozvoje?

Výběr z možností , zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

určitě ano

66

32,4 %

spíše ano

83

40,7 %

spíše ne

28

13,7 %

určitě ne

4

2,0 %

nevím, neumím posoudit

23

11,3 %

66 (32,4%)
83 (40,7%)
28 (13,7%)
4 (2,0%)
23 (11,3%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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95%

100%
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23. Na kterou oblast zlepšování života ve Vašem městě by měl být kladen největší
důraz? (Zakroužkujte maximálně 3 odpovědi).

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany

113

55,4 %

podpora rozvoje malého a středního podnikání ve městě

59

28,9 %

zlepšení dopravní infrastruktury

23

11,3 %

řešení bytové otázky

64

31,4 %

rozvoj cestovního ruchu

25

12,3 %

vytváření nových pracovních míst

59

28,9 %

zlepšení práce úřadů ve vztahu k občanům

36

17,6 %

podpora vzdělávání

36

17,6 %

využívání alternativních zdrojů energie (např. biomasy k vytápění)

17

8,3 %

péče o památky a pamětihodnosti

29

14,2 %

péče o bezpečnost a pořádek ve městě

69

33,8 %

péče o pěkný vzhled města

55

27,0 %

Jiná

20

9,8 %

113 (55,4%)
59 (28,9%)
23 (11,3%)
64 (31,4%)
25 (12,3%)
59 (28,9%)
36 (17,6%)
36 (17,6%)
17 (8,3%)
29 (14,2%)
69 (33,8%)
55 (27,0%)
20 (9,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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dětská hřiště!!
Parkovani
aktivní komunikace zastupitelů a úředníků s občany za účelem zjištění jejich relevantních potřeb
Uplně zde chybí knihkupectní , antikvariat nebo něco takového
Rozvoj sportu a sportovišť
Sportovni vyžití, kroužky pro děti
Řešení parkovacích míst -residenční karty u rodinných domů
Snížení vjezdu a průjezdu nákladní a kamionové dopravy do města.
aktivní odpočinek, krytý bazén
lepší ovzduší,hlavně v zimním období-smog
kultura
více sportovišť pro mladé, např. krytý bazén, zimní kluziště apod.
Omezeni dopravy pres ulici Stramberskou, zpomalovaci retardery, oprava chodniku,
péče o památky a pamětihodnosti jde ruku v ruce s péčí o pěkný vzhled města
zlepseni parkovani na sidlisti u Tatry
podpora mladých rodin
Podpora aktivit pro mladé a rodiny s dětmi
Životní prostředí
více obchodů
Kultura prodeje u Peny? To je mnohdy velmi zle.

24. Pokuste se napsat, které nejdůležitější věci týkající se života vašeho města by měl
řešit zpracovávaný Strategický plán rozvoje města Příbora, příp. napište své náměty,
připomínky či jakékoliv jiné vyjádření k problematice řešené tímto průzkumem:

Textová odpověď, zodpovězeno 109x, nezodpovězeno 95x
Vytvoreni parkovacich mist u kotelny na sidlisti u Tatry.

Parkování ve městě, Přístup stavebního odboru MÚ k lidem při vyřizování záležitostí.
Moznost pronajmout si parkovaci misto pred domem.
Parkování ve městě (sídliště) - vymezení parkovacích míst (vyznačení čar) a pokud je možnost, vytvoření dalších parkovacích míst u paneláků;
Chybí obchody, lidé mají potřebu jezdit do okolních měst
Tolerance MP ke spatnemu parkování na mistech, které k parkování neslouží. Jen jeden větší obchod, chtělo by to treba Lidl, a drogerii DM. Více
slusnych restauraci a kaváren, večerní vyžití, kino s lepším vybavením.
Netuším.
Jasnou vizi města, v krátko, středně a dlouhodobém horizontu. Konkrétní kroky k jejich naplnění a konkrétní garanty, kteří myšlenky budou realizovat.
Komunitní plánování s pomocí profesionálních subjektů. Komunikace s mladou generací, živnostníky.
Zasadne chybi dalsi supermarket krome Penny.Kultura nakupovani v Penny je otresna.
Rozvoj sportovišt ve městě, oživení centra.
Nevím, proč platím 1000 kč za psa v bytě,který je v osobním vlastnictví a sbírám po něm výkaly ..Budou je za mě snad sbírat technické služby? A vadí
mi vysedávání drogově závislých u školy na Dukelské... Snad tento dotazník k něčemu poslouží...
Sport, kultura, bydleni,parkoviste.
Parkovánani v okolí města. Obchody
Bezbarierovost
Město by se mělo starat o stromoví ve městě, protože některé stromy ohrožují nejen lidí, ale taky budovy a jiná prospěšná zařízení.
Momentálně mě nic nenapadá. Vše jsem napsal v otázkách dotazníku.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Pamětihodnosti města jako třeba Piaristický klášter nebo kostely (máme noc krásné a zajímavé kostely) by mohly bývat otevřené více dní v týdnu,
rozhodně celý víkend. Možná by nebyly od věci komentované prohlídky městem. zájem by o to byl.
1) Zvýšit počet parkovacích míst v ulici U Tatry (u kotelny). 2) Zaměření městské policie na majitele psů, kteří je venčí bez vodítka, či náhubku, a to
klidně u dětských hřišť, a jejich přísné a nekompromisní pokutování.
Absolutní absenci vyžití ve městě, nákupy zajišťovány v okolí nikoliv v bydlišti - Penny market a Teta drogerie nedostačující. Dále hroznou zaostalost
veřejné správy.
Hlavně žádné další opravy. To je pořád světlo, eletrika, chodníky... všechno je rozkopané, zablácené a zahlcené pískem. Do teďka to nezarostlo...
Rozhodně řešení pozemních komunikací, spojů s okolními obcemi a nákupní možnosti jak zboží, tak služeb.
Nevím.
Nedostatek obchodu s potravinami. Jeden Penny Market je naprosto nedostačující, ne každý ma možnost si zajet nakoupit do Kopřivnice, především
důchodci. Nedostačující sportovní vyžití, především pres zimu. Chybí fitcentrum pro mladé.
zaměření se na vzhled města (budovy na náměstí); podpora spolků ve městě - protože ty vytvářejí akce, které lákají veřejnost
Oprava chodníku v okrajových částech města směr garáže na Točně! Ošetření stromů které jsou napadeny jmelím!
MHD, Krytý bazén
Bytová problematika a výstavba nových domů, parkování a funkčnost platebních automatů na náměstí, lepší kvalita při čištění silnic.
Odhlučnění silnic (protihlukové bariéry) Příbor - FM - NJ, Příbor - Skotnice. To vidím jako velmi nepříjemnou záležitost spolu s provozováním střelnice,
která obtěžuje občany přes týden až do večera a od sobotního oběda do večera rovněž !!!
Zrychlit a zefektivnit práci Odboru investic a správy majetku. U svěřené agendy větší osobní odpovědnost a orientace na cíl. Není důležité věci řešit, ale
vyřešit do zdárného konce.
péče o seniory a občany celkově, sportoviště, bezpečnost
Navýšení kapacity domovů pro seniory.
Dostupnost bydleni pro mlade pary a jejich budouci rodiny
Město se nesnaží podporovat a motivovat mladé rodiny, aby zde zůstali. Ba naopak.
malá internetova sit na benatkách, problém s připojenim, více posílit
-špatný stav chodníků na ul. Štramberská mezi prodejnou Hruška a novou pěší lávkou, zejména vjezdy (např.č.p.428)
-nedostatek parkovacích míst ve městě
-mezi veterinou a "Pizza fofrem" zcela chybí chodník
-příliš zúžená ul.Nová (obrubníky)
Za mě řešíme s rodinou bydlení, a takový bordel, jaký je na stavebním úřadě v Příboře, jsem již dlouho neviděl,zaměstnanci ne že by byli nápomocní
cokoliv řešit, nejsou schopni ani poradit, vše si musíme zjistit sami, pan Šimíček je kategorie sama .
Zlepšit sportovní a rekreační možnosti občanů v extravilánu města (zejm. mladých a rodičů s dětmi).
Zlepšit dopr. spojení s Frýdkem-Místkem.
Proč musím vyplnit možnosti,kterým naprosto nerozumím? (dotaz na gynekologa, veterináře) To zkreslí výsledky!
Kultura,pro všechny věkové kategorie.Další nákupní možnosti-supermarket.Lépe vybavená hřiště pro děti,mladistvé i cvičící stroje pro dospělé.
Kvalitnější ovzduší.Akce,které přitáhnou lidi z širšího okolí.Zasadit s o delší provozní dobu pošty.
Neprovádí se čištění kontejnerů na odpad. hlavně v letním období zapáchají. Více postihovat majitele psů, kteří neuklízejí.
Odstranění stromů silně napadených jmelím hlavně kolem silnic a následně nová obnova zeleně.
Služby občanům a obchodní síť (nedostačující kapacitou a sortimentem zboží Penny, chybějící kniha, textil-konfekce,prádlo; s ohledem na stárnoucí
občany začít budovat dům s opravdovou pečovatelskou službou či domov důchodců - rozšíření,
Parkování na starém sídlišti, odvoz kontejnerů na papír a plasty, dokončení chodníků.
Otřesné parkování od letadla po Pajonka... Chtělo by to rozumně pořešit... Děkuji
Omezeni provozu aut po ulici Stramberska, vystavba retarderu,ci zmena ulice jen na jeden smer. Vjezd do pribora je na zacatku, na konci
priboraobtizny vyjezd z krizov. na obchvat z ul. stramberska Oprava chodniku a rozsireni napojeni na cyklostezku.
Chybí kvalitní restaurace
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Strategický plán by měl řešit zlepšení situace možnosti nákupu potravin. Jinak se v Příboře žije krásně!
Bylo by dobré, aby na úřad nebrali lidi, kteří nic neumí a nemají tam co dělat. Zabírají místo schopným lidem, kteří chtějí rozvíjet město a něco dělat.
Jenže se mi zdá, že na úřad berou po známostech apod.
Větší využití parku pro pořádání kulturních akcí. Pořádat zajímavé akce pro mladší obyvatele města (18-30). Zaměřit se na větší propagaci kulturních
akcí. Zlepšení rozhlasu - není mu vůbec rozumět, pouze se náhodně rozléhá ozvěna (ulice Štramberská).
Donutit vlastníky domů (přímo na náměstí), aby je opravili a bydleli v nich, tím pádem by se vrátil náměstí život a nepůsobilo by náměstí jako
vybydlené.
Chybí na náměstí knihkupectví.
Vyžití pro mladé, více sportovních aktivit a posilovnu s cvicenim
Opravit cestu ul. JIČÍNSKÁ
Bytová politika, perspektiva pro mladé lidi,mladé rodiny s dětmi, sportovní vyžití,pozvednutí úrovně mateřských škol v obci (zejm. v personální
oblasti), možnosti pro matky a jejich děti do 3 let
(2x) vzhled města, čistota a bezpečnost v městském parku
Dbát při výstavbách a opravách chodníků a silnic na bezbariérovost a umožnit pohodlný pohyb občanů. Nelíbí se mi nové vyvýšené chodníky a hliníkové
sloupky na ulici Fučíkova.
oprava cest přes Hájov, autobusová doprava
Odprodej městských bytů na sídlišti U Tatry.
Hlučná střelnice, která ruší až do okolních obcí i o víkendech a má nevhodnou provozní dobu a odhlučnění, chybějící protihlukové stěny na všech
silnicích kolem Příbora. Není už místo, kde by nebyla slyšet silnice a nebo střelnice....
Řešit problémy s parkování vozidel na sídlištích.
Nedostatecna podpora oprav a zachovani puvodni zastavby historickeho centra mesta. Moznost poradenstvi v projekcni fazi, vedeni k citlivym
rekonstrukcim a ne pouze restrikce ze strany stavebniho uradu a pamatkaru.
Kvalitní zajištění údržby města, květinové záhony odpoutají, ale neřeší nepořádek i v parcích. Chybí útulek pro zvířata a efektivní organizace odchytu.
Odhlučnění města od obchvatů. Krátká otvírací doba obchodů v centru. Bytová/stavební problematika.
Rád bych tímto požádal o nový chodníku k zastávce Tatra v místě
https://www.google.cz/maps/@49.6421443,18.1516108,3a,75y,183.29h,76.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZ2m0qIXcC65hp2f0pxxacA!2e0!7i13312!8i6656?
hl=cs
Místo je kdykoliv zaprší zablácené.
Zlepšení práce technických služeb
Zlepšit možnosti parkování vozidel ve městě
Podpora aktivit pro mladé a rodiny s dětmi, pokud tu už něco je, je to málo propagované. Je špatné využití sociálních sítí k propagaci města i kulturních
a sportovních aktivit. Místo městského rozhlasu nabídnout možnost rozesílání SMS, nebo e-mailů
Navázání na tradici vzdělanosti piaristů a udávání směru, teď třeba v aplikaci šetrných technologií a šetrného přístupu k prostředí s využitím skrytého
potenciálu, který Příbor skrývá v podobě osob zde žijících a působících a poklidu zde sídlícím...
Krytý bazén, rozvoj zařízení pro sport a kulturu, další supermarket, větší podpora aktivit pro mladé i starší občany
Krytý bazén, rozhledna , .. a atraktivní cyklotrasy vedoucí přes město, a vybudování bezpečné cyklotrasy do Kopřivnice
Konečně řešit frekvenci provozu automobilů kolem DPS na ul. ČSA a zavést pouze jednosměrný provoz ! Sníží se exhalace, vysoký hluk a prach.
-Loutkové divadlo pro děti
-Kino nebo promítání filmů
-Zimní kluziště
- Obnovení hvězdárny - prosím
-nepříjemná paní na byťáku
1. Řešení parkování na sídlišti u Tatry , u domů č. 1516, 1517, 1518 a škola npor. Loma
2. Zrevitalizovat park na Nábřeží Rudoarmějců
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1. Vyřešit parkování na sídlišti Benátky kolem domů 1516,14,18 a školy npor. Loma
2. Nabídnout více vzdělávacích programů pro seniory
3. Zrevitalizovat parčík na Nábřeží Rudoarmějců
(12x) Zlepšit dostupnost a kvalitu služeb a zásobování města, předejít zavírání provozoven, aniž by byla za ně adekvátní náhrada.
Zajistit, aby Příbor byl opět aktivním městem nejen pro starší občany, ale i pro mladou populaci. Aby nám. bylo opět funkční.
Více nějakých supermarketů např. Kaufland. Pro větší děti nemají si kde hrát, průlezky jsou pro malé a ti můžou chodit do školek na průlezky. Pro větší
tu není nic. Hřiště u tech.služeb. je pěkné,ale zas už pro velké a nebezpečné to tam je.
Více parkovacích míst.Zajistit větší prostory v obchodě Penny,nebo další nákupní střediško.Pro matky s dětmi, s kočárky a nákup.vozíky je
problematické projet a bez problémů nakoupit.Rozšířit počet míst v domově pro seniory.
Vyřešit lipovou alej kolem Lubiny od trafiky k Mexiku. Hrozí nebezpečí úrazu.Raději pokácet a vysadit mladé stromky než takový ostuda.Penny markethrůza, málo místa uvnitř, stále plné parkoviště. Raději zajedu do Kopř. -mnohem větší možnost si vybrat
1. Rychlé občerstvení (polévky)
2. Konkurenční supermarket
3. Vytvoření nových pracovních míst s dobrým výdělkem
Chtěl bych vědět kdo chystal tento průzkum že v dotazníku dá otázku na konec jedné stránky a odpovědi na stránku druhou. To nikdo nekontroluje?
Vyžití v městě je špatné. Město umírá a vymře do 30 let. Okolní menší obce pracují lépe, velmi dobře.
Zajistit kontrolu pracovníků Tech.služeb (kvalita práce apod.). Lípy na LOMENÉ ulici jsou v dezolátním stavu (jmelí). Poblíž hospody "Rebel" je zrušený
starý chodník a zatím je tam již delší dobu velká díra - hrozí nebezpečí úrazu!
Udržet v městě mladé lidi s aktivním přístupem k životu, poskytnout sportovní vyžití po práci(cyklostezky, úprava koupaliště, diskgolf aj.). Využít
potenciál uliček pod kostelem - podnikání v těchto místech (hospůdky, kavárničky. obchůdky atd)
Neúnosná situace v obchodní síti potravin - Peny market! Jeden nejmizernější po všech stránkách. Ostuda vedení města-kdy se dočkáme, že nebudeme
muset jezdit pro potraviny aj. do Kopřivnice?
Nová bytová výstavba, zlepšit vzhled náměstí, chybí zde welness, krytý bazén, kino, kulturní dům bez kuchyně, pořádný velký obchod s potravinami,
kulturní akce v parku, pro staré lidi nějaká doprava,
Co se děje s bývalou letkou. Byty nebudou? Snad se najdou peníze na opravu domu s hvězdárnou, na náměstí zelený dům? Bylo by možné dlážděné
chodníky zastříkat aby nezarůstaly truskavcem? za mexikem se rozšířují stále víc.
za 25 let poklesl počet obyvatel o 4000 občanů. Příbor je v depresi v porovnání s ostatními. Plán rozvoje města by měl řešit jak zvýšit počet ob. Aby
lidé našli možnost postavit si domy atd. Řešit otázky- jen 1 stř.škola, supermarket
Zlepšit restaurační stravování-rozšířit počet provozoven s kvalitním výběrem jídel pro menu i pro výběrová jídla. Zabezpečit ve městě bytové
stravování. Dostupnost levné taxi služby pro občany ZTP a ZTP/P. Lepší noční kontroly proti vandalům.
Tráva by se měla sekat častěji i mimo centrum města a hlavně aby to někdo zkontroloval jak je práce odvedena! Někdy za 5.
Chválíme osázení květin, Výhrada k úklidu města-odpadky nejsou sbírány na trávníku mezi domy, parkoviště čibetonové plochy např. u Letky. Chybí
zubař a rehabilitační cvičení. Zavedla bych cvičení pro méně pohyblivé.
štramberská ul.-hlučný provoz u Fitka, velký provoz aut, která projedou pod okny domů. (a po rozšiřování cesty bude ještě hůř)
Rychle jezdící auta - ul. Místecká. Rozpadající se dům č.p.298(Místecká). Úklid ulic, parků, na sídlišti Tatra. Jmelí na starých stromech (padají větve)
Parkováníkatastrofa - npor.Loma
Kdyby do budoucna bylo možné vyznačit jednotlivá parkovací místa pro jedno auto, nebylo by to špatné. Mám na mysli podélné parkování kolem
bytových domů.
Bufet, rychlé občerstvení, supermaket, labužník, textil-obchod. Chybí vinárna, kavárna, cukrárna v kulturním domě.
Obchodní síť, supermarket, bufet, rychlé občerstvení. Chybí kavárna v kulturním domě.
úprava chodníku na starém hřbitově !
Úklid veřejných prostranstvích. Kvalita chodníků - především u družiny (školní).
Oprava dětského dopravního hřiště. Oprava chodníků ulice Svatopluka Čecha (družina), ul. Štramberská (směr k náměstí). Veřejné koupaliště :
omezený prostor na plavání na úkor atrakcí.
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Zabezpečit dalšího zubaře, větší péče o nově vysazené stromy, potřebujeme více stínu. Hlídače v piaristické zahradě, inhalace výfukových plynů z
oso.aut při cestě do města příliš vysoká pro pěší zóny.
Nelíbí se mi práce TS, jejich území a kontrola.
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Průzkum názorů obyvatel města Příbora
Vážení občané,
oslovujeme Vás jménem Městského úřadu v Příboře, kterému velmi záleží na názorech občanů týkajících se správy města Příbora. Pokud máte zájem vyjádřit se k
tomu, co Vám v našem městě schází a co byste chtěli změnit, připravili jsme pro Vás krátký dotazník o spokojenosti se životem v Příboře. Průzkumy spokojenosti
občanů se životem v našem městě jsou prováděny každé dva roky. Výstupy, získané z tohoto dotazníkového šetření, jsou využity pro zpracování, aktualizaci a
vyhodnocování stěžejních rozvojových dokumentů města (Strategický plán rozvoje města, Banka projektů, 2-leté Akční plány, apod.). Dotazník je anonymní - získaná
data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity. Na položené otázky laskavě odpovězte zakroužkováním (označením )
odpovědi, kterou pokládáte z Vašeho pohledu za nejsprávnější. Děkujeme Vám za Vaše příspěvky odevzdané (odeslané) do 15. ledna 2018.S Vašimi náměty a
výsledky průzkumu Vás samozřejmě seznámíme v příštích číslech Měsíčníku a na webových stránkách města. Součástí vyhodnocení bude i porovnání s výsledky
předchozího průzkumu vyhlášeného v roce 2015.
Děkujeme Vám za Váš čas a těšíme se na Vaše odpovědi.

Iveta Busková, Odbor kultury a cestovního ruchu, a Jaroslav Venzara, Odbor rozvoje města

1. Vaše pohlaví
muž
žena

2. Váš věk
do 24 let
25 - 39 let
40 - 59 let
60 a více let

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
základní
střední odborné, vyučení (bez maturity)
úplné střední vzdělání (s maturitou)
vyšší odborné
vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

4. Ve které místní části bydlíte?
Příbor
Hájov
Prchalov
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5. Ekonomická aktivita
soukromý podnikatel/soukromá podnikatelka
zaměstnanec v soukromé firmě
zaměstnanec ve veřejném/státním sektoru
nezaměstnaný
ekonomicky neaktivní (student, důchodce, mateřská dovolená, vojenská služba apod.)

6. Domníváte se, že Vám hrozí v dohledné době ztráta zaměstnání?
ano
ne
nevím
nejsem zaměstnán

7. Byl(a) byste ochoten(na) v případě ztráty zaměstnání
ano

ne

nevím

Podrobit se rekvalifikaci
pustit se do soukromého podnikání
přejít na méně placené místo
dojíždět za prací v rámci okresu Nový Jičín
dojíždět za prací mimo okres
přestěhovat se

8. Váš typ bydlení
vlastní dům
vlastní nebo družstevní byt
nájemní byt
v podnájmu
ubytovna
Jiné

9. Jak hodnotíte úroveň svého bydlení
plně vyhovující (neuvažuji o změně)
spíše vyhovující
spíše nevyhovující
zcela nevyhovující (nutně potřebuji vyřešit své bydlení)
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10. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostil(a)? (jen 1
upřednostňovaná odpověď)
výstavba vlastního domu nebo bytu
koupě obecního bytu
koupě družstevního bytu
žádost o přidělení obecního bytu
výměna bytu
aktuálně o tom neuvažuji
Jiná možnost:

11. Jak ze své zkušenosti hodnotíte následující aspekty kvality života v Příboře?
dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

nevím

životní prostředí celkově
možnosti kulturního vyžití
možnosti sportovního vyžití
možnosti dalšího vzdělávání
zájem lidí o věci veřejné
bezpečnostní situace ve městě
sousedské vztahy
rovné možnosti a příležitosti pro všechny
starostlivost o seniory (starší občany)
respektování zákonů úřady města
respektování zákonů občany města
boj s korupcí
soužití s Romy příp. jinými menšinami
ocenění vzdělání a kvalifikace
šance dovolat se spravedlnosti
perspektivy pro mladou generaci
vstřícnost úřadů vůči občanům
vztah lidí ke svému městu (patriotismus)
tolerance k různým náboženským vyznáním
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12. Ohodnoťte jednotlivá hlediska prostředí ve městě
dobré

spíše dobré

spíše špatné

špatné

estetický vzhled veřejných prostranství
vzhled městské zástavby (budov)
udržovaná zeleň ve městě
veřejné osvětlení
udržování čistoty ve městě
kvalita cest a chodníků v ulicích
znečištění ovzduší exhalacemi a prachem

13. Z hlediska hmotného a finančního zajištění pokládáte svůj životní standard za
vyšší než průměrný
průměrný
nižší než průměrný

14. Jak jste celkově spokojen(a) s fungováním následujících sítí ve městě?
velmi

spíše ano

spíše ne

vůbec ne

neumím posoudit

obchodní síť
síť služeb
městská/příměstská hromadná doprava
síť mateřských škol
síť základních škol
síť středních škol
síť zdravotnických zařízení
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15. Jak hodnotíte nabídku uvedených obchodů v okolí Vašeho bydliště?
dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

špatná

zcela chybí

špatná

zcela chybí

obchod s potravinami
speciální obchod s masem a masnými výrobky
speciální obchod s ovocem a zeleninou
obchod s drogistickým zbožím
obchod s průmyslovým zbožím
obchod s textilem
obchod s nábytkem
supermarket/hypermarket

16. Jak hodnotíte nabídku služeb ve Vašem městě?
dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

holič a kadeřník
prádelna, čistírna
opravna obuvi
opravny spotřební elektroniky a elektrospotřebičů
opravny automobilů
čerpací stanice
restaurace
rychlé občerstvení
ubytovací zařízení (hotely, penziony)
sportovní zařízení (hřiště, fit centra apod.)
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17. Jak hodnotíte zabezpečení zdravotní péče ve Vašem městě?
dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

zcela chybí

praktický lékař
dětský lékař
zubní lékař
ženský lékař
ostatní odborná ambulantní zařízení
nemocniční péče
služba první pomoci (záchranná služba)
lékárny
veterinární služba

18. Jak jsou v lokalitě Vašeho bydlení zabezpečeny následující oblasti?
dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

zcela chybí

dodávka plynu
dodávka elektřiny
dodávka vody
odvoz odpadů
telekomunikace

19. Jak hodnotíte úroveň dopravy z následujících hledisek?
dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

dostupnost města po železnici
dostupnost města autobusovou dopravou
dostupnost města individuální dopravou (autem atd.)
frekvence městské/příměstské hromadné dopravy
kultura cestování hromadnou dopravou
parkování vozidel ve městě
bezpečnost silničního provozu ve městě
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20. Byl(a) byste ochoten(-na) zapojit se aktivně do práce pro rozvoj města, kdyby Vás někdo požádal?
ano
možná
ne
aktivně se na rozvoji města podílím

21. Jaký máte osobní názor na práci Městského úřadu v Příboře?
je velmi dobrá
je spíše dobrá než špatná
je spíše špatná než dobrá
je velmi špatná
nevím, nezajímá mě to

22. Věříte, že Vaše město má do budoucna dobré perspektivy rozvoje?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nevím, neumím posoudit

23. Na kterou oblast zlepšování života ve Vašem městě by měl být kladen největší důraz? (Zakroužkujte
maximálně 3 odpovědi).
rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany
podpora rozvoje malého a středního podnikání ve městě
zlepšení dopravní infrastruktury
řešení bytové otázky
rozvoj cestovního ruchu
vytváření nových pracovních míst
zlepšení práce úřadů ve vztahu k občanům
podpora vzdělávání
využívání alternativních zdrojů energie (např. biomasy k vytápění)
péče o památky a pamětihodnosti
péče o bezpečnost a pořádek ve městě
péče o pěkný vzhled města
Jiná

24. Pokuste se napsat, které nejdůležitější věci týkající se života vašeho města by měl řešit zpracovávaný
Strategický plán rozvoje města Příbora, příp. napište své náměty, připomínky či jakékoliv jiné vyjádření k
problematice řešené tímto průzkumem:
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