
 
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA  

 
 
 

PRŮZKUM NÁZORŮ 
OBYVATEL MĚSTA 

 
 

I. ÚROVEŇ BYDLENÍ 
 

 

2. Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? 

2a. Jakým způsobem ji chcete řešit? 
 

3. Myslíte si, že ve městě je dostatek rozvojových ploch pro bydlení?  

 
4. Jste spokojeni se stavem  veřejných prostranství v okolí svého bydliště? 

4a. Co by mělo být zlepšeno? 
 
5. Vlastníte (máte k dispozici) osobní automobil? 
 
 
6. Vlastníte (máte k dispozici) garáž? 
 

6a. Je v okolí vašeho bydliště dostatek parkovacích míst? 

 
 

II. KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ A JEHO OKOLÍ 
 
1. Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí ve městě a jeho okolí?   

2. Které problémy související s životním prostředím ve městě Vás znepokojují? 

3. Proč navštěvujete centrum města 

4. Jste spokojeni s podobou centra města? 

4a. Co byste v centru města změnili? 

5. Jste spokojeni se sítí služeb ve Vašem městě?  

5a. Které služby ve městě postrádáte? 

6. Existuje ve městě dostatečná nabídka pracovních míst?  

7. Jste spokojeni s úrovní dopravy do zaměstnání? 

7a. Co Vás znepokojuje na úrovni dopravy? 



Strategický plán rozvoje města XXX  Průzkum názorů obyvatel města 

 2

8. Jste spokojeni se sítí zdravotnických služeb ve Vašem městě?  

8a. Která zdravotnická zařízení ve městě postrádáte? 

 

9. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování předškolních zařízení?  

Napište nám je  ...................................................... 

10. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování základních škol?  

Napište nám je  ..................................................... 

11. Jste spokojeni s kulturním vyžitím ve Vašem městě? 

11a. Která kulturní zařízení ve městě postrádáte? 

12. Jste spokojeni s údržbou kulturních památek ve městě? 

13. Je ve městě dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? 

13a. Která sportovní zařízení ve svém městě postrádáte?  

14. Jak hodnotíte možnosti využití volného času ve městě? 
 

14a. Která klubová a zájmová zařízení ve svém městě postrádáte?  

15. Jste spokojeni s možnostmi veřejného přístupu k internetu? 
 

16. Jste spokojeni s bezpečnostní situací ve městě? 
16a. Které bezpečnostní problémy Vás nejvíce zneklidňují? 
16b. Které místo je podle Vás ve městě nejnebezpečnější? (ulice, náměstí 

atd.) 
 

III.  SLUŽBY, SPRÁVA, SAMOSPRÁVA 
 

1. Jaký je Váš názor na kvalitu činnosti služeb (označte prosím „ x “)? 

 Výborná Dobrá Dostatečná Špatná Bez názoru 
Propagace města      
Městská policie      
Údržba silnic, chodníků a přístupových 
cest 

     

Údržba bytového fondu      
Poskytování prostoru pro podnikání      
Vydávání povolení a licencí (i jiná 
správní řízení) 

     

Zásobování vodou, elektrickou energií, 
palivy (plynem TP) a teplem 

     

 

1a. Které služby byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny? 
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2. Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a organizacemi? Pokud ANO, 
uveďte, zda úspěšně či neúspěšně. 

 

 NE Úspěšně Úspěšně, ale s problémy Neúspěšně 
Starosta města Šumperka     
Místostarostové     
Odbor majetkoprávní     
Odbor správní a vnitřních věcí     
Odbor sociálních věcí     
Odbor dopravy     
Odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic 

  
 

 

Odbor výstavby     
Odbor životního prostředí     
Odbor živnostenský     
Úřad práce     
Městská policie     
Informační centrum     
Katastrální úřad     

2a. Pokud jste byli s něčím nespokojeni, jaké změny byste navrhli, aby byly 
lépe uspokojeny Vaše potřeby?  

 

3. Které další úřady a instituce byste ve městě potřebovali? 

4. Jste spokojeni s informovaností o práci Městského úřadu a jeho akcích? 

5. V čem vidíte největší přednosti vašeho města?  

6. V čem vidíte největší nedostatky Vašeho města?  

 
 

IV. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA 
 
1. Kde bydlíte? (katastrální území) 

2. Věk 

3. Pohlaví              

4. Vzdělání 

5. Ekonomická aktivita 

6. Kde pracujete, resp. studujete? 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY: 
.........................................................................................................
....................................................................................................... 
 

Děkujeme Vám za spolupráci i projevený zájem. 


