DOTAZNÍK PRO OBČANY VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Vážení občané,
i přes aktuálně nelehké období spojené s vyhlášenou pandemií koronaviru se Vám dostává do rukou dotazníkové šetření, které
je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“.
Cílem průzkumu je zprostředkovat vedení města názory, postoje a preference obyvatel města, ve kterém žijí a pracují. Zajímají
nás i další dílčí aspekty spokojenosti občanů ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem. Chceme zhodnotit spokojenost
obyvatel pomocí standardních ukazatelů, evropských indikátorů. Ty lze potom vzájemně porovnávat i s jinými městy. Velice nám
záleží na Vašich názorech. Ty budou dále zohledněny i v rámci zpracování strategických dokumentů města.
Formulář dotazníku je publikován na webových stránkách města www.velkemezirici.cz, a to ve dvojí podobě. První forma jako
interaktivní formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Druhá podoba je dokument, který je možné stáhnout, vyplnit a sken odeslat
na email Zdravého města Velké Meziříčí zm@velkemezirici.cz. Žádáme Vás o přednostní využití těchto forem odpovědí.
Formulář je rovněž publikován v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko. Žádáme občany, aby jej vystřihli, vyplnili a odevzdali do
připravených sběrných boxů umístěných v budovách radnice: Náměstí 29/1 – ve vestibulu, budova bývalé spořitelny, Náměstí
14/16 – 1. patro, hala – občanské průkazy, Náměstí 14/16 – 2. patro, hala – řidičské průkazy a Dům zdraví, Poříčí 1256/11,
stará budova - v prostoru před lékárnou. Na těchto místech lze rovněž vyzvednout čisté formuláře.
Vyplnit je a odevzdat či elektronicky zaslat je možné v době od 6. května 2020 do 5. června 2020.
S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras
SPOKOJENOST A MOBILITA, Velké Meziříčí 2020
Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého
Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje
město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je anonymní. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.
4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)
Pohlaví:		
Muž		
Žena 			
Věk: _____________
Zaměstnání:
Student
Zaměstnaný
Nezaměstnaný
Důchodce
Na rodičovské dovolené
Vzdělání:
Základní
Vyučen(a)
Středoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Adresa bydliště (místní části):
Město
Hrbov, Svařenov
Lhotky, Kúsky, Dol. Rad.
Mostiště
Olší nad Oslavou
Pokud bydlíte ve městě, uveďte prosím ulici: ___________________________________________________
Pokud pracujete, uveďte prosím kde:
Velké Meziříčí Okres Žďár nad Sázavou (mimo město)
Okres Jihlava
					
Okres Třebíč
Brno (město, venkov)
Jinde: ___________________
Pokud pracujete ve městě, uveďte prosím ulici: _________________________________________________
Bydlíte v:
Panelovém domě
Bytovém domě
Řadovém domě
Samostatně stojícím rodinném domě
Jak hodnotíte svůj zdravotní stav?
Velmi dobrý
Dobrý		
Průměrný
Špatný
Velmi špatný

1) Jak jste spokojen(a) se svým městem, jako s místem, kde žijete či pracujete?
Velmi spokojen(a)

Mírně spokojen(a)

Mírně nespokojen(a)

Velmi nespokojen(a)

Prosím přiřaďte ke každé otázce bodové hodnocení (1 - velice nízká spokojenost až 9 - velmi vysoká spokojenost)
2) Jak jste spokojen(a) s mezilidskými vztahy v našem městě?
3) Jak jste spokojen(a) s možnostmi provozovat své záliby a koníčky?
4) Jak jste spokojen(a) se základními veřejnými službami?
Z toho jak jste spokojen(a) se/s:
a) Zdravotními službami?

f) Veřejnou dopravou – dopravní obslužnost?

b) Sociálními službami?

g) Fungováním MěÚ Velké Meziříčí?

c) Mateřskými školami?

h) Úklidem a údržbou města?

d) Základními školami?

i) Svozem komunálního odpadu?

e) Středními školami?

j) Fungováním Městské policie VM?

5) Jak jste spokojen(a) s kvalitou okolního životního prostředí?
6) Jak jste spokojen(a) s možnostmi zaměstnání ve svém městě a okolí?
7) Jak jste spokojen(a) s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednání
jednotlivých aktivit ve městě?

Nyní seřaďte dané oblasti/položky v závislosti na svém osobním hodnocení důležitosti (1= nejvíce důležitý, 6 = nejméně důležitý)
Mezilidské vztahy

Kvalita okolního životního prostředí

Možnost uplatnit vaše zájmy a záliby

Možnost zaměstnání

Základní veřejné služby

Možnost účasti na místním plánováni

8) Které složky komunálního odpadu třídíte?
Papír

Plasty

Sklo

Kovový odpad

Bioodpad

Elektroodpad

Jiné

Žádné

9) Obchody a služby. Jak jste spokojen(a) s/se? (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
a) Kvalitou obchodů v místě, kde bydlíte?

c) Dostupností obchodů v místě, kde bydlíte?

b) Kvalitou služeb v místě, kde bydlíte?

d) Dostupností služeb v místě, kde bydlíte?

10) Jak jste spokojeni se službami, které nabízí Městský úřad Velké Meziříčí? (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
a) Dostupnost služeb?

e) Doba vyřízení?

b) Spolehlivost služeb?

f) Kompetence a způsobilost zaměstnanců MěÚ?

c) Čekací doba?

g) Technické vybavení MěÚ? (info. systém, počítače)

d) Rychlost obsluhy a její vstřícnost?

h) Prostředí MěÚ?

11) Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb ve městě: (1 = velmi nespokojen/a až 10 = velmi spokojen/a)
Sportovní zařízení

Kino

Knihovna

Muzeum

Kulturní dům

Informační centrum

12) Jak dostupné jsou následující základní služby (z hlediska umístění ve městě)? (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
Praktičtí lékaři

Policie

Odborní lékaři

Mateřské školy
Základní školy

Sociální služby a pomoc potřebným (DPS, pečovatelská služba, atd.)

13) Zhodnoťte kvalitu následujících položek: (1 = velmi nespokojen/a až 9 = velmi spokojen/a)
Stav veřejných parků, zeleně obecně

Odvoz odpadů

Stav veřejných prostranství (náměstí, ulice, …)

Čistota města

Stávající zástavba ve městě

Kvalita ovzduší

Nová výstavba ve městě
14) Zhodnoťte prosím následující možnosti svého zapojení do rozhodování ve vaší obci: (1 = velmi nespokojen/a až 10 = velmi spokojen/a)
Podílet se na místním plánovacím procesu (Zdravé město, kulaté stoly, příprava územního plánu, strategického plánu apod.)
Stát se členem místních zájmových organizací, spolků

Podávat přímé žádosti/dotazy na městský úřad

15) Kolik cest za běžný pracovní den obvykle vykonáte?
Cestou je míněn takový pohyb dotázaného, který má nějaký cíl a účel, nikoli jen krátká procházka či venčení psa. Prosím, vypište do tabulky pouze své
cesty, které měly určitý důvod. Vyberte podle uvážení, které cesty nejvíce vystihují Váš běžný pracovní den.
Cesta
číslo

Důvod cesty
(*)

Způsob dopravy
(**)

Autem: počet cestujících v autě (***)

Po městě
(****)

Doba cesty
(hh:mm)

Uražená vzdálenost
(km)

1
2
3
4
5
6
(*) Důvod cesty: 1. Do školy / školky | 2. Do práce | 3. Rekreace / volný čas (společenské, soukromé, návštěva a ostatní) | 4. Za nákupy | 5. K lékaři | 6. Zpáteční cesta
(**) Způsob dopravy: 1. Pěšky | 2. Na kole | 3. Na motocyklu nebo mopedu | 4. Osobním automobilem | 5. Autobusem | 6. Vlakem
***) Počet cestujících v autě – odpovídají pouze ti, co u způsobu dopravy uvedli autem

****) Po městě 1, Mimo město 2

16) Kolik hodin jste v uplynulém roce nalétal(a) dopravním letadlem (služebně, na dovolenou)?

