Jak zlepšit život v Kolíně?
Dotazníková akce v rámci přípravy integrovaného plánu města
Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou dotazník, který nám všem má pomoci stanovit priority dalšího rozvoje
našeho města. Konečným cílem tohoto průzkumu a dalších souvisejících aktivit je vytvoření
Integrovaného plánu rozvoje města Kolín.
Integrovaný plán rozvoje města je založen na plánu udržitelného rozvoje města, tj. vyváženém
rozvoji ekonomických a sociálních aspektů. Na základě průzkumů a diskusí s různými cílovými
skupinami zohledňuje konkrétní problémy jednotlivých obyvatel i organizací ve městě. Určuje
základní pravidla, podle nichž se bude celý proces rozvoje města řídit a hlavní směry, kterými se bude
dále ubírat. Zároveň má najít vhodný způsob, jak pro realizaci rozvojových priorit využít prostředků
z fondů EU a dalších dotačních titulů.
Integrovaný plán je nejen klíčovým nástrojem rozvoje území, ale současně i platformou pro
komunikaci o jeho nejdůležitějších tématech.
Proto se touto formou snažíme oslovit co nejširší okruh občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy
přispějete svými názory a podněty ke zpracování kvalitního dokumentu. Vaše odpovědi významně
napomohou našemu úsilí o zlepšení stávající situace.
Zdvořile Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. V případě Vašeho zájmu o aktivní účast na
přípravě Integrovaného plánu uvítáme Vaši spolupráci v pracovních skupinách, které jej připravují.
Věřím, že se nám společně podaří vytvořit smysluplný strategický dokument, který reflektuje potřeby
a přání občanů našeho města a který významným způsobem napomůže tomu, abychom se v našem
městě cítili dobře a byli na něj právem hrdí.
Děkuji Vám předem za Vaši pomoc a podporu
Jiří Buřič
starosta města
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění je dobrovolné a pokud se Vám některé otázky zdají být
příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.
U otázek, u kterých zjišťujeme míru Vaší spokojenosti, doplňujte prosím do rámečků na pravé
straně čísla dle uvedené hodnotící škály:
1 – velmi spokojen/a
2 – stav je ucházející
3 – nespokojen/a
4 – nezajímám se o tuto problematiku
Vyplněné dotazníky odevzdejte laskavě na podatelně MěÚ Kolín nebo je zašlete na adresu MěÚ
Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1, obálku označte „Dotazník“, nejpozději do 31.1.2008
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Jak se Vám žije v našem městě
1. Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí?

2. Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm nelíbí?

3. Jaký je Váš celkový dojem ze života v Kolíně?
a. Jak jste spokojeni s místem Vašeho bydliště
b. Jak jste spokojeni s možností získat byt nebo rodinný dům
c. Jak jste spokojeni se vzhledem a péčí o památkové budovy
d. Jak jste spokojeni s čistotou města, úklidem a údržbou veřejných ploch
e. Jak jste spokojeni s občanskou vybaveností v blízkosti Vašeho bydliště







4. Jak jste spokojeni se stavem životního prostředí ve městě?
a. Jak jste spokojeni se zajištěním likvidace a třídění odpadů
b. Jak jste spokojeni s kvalitou ovzduší ve městě
c. Jak jste spokojeni s hladinou hluku ve městě
d. Jak jste spokojeni se stavem a rozsahem veřejných prostranství a zeleně






5. Kde v současné době bydlíte?
a. Byt ve vlastnictví
b. Nájemní byt
c. Družstevní byt
d. U rodičů
e. Rodinný dům
f. Jiný typ bydlení? Uveďte, prosím:







6. Jaký druh bydlení byste preferovali?
a. Byt ve vlastnictví
b. Nájemní byt
c. Družstevní byt
d. U rodičů
e. Rodinný dům
f. Jiný typ bydlení? Uveďte, prosím:







7. Pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení a práce v jiném městě,
přestěhovali byste se?
a. Ano
b. Ne




8. Jak jste spokojeni s bezpečností ve městě?
a. Jak jste spokojeni s prací Městské policie
b. Jak jste spokojeni s prací Policie ČR
c.
Jak jste pokojeni s celkovou bezpečností města a opatřeními k zamezení kriminality





Jak hodnotíte dopravní situaci v našem městě
9. Jak se dopravujete do zaměstnání/školy?
a. Osobním automobilem
b. Městskou hromadnou dopravou
c. Na kole
d. Pěšky
e. Jinak? Uveďte, prosím:
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10. Jak jste spokojeni se silniční dopravou ve městě?
a. Jak jste spokojeni s průjezdností v dopravní špičce (ráno, odpoledne)
b. Jak jste spokojeni s množstvím parkovacích ploch ve městě
c. Jak jste spokojeni s kvalitou komunikací (silnice, chodníky, křižovatky)
d. Jak jste spokojen s dopravním značením






11. Jak jste spokojeni s podmínkami pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě?
a. Jak jste spokojeni s podmínkami pro dopravu na kole
b. Jak jste spokojeni s podmínkami pro chodce




12. Jak jste spokojeni s podmínkami využití prostředků hromadné dopravy?
a. Jak jste spokojeni s kvalitou, dostupností, četností a vedením linek MHD?
b. Jak jste spokojeni kvalitou, dostupností a četností meziměstské hromadné dopravy




13. Co považujete Vy osobně za největší problém města v souvislosti s dopravou

Dostupnost služeb pro občany
14. Jak jste spokojeni s dostupností veřejných služeb?
a. Jak jste spokojeni s dostupností mateřských škole a základních škol
b. Jak jste spokojeni s dostupností středních a vysokých škol
c. Jak jste spokojeni s dostupností základní zdravotní péče
(praktický lékař, zubař apod.)
d. Jak jste spokojeni s dostupností sociálních služeb
15. Jak jste spokojeni s dostupností dalších služeb a obchodů ve městě?
a. Jak jste spokojeni s rozsahem a dostupností služeb pro
občany a domácnosti (čistírny, opravny, kadeřnictví, apod.)
b. Jak jste spokojeni s dostupností služeb bank, pošty
c. Jak jste spokojeni s rozsahem a dostupností veřejného stravování
(jídelny, restaurace, hostince apod.)
d. Jak jste spokojeni s dostupností obchodů se základním sortimentem
(základní potraviny, textil, obuv, spotřebiče)
e. Jak jste spokojeni s dostupností obchodů s ostatním sortimentem
(bio potraviny, specializované prodejny, prodejny nadměrných velikostí apod.)
16. Jaký druh nakupování ve městě preferujete?
a. Velká nákupní centra
b. Maloobchodní prodejny, menší obchody














17. Co považujete Vy osobně za největší problém města v souvislosti s veřejnou vybaveností

Volný čas (kultura, sport a spolkový život)
18. Jak jste spokojeni s možnostmi trávení volného času v našem městě?
a. Jak jste spokojeni s nabídkou kulturních akcí (kino, divadlo, koncerty apod.)

b. Jak jste spokojeni s nabídkou sport. vyžití (v oddílech, pro neregistrované sportovce ap.)

c. Jak jste spokojeni s nabídkou ostatních možností trávení volného času

19. Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíce chybí?
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Práce a podnikání v našem městě
20. Jak se díváte na možnosti pracovního uplatnění a podmínky po podnikání
v našem městě?
a. Jak jste spokojeni s nabídkou pracovních míst ve městě

b. Jak jste spokojeni obecně s podmínkami pro rozvoj podnikání ve městě

(poradenství, bankovní služby, podnikatelské inkubátory, činnost živn. odboru MěÚ ap.)
c. Jak jste spokojeni s nabídkou prostor pro podnikání ve městě

d. Jak jste spokojeni se službami, které nabízí Úřad práce

e. Jak jste spokojeni s možnostmi dalšího vzdělávání (rekvalifikační, jazykové kurzy ap.) 
21. Jaké hlavní obory podnikání považujete Vy osobně za perspektivní pro město

Rozvojové priority města Kolín
22. Které oblasti považujete pro další rozvoj města za klíčové?
Vyznačte křížkem (max. 3 možnosti – dle Vašich osobních priorit)
a. Tvorba podmínek pro bydlení
b. Vytváření nových pracovních míst
c. Zlepšení podmínek v sociální oblasti
d. Rozšiřování a zkvalitňování podmínek pro volnočasové aktivity
e. Řešení dopravy
f. Ochrana životního prostředí
g. Péče o historické dědictví města
h. Rozvoj cestovního ruchu
i. Rozvoj školství
j. Rozvoj a rozšiřování zdravotních služeb
k. Řešení otázek bezpečnosti, snižování kriminality ve městě
l. Jiné? Uveďte, prosím:













23. Pokud byste měli rozhodnout o 3 nejdůležitějších investicích, které by město mělo realizovat,
které by to byly?
1.
2.
3.
Identifikační údaje
Muž 

Jsem:
Věk:
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 a více









Žena 

Vzdělání:
Základní
Středoškolské
Vysokoškolské





Pracujete v Kolíně či za prací dojíždíte mimo město?
Pracuji v Kolíně

Dojíždím za prací mimo Kolín

Prostor pro Vaše náměty a připomínky
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Sociální postavení:
Student

Zaměstnanec

Podnikatel

Nezaměstnaný 
V důchodu


