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Přehled anketních otázek
Otázka č. 1 - Jak hodnotíte následující oblasti ve Městě Jirkov?
Otázka č. 2 – Co je pro Váš život ve městě Jirkově nejcennější?
Otázka č. 3 – Ve vztahu k Jirkovu se považujete za:
Otázka č. 4 – Jak dlouho v Jirkově bydlíte?
Otázka č. 5 – Ve které části města bydlíte?
Otázka č. 6 - Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední okolí Vašeho bydliště?
Otázka č. 7 - Jak se v posledních 5 letech změnilo prostředí města?
Otázka č. 8 - Jaká zařízení pro volný čas Vám ve městě chybí?
Otázka č. 9 - Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Jirkově ještě nebyla, čím byste se ve
městě pochlubili?
Otázka č. 10 - Když si představíte město Jirkov a sebe za 14 let, tedy v roce 2020, co by
podle Vás ve městě nemělo chybět?
Otázka č. 11 - Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter?
Otázka č. 12 - Na které oblasti by se město mělo do budoucna soustředit a mělo by je řešit
nebo podporovat?
Otázka č. 13 - Na co by se mělo město nejvíce zaměřit v místě Vašeho bydliště?
Otázka č. 14 - Jsou problémy s čistotou města? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
Otázka č. 15 - Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího vzdělávání ve
městě, co si myslíte, že by mělo být více podporováno?
Otázka č. 16 - Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě?
Otázka č. 17 - Jaké jsou případné problémy s dopravou ve městě a ve spojení s okolními
městy?
Otázka č. 18 - Jaký způsob dopravy ve městě by měl být do budoucna podle Vás nejvíce
podporován?
Otázka č. 19 - Cítíte se ve městě bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího
seznamu důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně.
Otázka č. 20 - Co Vám působí největší starost výhledově v období příštích 10 let?
Otázka č. 21 - Jak chránit soukromý majetek v našem městě?
Otázka č. 22 - Jakým skupinám obyvatel by mělo město zajistit více péče než doposud?
Otázka č. 23 - Jakou cestou získáváte informace z městského úřadu?
Otázka č. 24 - Jak byste zhodnotil/a svou vlastní budoucnost týkající se výdělku či
zaměstnání ve městě?
Otázka č. 25 - Jak by město mělo podporovat podnikání?
Otázka č. 26 - V otázce stávající pěší zóny jste pro:
Otázka č. 27 - Páteční trhy (náměstí Dr. E. Beneše) by se měly:
Otázka č. 28 - Byli byste ochotni zapojit se aktivně do práce pro rozvoj města, kdyby Vás
někdo požádal?
Otázka č. 32 - Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
Otázka č. 33 - V jakém typu domu bydlíte?
Otázka č. 34 - Jak byste hodnotil/a životní úroveň Vaší domácnosti?
Otázka č. 35 - Jaké je složení Vaší domácnosti?
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Základní údaje o průzkumu
Průzkum názorů občanů Města Jirkova proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu
Města Jirkova v průběhu měsíce dubna prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření.
Dotazníky byly do domácností distribuovány jak přímo (tzn. prostřednictvím městského
úřadu), tak také nepřímo (např. prostřednictvím základních škol či internetových stránek
města). Celkem bylo touto formou rozšířeno cca 3 000 dotazníků.
Občané měli možnost vyplněné dotazníky předat jednak prostřednictvím sběrných míst a
dále měli možnost dotazníky v elektronické podobě vyplnit na internetových stránkách
města. Celkem bylo tímto způsobem sesbíráno a k vyhodnocení předáno 531 dotazníků.
Z celkového počtu bylo vyplněno 313 dotazníků ženami a 218 dotazníků muži.

Rozdělení respodentů dle věku

Rozdělení respondentů dle pohlaví

20 a méně let
3%

70 a více let
13%

muž
41%

20 - 35 let
23%

56 - 69 let
22%
žena
59%

36 - 55 let
39%

Rozdělení respondentů dle ekonomické
aktivity
v domácnosti/na
mateřské
dov olené
5%

v inv alidním
důchodu
4%

student/ka
5%

důchodce/důchod
ky ně
31%
nezaměstnaný/á
3%

podnikatel/ka
7%

zaměstnanec
44%

Z hlediska věkového složení se průzkumu zúčastnilo nejvíce respondentů věkových skupin
36 - 55 let a 20 - 35 let. Poměrně velké zastoupení (13 %) měla i věková skupina seniorů ve
věku 70 let a více let. Naopak nejnižší procento zaujala věková skupina 20 a méně letých
obyvatel města.
Z hlediska ekonomické aktivity respondentů bylo 44 % v pozici zaměstnance, 35 % bylo
v důchodu (z toho 4 % v invalidním důchodu). V menší míře se dotazníkového šetření
zúčastnili podnikatelé (7 %), studenti (5 %), osoby v domácnosti nebo na mateřské dovolené
(5 %) a nezaměstnaní (3 %).
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Vyhodnocení průzkumu
Otázka č. 1 - Jak hodnotíte následující oblasti ve Městě Jirkov?
podpora zájmových organizací
péče o památky
komunikace městského úřadu s občany
práce městského úřadu
zásobování energiemi
zásobování vodou
nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
celkový vzhled města
bezpečnost ve městě
přírodní prostředí v okolí města
množství a kvalita veřejné zeleně
MHD
úroveň práce městské policie
bezbariérovost města
dostupnost zdravotní péče
kvalita zdravotní péče
péče o nemocné a staré občany
možnosti nakupování
možnosti pro výstavbu nových RD/
dostupnost bydlení
kvalita bydlení
úroveň školských zařízení
úroveň kulturního vyžití/velmi dobré
úroveň sportovního vyžití
příležitosti pro podnikání
pracovní příležitosti
0%

velmi dobré

dobré

tak napůl

20%

spíše nedostatečné

40%

60%

zcela nedostatečné

80%

100%

nevím/bez odpovědi

Jako velmi dobré hodnotí respondenti především zásobování energiemi a vodou, s větším
odstupem pak kvalitu MHD. V převážné většině jsou všechny uvedené oblasti hodnoceny
jako dobré, tak napůl a spíše dostatečné. Jako zcela nedostatečná je hodnocena již tradičně
oblast pracovních příležitostí, bezpečnosti ve městě a příležitostí pro podnikání.
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Otázka č. 2 – Co je pro Váš život ve městě Jirkově nejcennější?
hezké prostředí města
dostupné nebo příjemné bydlení
zdravotní péče
možnosti dopravního spojení
možnost pracovního uplatnění
dobré nákupní možnosti
možnost rekreace v okolí města
sportovní vyžití
kontakty se sousedy a dalšími obyvateli
kulturní vyžití
možnost vzdělávání
možnost podnikání
přání - větší bezpečí ve městě
životní prostředí v horském regionu
výhoda maloměsta
jsem zde zvyklý
náš byt
špatné dopr.spojení na Borku
nic jiného mi nezbývá
lyžařské okruhy a jejich propojení
nostalgie
blízká vzdálenost k SRN
lázeňská tradice města

0

50

100

150

200

250

Jako odpověď na tuto otázku volila většina respondentů hezké prostředí města, dostupné
nebo příjemné bydlení, zdravotní péči, možnosti dopravního spojení. Důležité pro život ve
městě jsou u respondentů samozřejmě také možnosti pracovního uplatnění. Sportovní a
kulturní vyžití a možnosti vzdělávání nebyly hodnoceny příliš kladně.
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Otázka č. 3 – Ve vztahu k Jirkovu se považujete za:

Spokojeného
občana

Patriota
Za člověka, který by
se s chutí ihned
přestěhoval jinam
Za člověka, kterému
je jedno, kde bydlí

0

50

100

150

200

Největší počet dotázaných (35 %) se považuje ve vztahu k městu za spokojeného občana. O
něco méně (30 %) přímo za patriota. Na druhé straně je tu však stejně vysoké procento
obyvatel (30 %), kteří, pokud by zřejmě měli tu možnost a finanční prostředky, by se ihned
přestěhovali jinam.

Otázka č. 4 – Jak dlouho v Jirkově bydlíte?

více než 20 let
5 až 20 let
méně než 5 let
Bez odpovědi

300
250
200
150
100
50
0

počet respondentů

Naprostá většina respondentů (56 %) uvedla, že zde žije více než 20 let. To včetně obyvatel,
kteří se sem přistěhovali po odsunu německého obyvatelstva po II. světové válce. Lze je již
dnes považovat za starousedlíky, žijící zde několik generací. Druhou nejpočetnější skupinou
jsou pak obyvatelé žijící zde 5 až 20 let (37 %).

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

7

Strategický plán rozvoje města Jirkova – Průzkum názorů občanů

Otázka č. 5 – Ve které části města bydlíte?
Jirkov střed
sídliště Vinařice II.
sídliště Nové Ervěnice
sídliště Vinařice I.
sídliště Osada a Zátiší
centrum města
bez odpovědi
Březenec
Červený Hrádek
okraj města
Na Borku
Jindřišská
0

20

40

60

80

100

120

Otázka č. 5 byla zjišťovací. Jejím cílem bylo specifikovat strukturu vzorku respondentů
z hlediska místa jejich bydliště na území města. Otázka měla vazbu především na otázku č.
6, ve které měli respondenti hodnotit změny v bezprostředním okolí svého bydliště.
Z výsledků vyplývá, že v dotazníkovém šetření byli nejvíce aktivní občané bydlící v Jirkově
středu a na sídlištích Vinařice I, Vinařice II, Nové Ervěnice, Osada a Zátiší.

Otázka č. 6 - Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední okolí Vašeho
bydliště?

výrazně zhoršilo
zůstalo stejné
mírně zhoršilo
mírně zlepšilo
výrazně zlepšilo
nevím/bez odpovědi
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Výrazné zlepšení uvádí pouze 5 % respondentů. Naopak 29 % dotázaných uvádí výrazné
zhoršení stavu bezprostředního okolí bydliště. Pro 23 % zůstalo prostředí stejné a dle 20 %
dotázaných se mírně zhoršilo. 19 % hodnotí stav jako mírně lepší.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

8

Strategický plán rozvoje města Jirkova – Průzkum názorů občanů

Otázka č. 7 - Jak se v posledních 5 letech změnilo prostředí města?

výrazně
zhoršilo
11%

nevím/bez
odpovědi
4%

výrazně
zlepšilo
13%

mírně zhoršilo
17%

zůstalo stejné
16%

mírně zlepšilo
39%

V hodnocení celkového prostředí města již vnímají respondenti změny mnohem pozitivněji.
Výrazné a mírné zlepšení uvádí nadpoloviční většina dotázaných (52 %). Pro 16 % se stav
nezměnil a 28 % respondentů jej hodnotilo jako zhoršení stavu. 4 % dotázaných nedokázalo
toto zhodnotit.
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Otázka č. 8 - Jaká zařízení pro volný čas Vám ve městě chybí?
dětská hřiště, místa pro hraní dětí
cyklostezky, případně jejich propojení
volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů
koupaliště
zajímavá místa v okolí města jako turistické cíle
veřejná prostranství pro setkávání lidí
turistické trasy v okolí města
prostory s vybavením pro netradiční sporty
Informace o možnostech využití
naučné stezky nebo jiné formy průvodců
hřiště pro organizované sporty (fotbal, pozemní hokej, volejbal apod.)
nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný
nevím/bez odpovědi
krytý bazen
víceúčelová sportovní hala
zimní stadion
promenáda se zelení
dráhy pro in-line brusle
vyhrazená místa pro venčení psů
kolotoče, houpačky pro děti
slušný levný podnik(restaurace)pro návštěvy apod.
parkovací plochy
denní kavárna
bowling
kryté zastávky
lidová jídelna

0
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100
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200

250

300

V otázce č. 2 tohoto dotazníkového šetření se nevyslovilo příliš mnoho respondentů pro
spokojenost se sportovním vyžitím ve městě. Jako nejdůležitější zařízení postrádají dětská hřiště
a prostory pro hraní dětí, dále cyklostezky a jejich případné další propojení a volně přístupná
víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů.
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Otázka č. 9 - Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Jirkově ještě nebyla, čím
byste se ve městě pochlubili?

Červený Hrádek
náměstí E. Beneše (střed města)
městská věž
kostel
galerie
jirkovské podzemí
okolí Jirkova
koupaliště
obora
pivovar
restaurace Koliba
lesopark
hřbitov
přehradní nádrž
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Největší atraktivitou je bezesporu i dle respondentů Červený Hrádek, který uvedla
nadpoloviční většina dotázaných. Za další atraktivity považují střed města (náměstí E.
Beneše), kostel, městskou věž a galerii. V menší míře respondenti uvedli ještě následující
lokality či zajímavosti ve městě:



















pěší zóna
umělecká škola
Telčské údolí
Jezeří
Restaurace Rustika
sídliště Osada
hasičský dům
městský úřad
Česká spořitelna
tenisové kurty
cukrárna v zelené ulici
hospoda HBC Kapitán
restaurace ÁČKO
tenisová hala
sociální zařízení
Jizerka
sportoviště
poliklinika



















Kludského vila
Kaštanová alej
volejbalové kurty
ostatní památky
hrad Neustein
restaurace U Lva
zahrádka v kolonii pod hrází
ZOO
dobře fungující MHD
restaurace Sporťák (stará kuželna)
nově vystavěné rodinné domky
pohled na celé město
pěvecké sbory
pravidelné koncerty
tenisové kurty
knihovna s internetem
MC Sodovkárna
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Otázka č. 10 - Když si představíte město Jirkov a sebe za 14 let, tedy v roce
2020, co by podle Vás ve městě nemělo chybět?
funkční policie, která kontroluje veřejnou vyhláškubezpečnost ve městě
parky, více zeleně, lavičky
čistota ve městě a na sídlištích
lepší obchodní síť-nákupní centrum
sportovní vyžití-víceúčelový sportovní komplex
pracovní příležitosti
dětské hřiště
krytý bazén
kulturní vyžití
zdravotní péče kvalitní a dostupná
české malé krámky (různé druhy zboží a služeb)
více zeleně
kvalitní životní prostředí
0
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Dle mínění respondentů by rozhodně ve městě neměla chybět funkční policie, která bude
kontrolovat veřejnou vyhlášku a bezpečnost ve městě, parky, více zeleně, lavičky, čistotu ve
městě a na sídlištích, lepší obchodní síť a víceúčelový obchodní komplex. V menší míře bylo
možno zaznamenat ještě následující představy o tom, co by v Jirkově nemělo v roce 2020
chybět:
Četnost odpovědí
cyklostezky
25
opravené chodníky a silnice
22
koupaliště větší, na úrovni
21
kvalitní školská zařízení
18
více parkovacích míst
17
MHD - lepší dopravní spojení s okolím, návaznost spojů na jiné
dopravní prostředky
17
lepší a dostupné bydlení
16
bezbariérovost města
15
domovy pro důchodce
14
pěší zóna
9
zimní stadion
9
střední škola, gymnázium
9
romská separace
7
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fungující mimoškolská zařízení
zrekonstruovaný pivovar
bezpečnostní kamery po celém městě
turistické trasy v okolí města
aquapark
dráha pro brusle
historická část města zachovaná a upravená
centra volného času
průmyslové centrum
hřbitov
zahrádky
větší péče o domy a byty
dostatek služeb
modernizace hasičské techniky - Jirkov
turistické vyžití
prodejna kovomatu
muzeum
obchody s oděvy
klidný a nerušený spánek
kino
kavárna,cukrárna v centru
odklon automobil.dopravy
fotbalové hřiště
barevnost budov
zrušit supermarkety
informační tabule
minigolf
fungující odpadové hospodářství domácností
vstřícnější veřejná správa
podzemní garáže
dopravní hřiště pro děti
sáčky na psí výkaly
krytá tržnice
snížit náklady na dopravu
rehabilitační centrum
více zabezpečit Přivaděč
odpadkové koše v ulicích
rozumná radnice
péče o starší občany
vyřešení neplatičů
péče o památky
recyklování odpadů
rozšířit trolejbus na Vinařice II a ke Globusu
zájem představitelů města o lidi a město
centrum pro matky s dětmi
metro
dokončení oprav Pošťáckého domu
vybydlený dům v ul. Osvobození
naučné stezky nebo jiné formy průvodců
nová kuželna
MěÚ více spolupráce s občany(více informovanosti)
nový kulturní dům,scéna
divadlo
méně heren a barů

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 11 - Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter?

bezpečné město
zelené město
klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro
setkávání a akcí pro veřejnost
město dobrých mezilidských vztahů
město s rozvinutou sítí sociálních služeb
kulturně-společenské centrum
Centrum čistých a bezpečných technologií
Spojení Jirkova a Chomutova
město sportu
centrum vzdělání
rušné turistické centrum s atrakcemi a zábavami
průmyslové centrum
klidné město bez potřeby setkávání s jinými obyvateli
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Naprostá většina respondentů považuje za nejdůležitější bezpečnost ve městě. 18 % si
představuje „zelené město“ – zdravé město ve smyslu životního prostředí a klidné město
s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a akcí pro veřejnost a s tím související
dobré mezilidské vztahy. Za významný charakter považují také obraz města s rozvinutou sítí
sociálních služeb. Z jiných, v dotazníku neuvedených charakteristik, respondenti uvedli ještě
následující žádoucí charakteristiky města v roce 2020:










nespojovat Jirkov a Chomutov
bez nepřizpůsobivých obyvatel
nehlučné město
centrum obchodních domů
město s ekologickou dopravou
omezení chovu psů
lázeňské město
místo pro invalidy
město, kde chtějí lidé zůstat

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 12 - Na které oblasti by se město mělo do budoucna soustředit a
mělo by je řešit nebo podporovat?
bezpečnost ve městě
dostatek pracovních příležitostí
údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch
kvalita prostředí města
úroveň bydlení včetně okolí bydliště
úroveň a dostupnost zdravotní péče
sportovní vyžití ve městě a okolí
dostupnost bydlení
kulturní vyžití ve městě
zapojování občanů do rozhodování, komunikace s občany
možnosti nakupování
možnosti podnikání
nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
dopravní situace ve městě včetně MHD
zřízení střední školy
úroveň školských a mimoškolských zařízení
bytový fond a nová výstavba
provoz a výkon úřadu města
propagace města v ČR a zahraničí
cestovní ruch
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Nejvýznamněji označili respondenti opět oblast bezpečnosti ve městě. Další oblastí zájmu
města by měl být dostatek pracovních příležitostí, kvalita prostředí města, údržba silnic,
chodníků a parkovacích ploch a úroveň bydlení včetně okolí bydliště, které v otázce č. 6
hodnotilo 29 % jako výrazně zhoršené. V menší míře zazněly ještě následující odpovědi:
















zlepšit spolupráci vedení města
výchova ke zdravému způsobu života
podzemní garáže
prostory v bývalém Meinlu
zrušit slepičárnu
jednou do měsíce úřadovat i v sobotu
kvalita chodníků ve Vinařice II a Žižkova ulice
údržba telšského údolí od bývalého Benaru pod hráz
zachránit pivovar před rozpadnutím
spojení MHD s Chomutovem
výstavby rodinných domků
na chování nepřizpůsobivých občanů a jejich zařazení do společnosti
v Jirkově není prodejna knih,čistírna a opravna hodin
výchova ke zlepšení mezilidských vztazích
postihy občanů za znečišťování města za psí exkrementy

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 13 - Na co by se mělo město nejvíce zaměřit v místě Vašeho bydliště?

úklid a pořádek na veřejných prostranství
údržba chodníků a cest
údržba a rozšiřování veřejné zeleně
údržba a rekonstrukce městských bytů
třídění odpadů
informovanot o záměrech a činnostech, realizované městem
rušení nočního klidu
výstavba nových bytů
lepší dopravní spojení do centra města
nevím/bez odpovědi
dostupnost služeb občanské vybavenosti
využívání sběrného dvora
více kontroly ze strany police
Všemu je věnována dostatečná pozornost
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Největším problémem, kterým by se dle názoru dotázaných mělo město zabývat, je údržba a
pořádek veřejných prostranství, údržba chodníků a údržba a rozšiřování veřejné zeleně.
Menší počet respondentů uvedl údržbu a rekonstrukci městských bytů, třídění odpadů a
informovanost o záměrech a činnostech realizovaných městem. V menší míře zazněly ještě
následující odpovědi:














sběrna papírového odpadu
překrýt převaděč
přemnožení holubi
omezit nákladní dopravu
parkování
vandalismus
bezbariérovost
kontrola chování Romů, ničí sídliště
Osada je nevlastní dítě města
pozornost zaslouží i jiná místa než jen náměstí a Červený Hrádek
lepší spojení v okolí města
hřiště pro děti
policejní dohled

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 14 - Jsou problémy s čistotou města? Pokud ano, jaké Vás trápí
nejvíce?

psí výkaly
nepořádek v okolí
kontejnerů
nedostatečný úklid ulic
údržba veřejné zeleně
výsadba nové zeleně
neshledávám problémy
s čistotou města
bordel na sídlištích
více (kovových)
odpadkových košů
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Nejvíce dotazovaných vidí největší problém v oblasti čistoty a údržby města v uklízení psích
výkalů. To je však především otázka obyvatel – chovatelů samotných a jejich přístupu k této
problematice, kterou může město ovlivnit jen omezeně. Přestože v předešlé otázce
nehodnotili respondenti otázku odpadů jako příliš důležitou, zde uvádí 23 % nepořádek u
kontejnerů jako problém, který je nejvíce trápí. Dalšími problematickými oblastmi jsou
nedostatečný úklid ulic, údržba veřejné zeleně a výsadba nové zeleně. Z méně četných
odpovědí vybíráme:











odpadky v telčském údolí
vandalismus
málo kontejnerů na třídění odpadu
volně běhající psi
úklid a pořádek na veřejných prostranství
bezpečnost, denní i noční klid
odstraňování sněhu pro pěší
úklid pěších zón
přetékající kontejnery
nepořádní lidé

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 15 - Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího
vzdělávání ve městě, co si myslíte, že by mělo být více podporováno?

divadelní představení
možnosti dalšího vzdělávání
koncerty
zájmové činnosti
dobrovolná činnost
výstavy
nic mi nechybí, stávající
stav je dostatečný
taneční zábavy
kino
nevím/bez odpovědi
diskotéky, rockové kluby
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Stejně jako sportovní, tak i kulturní vyžití nebylo hodnoceno v otázce č. 2 příliš kladně. V této
otázce vidí respondenti největší mezery v nedostatečné podpoře divadelních představení a
možnostech dalšího vzdělávání. Následují koncerty, zájmové činnosti a dobrovolná činnost.
Pouze 6 % dotázaných uvedlo, že jim nic nechybí a stávající stav je dle jejich názoru
dostatečný. Z méně četných odpovědí vybíráme:












dětské představení
zvýšení patriotismu občanů
akce pro menší děti
country zábavy
veřejný rozhlas
vše, co se týče dětí
podporovat to, oč je zájem - nabídka=poptávka
pro invalidy
vyžití pro mladé-velký vandal.
práce se staršími občany
osadní výbory

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 16 - Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve
městě?

černé skládky
hluk v okolí
nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
automobilová doprava
znečištěné ovzduší
špatná informovanost o kvalitě životního prostředí
nepravidelné odvážení odpadků
nevím/bez odpovědi
s kvalitou životního prostředí ve městě jsem spokojen
neukázněnost občanů
nepořádek na sídlištích
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Příčiny zhoršování stavu životního prostředí ve městě vidí většina dotázaných v černých
skládkách a hluku v okolí (nebylo blíže specifikováno). Velkým problémem je také
nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, automobilová doprava a znečištěné ovzduší
obecně. Z jiných důvodů jsou nejčastěji uváděny: neukázněnost občanů, nepořádek na
sídlištích a psí výkaly. V menší míře byly též zaznamenány následující odpovědi:











parkování aut všude kde to jde
hluční spoluobčané
zastavěná poštovní schránka kontejnery na Borku
odpad po lese
jiné - holubi
nedostatek odpadkových košů na sídlištích
vandalové
jiné (prosím vypište níže)
Romové
psí výkaly

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 17 - Jaké jsou případné problémy s dopravou ve městě a ve spojení s
okolními městy?
problémy s parkováním

málo cyklostezek, případně
nenapojené
problémy s bezpečností silničního
provozu

nedostatečná MHD

s dopravou ve městě a okolí jsem
spokojen

špatná průjezdnost městem

neumím posoudit/bez odpovědi

s automobilovou dopravou ve městě
nejsou závažné problémy
malá kapacita silnic nebo obchvatů
města
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Podobně jako v jiných městech je největším tématem v rámci této otázky problematika
parkování (35 %). Jako další uvedlo 25 % respondentů málo cyklostezek, případně jejich
odtrženost od ostatních. Dále to jsou problémy s bezpečností silničního provozu obecně a
v rozporu s odpověďmi v rámci otázky č. 1 nedostatečná MHD (9 %). Z dalších méně
četných odpovědí vybíráme:













jízda aut v pěší zóně
placené parkování
lepší dopravní spojení o víkendech s okolím
nesouhlas s placeným parkováním na sídlištích
pro návštěvy špatné značení - orientace
kvalita silnic a chodníků
MHD spojená s Chomutovem
špatné spojení na Litvínov a Most
lepší spojení s okolními okresy (ve svátky)
nekvalitní povrch chodníků a schodišť
návaznost MHD na železnici
nekvalitní povrch silnic

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 18 - Jaký způsob dopravy ve městě by měl být do budoucna podle
Vás nejvíce podporován?
Úkolem respondentů v této otázce bylo oznámkovat navržené způsoby dopravy ve městě,
které by město mělo v budoucnu podporovat. Známky vycházely z pětistupňové stupnice,
tedy 1 - 5, přičemž nejlepší známkou byla 1, nejhorší naopak 5.
1.
2.
3.
4.

Nejlepšího hodnocení dosáhl návrh na pěší dopravu
Na dalším místě by měla být podporována MHD
Dále by měla být podporována doprava na jízdním kole
Na posledním místě se umístila automobilová doprava (individuální)

průměr 1,81
průměr 1,82
průměr 1,97
průměr 3,31

52 respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

Otázka č. 19 - Cítíte se ve městě bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z
následujícího seznamu důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně.
vandalismus ve městě
obavy z jiných etnických skupin
častý výskyt problémových osob
nevhodné chování mladistvých
nedostatečná činnost městské policie
trestná činnost mladistvých
obavy z obyvatel částí města: (dopsat níže)
obavy o majetek
nové Ervěnice
špatné pouliční osvětlení
v místě bydliště se cítím bezpečně
Vinařice II
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V několika předešlých otázkách uváděli respondenti bezpečnost ve městě jako jednu
z priorit. V rámci této otázky měli vybrat nejvýznamnější důvody, kvůli kterým se ve městě
zcela bezpečně necítí. Nejčastějším důvodem je uváděn vandalismus ve městě, obavy
z jiných etnických skupin a s tím související častý výskyt problémových osob. Další
obávanou skupinou jsou nevhodně se chovající mladiství a s tím související jejich trestná
činnost. Naopak poměrně málo dotázaných uvedlo obavy z drogově závislých občanů.
Nejkritičtější oblastí výskytu patologických jevů jsou dle respondentů část města Nové
Ervěnice a Vinařice II. Dalšími, již uváděnými důvody jsou též následující:
 okrajové části
 ul. Mládežnická
 řidiči aut
 zkorumpovanost MP
 nerespektování pravidel morálních a zákonů
 málo kontrol bezpečnosti v parcích
 malá zabezpečenost vchodů do domů
 bezpečnost ve městě do 20 h.
 do domů chodí spousta pochybných lidí přes uzamčení
 nepřizpůsobivých na sídlištích
 Vinařice I

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Borek
drogově závislí
Rómové
střed města

Otázka č. 20 - Co Vám působí největší starost výhledově v období příštích 10
let?
vandalismus všeobecně
Problematická komunikace s jinými etniky
trestná činnost mladistvých
Drogové závislosti
trestná činnost nezletilých
Přistěhovalectví cizinců
trestná činnost ostatních osob
trestná činnost bezdomovců
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Největší problém vidí 22 % respondentů ve vandalismu všeobecně. Následuje se 17 %
problematika komunikace s jinými etniky. Stejný počet dotázaných – 14 % - se vyslovil pro
problematiku trestné činnosti mladistvých a drogově závislých. Jen s rozdílem jednoho
procenta se na dalším místě umístila trestná činnost nezletilých.

Otázka č. 21 - Jak chránit soukromý majetek v našem městě?
musí něco udělat město
musí něco udělat vláda a parlament
svůj majetek si chráním sám nebo se sousedy
neustálá přítomnost policie v ulicích
kamery na sídlištích, parkovištích
bezpečnostní dveře
Tresty vysokými pokutami, či odnětím svobody
pes
pojištění majetku
zabezpečená okna, balkonu
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Naprostá většina dotázaných (39 %) spoléhá v ochraně svého majetku na město (resp.
Městskou policii). O něco méně již na stát představovaný vládou a parlamentem (potažmo
Policií ČR). 14 % respondentů uvedlo, že si svůj majetek chrání samo nebo se sousedy.
Z dalších návrhů, jak zabezpečit osobní majetek, byly nejčastější kamery na sídlištích a
parkovištích a neustálá přítomnost policie v ulicích. Z dalších názorů vybíráme následující:











oplocení pozemku
zřízení stojanů na kola
zrušit zákon o nepřiměřené obraně
zkvalitnit zákony a vyhlášky
větší pravomoc policejních hlídek
přísnější tresty u přestupkové komise a soudu
vystěhovat nepřizpůsobivé občany
vést důsledně rodiče dětí k odpovědnosti
napojení na policii
osobní iniciativa

Otázka č. 22 - Jakým skupinám obyvatel by mělo město zajistit více péče než
doposud?
rodinám s dětmi
zdravotně postiženým
přímým i nepřímým obětem násilí
seniorům
rizikové a problémové mládeži
osobám bez přístřeší
osobám ohroženým závislostí na
návykových látkách
nevím/bez odpovědi
etnickým menšinám
město se dostatečně stará o
uvedené skupiny obyvatel
uprchlíkům

0

50

100

150

200

250

300

350

Dle názoru respondentů by se měla pozornost města zaměřit především na rodiny s dětmi a
zdravotně postižené. Dalšími sociálními skupinami jsou senioři, přímé i nepřímé oběti násilí,
riziková a problémová mládež a osoby bez přístřeší. Z dalších odpovědí vybíráme:



•






obyvatelům ústavů sociální péče
týraným dětem
týraným ženám
studentům
umírajícím - hospic
nezletilým
samoživitelkám po 50 letech
osobám snažícím se zařadit do společnosti
slušným lidem

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Otázka č. 23 - Jakou cestou získáváte informace z městského úřadu?

z regionálního týdeníků (Nástup, CV Týden)
z Jirkovských novin
z deníků Chomutovska
od známých, přátel, z doslechu
z internetu (webová stránka města)
z úřední desky, případně dalších vývěsek
z regionálního TV a rozhlasu
z regionálního zpravodajství celostnítních deníků (MF Dnes, Právo)
nevyhledávám tyto informace
z informačního centra
nevím/bez odpovědi
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Na dotaz, jakým způsobem získávají respondenti informace z městského úřadu, byla
nejčastější odpověď: z regionálních týdeníků (22 %), z Jirkovských novin (21 %), z Deníků
Chomutova (14 %), od známých, přátel a z doslechu (13 %). Internetu k těmto účelům
využívá pouze 11 % dotázaných.

Otázka č. 24 - Jak byste zhodnotil/a svou vlastní budoucnost týkající se
výdělku či zaměstnání ve městě?

asi se nic nezmění
spíše špatné vyhlídky
bez odpovědi
rozhodně špatné vyhlídky
neumím posoudit
spíše dobré vyhlídky
velmi dobré vyhlídky
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Pohled respondentů na vlastní budoucnost co se týče výdělku a zaměstnání je spíše
skeptický. 27 % dotázaných si myslí, že se asi nic nezmění, 21 % předpokládá spíše špatné
vyhlídky a 14 % rozhodně špatné vyhlídky. Celých 13 % respondentů nedokázalo tuto situaci
posoudit a 17 % vůbec na tento dotaz neodpovědělo. Pouze 8 % respondentů očekává velmi
nebo spíše dobré vyhlídky budoucích výdělků a zaměstnání ve městě.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

24

Strategický plán rozvoje města Jirkova – Průzkum názorů občanů

Otázka č. 25 - Jak by město mělo podporovat podnikání?
vytvářením prostor pro podnikání

pravidelnou spoluprací s podnikateli

podpořit přípravu kvalifikovaných pracovníků
poradenskou činností pro podnikatele a zájemce o
podnikání
pravidelným zprostředkováním informací
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V předešlých otázkách byla několikrát zmíněna problematika podnikání ve městě. Součástí
této otázky byla přesná specifikace pomoci začínajícím podnikatelům z pohledu
respondentů. Nejvíce dotázaných uvedlo jako nejdůležitější prostředek pomoci podnikání
vytváření prostor pro podnikání. Další přínos vidí v pravidelné spolupráci s podnikateli (ze
strany města), podpoře kvalifikovaných pracovníků, poradenské činnosti pro podnikatele a
zájemce o podnikání a v pravidelném zprostředkovávání informací.
Z dalších názorů a doporučení vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nenavyšovat pronájmy
Nestavět TESCO
méně byrokracie a posuzování výběrových řízení od stolu
podle mého se v Jirkově podnikáni nikdy nepodporovalo
změnit politiku ve městě i všeobecně a pak podnikat
využití chátrajících objektů za přijatelné ceny
omezit možnost podnikání romských menšin
daňová úleva pro začínající podnikatele
rozvoj služeb

Otázka č. 26 - V otázce stávající pěší zóny jste pro:

omezení pouze
na náměstí Dr.
E. Beneše
11 %

úplné zrušení
5%

zachování v
celém rozsahu
84 %

Naprostá většina respondentů (84 %) se vyslovila pro zachování pěší zóny v celém rozsahu.
Pouze 5 % je pro její úplné zrušení.
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Otázka č. 27 - Páteční trhy (náměstí Dr. E. Beneše) by se měly:

úplně zrušit
20 %

zachovat, kde
jsou
54 %

přesunout z
centra města
26 %

V otázce zachování, přemístění či úplného zrušení pátečních trhů na náměstí Dr. E. Beneše
se nadpoloviční většina (54 %) vyjádřila pro jejich zachování a s rozdílem pouze 6 % se s 26
% dotázaní vyslovili pro přesunutí z centra města a 20 % pro úplné zrušení.

Otázka č. 28 - Byli byste ochotni zapojit se aktivně do práce pro rozvoj města,
kdyby Vás někdo požádal?

ne
13%

aktivně se na
rozvoji města
podílím
5%

ano
37%

možná
45%

82 % respondentů by se spíše zapojilo, pokud by byli požádáni. Pouze 5 % uvedlo, že se již
na rozvoji města aktivně podílí. 13 % uvedlo, že by se ani po požádání nezapojilo.
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Podrobnější analýza struktury respondentů
Otázka č. 32 - Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

vysokoškolské
10 %

bez odpovědi
3%

základní
14 %

vyšší odborné
7%

střední
27 %
střední s maturitou
39 %

Dle rozdělení respondentů podle stupně ukončeného vzdělání se ukázalo, že nejvíce
odpovídali obyvatelé se středním vzděláním s maturitou (39 %) a středním vzděláním (27
%). Dále to byli se 14 % respondenti se základním vzděláním, 10 % s vysokoškolským
vzděláním a 7 % s vyšším odborným vzděláním. 3 % respondentů neuvedlo svůj stupeň
vzdělání

Otázka č. 33 - V jakém typu domu bydlíte?

jiný typ
4%

nevím/bez odovědi
2%

rodinný domek
19 %

nepanelový bytový
dům
15 %

panelový bytový
dům
60 %

60 % respondentů bydlí dle dotazníku v panelových bytových domech, 15 % v nepanelových
bytových domech a 19 % v rodinných domech. 4 % v jiných typech a 2 % neuvedly.
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Otázka č. 34 - Jak byste hodnotil/a životní úroveň Vaší domácnosti?

nevím/bez
velmi špatná odpovědi
7%
3%

velmi dobrá
7%

špatná
16 %

spíše dobrá
67 %

74 % dotázaných hodnotí svou životní úroveň jako velmi nebo spíše dobrou. 16 % ji hodnotí
jako špatnou a 3 % jako velmi špatnou. 7 % respondentů neodpovědělo.

Otázka č. 35 - Jaké je složení Vaší domácnosti?

vícegenerační
domácnost
7%

jiný typ
5%

nevím/bez
odpovědi
2%

manželé nebo
partneři žijící bez
dětí (také pokud
děti žijí ve vlastní
domácnosti)
30%

jednotlivec
18%

rodič/rodiče s
dítětem/dětmi
38%

68 % domácností, které se zúčastnily dotazníkového šetření, tvořily domácnosti rodičů
s dětmi nebo partnerů či manželů žijících bez dětí (i pokud měli děti, žijící dnes ve vlastní
domácnosti). 18 % tvořily domácnosti jednotlivců, 7 % vícegenerační domácnosti. 5 % žije
v jiném typu domácnosti a 2 % neuvedlo typ domácnosti.
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