
 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Spolek Žijeme pro Hradiště před letošními komunálními volbami požádal spoluobčany o vyjádření, co 

by pomohlo zlepšit jejich život v

noduchý dotazník. V případě zájmu jej občané mohli vyplnit

pro Hradiště (například na bleších trzích či při koncertech u piana)

Hany Otáhalové, nebo v prodejně Farmářka z

webových stánkách spolku (viz www.zijemeprohradiste.cz

Dotazníkové šetření probíhalo od 01.09.2014 do 25.10.2014. Dotazníky vyplněné 

byly do průzkumu zahrnuty. Během zmíněného termínu

vou formou, 30 elektronickou formou

zaškrtnutí více bodů, než anketa připouštěla). 

Ankety se zúčastnilo relativně stejné množství žen a mužů (viz obr. 1). 

dentů dosahovala věku 31-40 let

60 let. Obě věkové kategorie dohromady 
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Obr. 1  Pohlaví respondentů 

DOTAZNÍKŮ - CO MNICHOVOHRADIŠŤÁKY

před letošními komunálními volbami požádal spoluobčany o vyjádření, co 

život v Mnichově Hradišti a jeho okolních částech. Ke sběru

případě zájmu jej občané mohli vyplnit na akcích pořádaných spolkem Žijeme 

na bleších trzích či při koncertech u piana), v knihkupectví 

prodejně Farmářka z Ráje. Dotazník mohl být vyplněn i elektronicky, a to na 

viz www.zijemeprohradiste.cz).  

Dotazníkové šetření probíhalo od 01.09.2014 do 25.10.2014. Dotazníky vyplněné 

Během zmíněného termínu svůj názor projevilo 107 občanů (77 papír

30 elektronickou formou), přičemž čtyři dotazníky byly z průzkumu vyloučeny (z důvodu 

zaškrtnutí více bodů, než anketa připouštěla). Celkem tak bylo zpracováno 103 dotazníků. 

Ankety se zúčastnilo relativně stejné množství žen a mužů (viz obr. 1). Téměř polovina všech respo

40 let. Naopak nejméně dotazovaných bylo mladších 20

dohromady jsou v průzkumu zastoupeny jen z cca 10 %
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Obr. 2  Věk respondentů, rozdělený do šesti věkových kategorií
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CO MNICHOVOHRADIŠŤÁKY NEJVÍCE PÁLÍ? 

před letošními komunálními volbami požádal spoluobčany o vyjádření, co 

Ke sběru dat sloužil jed-

ádaných spolkem Žijeme 

knihkupectví a papírnictví u paní 

Dotazník mohl být vyplněn i elektronicky, a to na 

Dotazníkové šetření probíhalo od 01.09.2014 do 25.10.2014. Dotazníky vyplněné po tomto datu ne-

svůj názor projevilo 107 občanů (77 papíro-

průzkumu vyloučeny (z důvodu 

103 dotazníků.  

Téměř polovina všech respon-

ších 20 let, resp. starších 

cca 10 % (viz obr. 2).  
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, rozdělený do šesti věkových kategorií 



 

Dotazník obsahoval 12 bodů, z nichž respondenti 

ležitější a na něž by se měli nově zvolení zastupitelé

svých čtyř hlasů (méně než čtyři hlasy udělili

nejraději změnili, resp. která témata získala

Jak je z obrázku patrné, obyvatele Mnichova Hradiště nejvíce trápí podoba náměstí. Tento bod ve 

svém dotazníku zaškrtlo 56 respondentů, 

nové zastupitelstvo mělo výrazněji zabývat revitalizací zeleně a 

vesticemi města, bezpečností ve městě či obnovou a údržbou dětských a sportovních hřišť. 

Respondentovi bylo rovněž umožněno, uvés

v Mnichově Hradišti ještě více zpříjemnit

respondenti se vyjádřili k otázce herních automatů

jeden respondent si jejich regulaci zásadně nepřál). Další dva 

počet míst ve školkách. Jeden občan by v

rád na náměstí viděl kašnu nebo vodotrysk. 

přála zlepšit nabídku volnočasových aktivit pro všechn

chodce), zvýšit využití bývalého letního kina

kriminalitu instalací kamer i na méně frekventovaných místech

zení venčení psů na pískovištích) či zlepšit schůdnost chodníků i pro vozíčkáře, kočárky a důchodce. 

 

 

 

 

 

12. Regulace herních automatů

11. Zlepšování dostupnosti zdravotní péče

10. Otevřenost a transparentnost města vůči obyvatelům

9. Budování cyklostezek

8. Rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí

7. Revitalizace zeleně, obnova parků 

6. Zákaz podomního prodeje ve městě

5. Obnova a údržba dětských a sportovních hřišť

4. Čistota města

3. Bezpečnost ve městě

2. Hospodaření a investice města

1. Podoba náměstí a vyřešení jeho dopravní situace

Obr. 3  Výsledky ankety (Od témat, která v

nichž respondenti vybírali maximálně čtyři, které považovali za nejd

měli nově zvolení zastupitelé zaměřit. Takřka všichni dotazova

svých čtyř hlasů (méně než čtyři hlasy udělili pouze čtyři občané). A co by mnichovohradiští 

á témata získala nejvíce hlasů? Toho si můžete všimnout na obr. 3. 

 

obrázku patrné, obyvatele Mnichova Hradiště nejvíce trápí podoba náměstí. Tento bod ve 

svém dotazníku zaškrtlo 56 respondentů, což je 54,4 % dotazovaných. Kromě podoby náměstí by se 

mělo výrazněji zabývat revitalizací zeleně a obnovou parků, hospodařením a i

vesticemi města, bezpečností ve městě či obnovou a údržbou dětských a sportovních hřišť. 

rovněž umožněno, uvést jakékoliv další náměty, které by mohly

Mnichově Hradišti ještě více zpříjemnit. Ovšem této možnosti využilo pouze devět

otázce herních automatů (dva občané žádali jejich absolutní zákaz, naopak 

jeden respondent si jejich regulaci zásadně nepřál). Další dva dotazovaní poukázali na nedostatečn

počet míst ve školkách. Jeden občan by v parcích uvítal venkovní posilovací stroje,

kašnu nebo vodotrysk. Nejvíce námětů však uvedla jedna mladá že

přála zlepšit nabídku volnočasových aktivit pro všechny občany (zejména pro malé děti a 

chodce), zvýšit využití bývalého letního kina a dopravního hřiště, vytvořit u Jizery přírodní pláž,

i na méně frekventovaných místech, oplotit dětská hřiš

enčení psů na pískovištích) či zlepšit schůdnost chodníků i pro vozíčkáře, kočárky a důchodce. 

0 10 20 30 40

12. Regulace herních automatů

11. Zlepšování dostupnosti zdravotní péče

10. Otevřenost a transparentnost města vůči obyvatelům

9. Budování cyklostezek

8. Rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí

7. Revitalizace zeleně, obnova parků 

6. Zákaz podomního prodeje ve městě

5. Obnova a údržba dětských a sportovních hřišť

4. Čistota města

3. Bezpečnost ve městě

2. Hospodaření a investice města

1. Podoba náměstí a vyřešení jeho dopravní situace

23

6

36

22

30

17

39

35

39

42

d témat, která v anketě získala nejvíce bodů, občané očekávají největší změnu. Stane se tak?) 
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maximálně čtyři, které považovali za nejdů-

Takřka všichni dotazovaní využili všech 

by mnichovohradiští občané 

Toho si můžete všimnout na obr. 3.  

obrázku patrné, obyvatele Mnichova Hradiště nejvíce trápí podoba náměstí. Tento bod ve 

Kromě podoby náměstí by se 

obnovou parků, hospodařením a in-

vesticemi města, bezpečností ve městě či obnovou a údržbou dětských a sportovních hřišť.  

t jakékoliv další náměty, které by mohly jeho život 

devět dotázaných. Tři 

(dva občané žádali jejich absolutní zákaz, naopak 

poukázali na nedostatečný 

parcích uvítal venkovní posilovací stroje, jiný respondent by 

Nejvíce námětů však uvedla jedna mladá žena, která si 

y (zejména pro malé děti a aktivní dů-

vytvořit u Jizery přírodní pláž, snížit 

hřiště (z důvodu zame-

enčení psů na pískovištích) či zlepšit schůdnost chodníků i pro vozíčkáře, kočárky a důchodce.  
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anketě získala nejvíce bodů, občané očekávají největší změnu. Stane se tak?)  


