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Úvod

Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova bylo realizováno v rámci plnění klíčových 
aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“, reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/53.00056 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v České republice 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Realizace projektu probíhala od října 2010 do července 2013. 

Během projektu vznikla celá řada nových produktů a výstupů, mj. i Sebehodnotící zpráva na bázi 
modelu CAF (vstupní a výstupní), jejíž součástí jsou i akční plány, které definují aktivity navržené 
k realizaci do příštího sebehodnocení, které proběhne v roce 2013.

Jednou z aktivit, která bude každoročně pravidelně realizována minimálně po dobu udržitelnosti 
výše uvedeného projektu, je šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova. 

Struktura dotazníku byla stejná jako v roce 2012 a počet oslovených klientů byl přibližně stejný (v 
roce 2012 bylo osloveno 440 klientů a v roce 2013 409 klientů magistrátu). Tímto bylo možné
srovnat a sledovat vývoj ve dvou po sobě jdoucích období.
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1 Zpracování a vyhodnocení dotazníků

Šetření spokojenosti klientů na Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr) probíhalo na přelomu 
měsíce května a června 2013. Tazatelé a tazatelky z řad studentů středních a vysokých škol oslovili 
celkem 409 klientů v 6 budovách magistrátu (tj. Bratrská 34, Blahoslavova 3, budova matriky na 
Horním náměstí, budova Emosu – T.G.M. 16, nám. T. G. M. 1 a Smetanova 7). 

Šetření spokojenosti klientů MMPr bylo realizováno jako anonymní a dobrovolné. Dotazník byl 
složen z 11 otázek, dalších 6 doplňujících otázek sloužilo pro účely zpracování a vyhodnocení.
Otázky byly voleny jako uzavřené, respondenti vybírali z připravených možností, přičemž u 
některých otázek klienti měli možnost napsat připomínky a doporučení. Dotazník je přílohou 
tohoto dokumentu.

2 Struktura odpovídajících respondentů

V průběhu šetření bylo osloveno 409 klientů Magistrátu města Přerova. Na otázky tazatelů 
odpovídali občané všech věkových kategorií (viz graf 1). Nejvýrazněji byla zastoupena skupina ve 
věku 31 – 40 let (35 %), o něco méně skupina 41 – 50 let (22 %) a klienti ve věku 51 – 65 let a 
stejně tak klienti ve věku do 30 let (18 %). Nejméně zastoupenou skupinou byli klienti ve věku 66 a 
více let (7 %).

Úřad častěji navštěvovali muži (58 % všech oslovených klientů viz graf 2), a to zejména Odbor 
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odbor správy majetku a 
komunálních služeb, Odbor vnitřní správy, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Ženy 
častěji navštěvovaly Odbor ekonomiky a Odbor koncepce a strategického rozvoje. V roce 2012 byla 
situace zcela opačná, tj. 58 % všech dotázaných klientů byly ženy, které nejčastěji navštěvovaly 
Odbor sociálních věcí a školství, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu a Odbor vnitřní správy. Muži v roce 2012 nejčastěji navštěvovali Odbor ekonomiky.

86 % dotázaných klientů navštívilo magistrát jako občané, 8 % jako OSVČ a 4 % jako zástupci 
právnické osoby, 2 % tvořili klienti výše neuvedeni (viz graf 3).

Ze 74 % jsou zastoupeni klienti, kteří bydlí v Přerově, příp. v jeho místních částech. 26 % klientů 
bylo obyvateli obcí a měst (Kroměříž, Šternberk, Lipník nad Bečvou, Kojetín, Tovačov, Rokytnice, 
Troubky aj., viz graf 4). Ve srovnání s rokem 2012 se o 6 % zvýšil počet klientů přijíždějících ze 
vzdálenějších obcí a měst.
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44 % klientů použilo k dopravě osobní automobil, 19 % klientů přišlo pěšky a stejně tak městskou 
hromadnou dopravou, 14 % klientů dojelo na kole a 4 % klientů využila meziměstskou hromadnou 
dopravu (autobus, vlak), 1 klient použil výše neuvedený dopravní prostředek (viz graf 5). Ve 
srovnání s rokem 2012 se změnil způsob dopravy klientů na magistrát ve prospěch automobilové 
dopravy v roce 2013. V předchozím roce 42 % klientů dorazilo na magistrát pěšky, 32 % použilo 
osobní automobil a 11 % MHD a kolo.

72 % klientů má magistrát vzdálen do 5 km, 14 % klientů 6 – 10 km, 10 % 11 – 20 km a 4 % 
klientů dorazilo na magistrát ze vzdálenosti nad 20 km (viz graf 6). Srovnáme-li s rokem 2012, 
zvýšila se dopravní vzdálenost klientů u kategorií 11 – 20 km a nad 20 km. S tímto úzce souvisí i 
změna způsobu dopravy klientů na magistrát v roce 2013. 
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3 Vyhodnocení průzkumu šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo rozděleno do 11 oblastí. Pro každou oblast byla
samostatně vyhodnocena každá otázka v dotazníku. Pro určité typy otázek, např. „Jaká byla čekací 
doba na přijetí? Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnance, který Vás přijal (ochota, 
vstřícnost)? Jak hodnotíte odbornost a profesionalitu zaměstnanců, kteří Vám poskytli službu?“, 
byly odpovědi vyhodnoceny nejen celkově za celý magistrát, ale i za jednotlivé odbory. V případě, 
že klienti v dotazníku uvedli i svůj komentář příp. doporučení, byly i tyto informace zaznamenány 
ve vyhodnocení. 

3.1 Navštívené odbory magistrátu

První otázka, která byla klientům před odchodem z magistrátu položena, byla zjišťovací, který 
odbor právě navštívili. Oslovení klienti byli návštěvníky 8 odborů magistrátu. Největší zastoupení 
měl Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu se 154 klienty, tzn. 
38 %. Klienti na tomto odboru nejčastěji vyřizovali cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy, 
dále využívali služeb Czech POINTu, mj. vyřizovali své záležitosti na odd. obecního
živnostenského úřadu.
94 klientů navštívilo Odbor správy majetku a komunálních služeb, tj. 23 %. Třetím 
nejnavštěvovanějším byl Odbor sociálních věcí a školství, který navštívilo 45 klientů, tj. 11 %. Na 
Odboru ekonomiky bylo dotazováno 36 klientů, tj. 9 % a 34 klientů vyřizovalo své záležitosti na 
Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, tj. 8 %. Nejméně navštěvovali klienti Odbor 
vnitřní správy s 28 klienty, tj. 7 % a Odbor koncepce a strategického rozvoje se 16 klienty, tj. 4 
%. Kancelář primátora v době šetření navštívili pouze 2 klienti.
Zastoupení rozhovorů dle navštívených odborů přibližuje graf 7.
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3.2 Čekací doba na přijetí

148 oslovených klientů bylo přijato okamžitě bez čekání, tj. 36 %; 130 klientů čekalo do 10 minut, 
tj. 32 %; 67 klientů bylo odbaveno do 20 minut, tj. 16 %; 37 klientů vyřídilo svou záležitost do 30 
minut, tj. 9 % a 27 klientů čekalo déle než 30 minut, tj. 7 %. Nejdelší čekací doba na přijetí byla na 
Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, zejména na odd. dopravně 
správních agend, zejména při vyřizování řidičských průkazů a přihlašování osobních automobilů, 
kdy rychlost odbavení klienta se odvíjela od rychlosti zpracování v systému registru vozidel.

Grafické znázornění délky čekací doby za jednotlivé odbory magistrátu 
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3.3 Chování a vystupování zaměstnanců MMPr

86 oslovených klientů hodnotilo chování a vystupování zaměstnance, který je přijal nad své 
očekávání, tj. 21 %, 310 klientů hodnotilo vystupování zaměstnanců jako standardní, tj. 76 %, 12
klientů uvedlo chování a vystupování zaměstnance jako spíše špatné, tj. 3 % a 1 klient dokonce 
velmi špatné.
Srovnáme-li hodnocení s rokem 2012, zjistíme, že výsledky jsou velmi podobné příp. je znát 
nepatrné zlepšení, kdy vzrostlo procento kladně hodnotících klientů o cca 1 % a snížil se počet 
negativně hodnocených zaměstnanců. 
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Vyhodnocení chování a vystupování zaměstnanců za jednotlivé odbory magistrátu 

Nejlépe – nad očekávání hodnotili klienti chování a vystupování zaměstnanců na Odboru koncepce 
a strategického rozvoje 7 klientů, tj. 44 %, Odboru sociálních věcí a školství 13 klientů, tj. 29 % a 
Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 41 klientů, tj. 26 %.

29 klientů Odboru stavebního úřadu a životního prostředí hodnotilo chování a vystupování 
zaměstnanců jako standardní, tj. 85 %; 23 klientů na Odboru vnitřní správy, tj. 82 %  a 76 klientů 
na Odboru správy majetku a komunálních služeb, tj. 81 %.

Naopak nejvíce nespokojeni byli klienti s některými pracovníky Odboru vnitřní správy, kde 11 % 
dotázaných klientů hodnotilo negativně (3 klienti ohodnotili chování a vystupování zaměstnance, 
který je přijal jako spíše špatné). Na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí byli 
nespokojeni 3 klienti (2 klienti ohodnotili chování a vystupování zaměstnance, který je přijal jako 
spíše špatné, tj. 6 % a 1 klient toto ohodnotil jako velmi špatné, tj. 3 %) a 4 klienti byli nespokojeni 
na Odboru správy majetku a komunálních služeb, tj. 4 %.
Výše uvedené informace za jednotlivé odbory magistrátu shrnují následující grafy. 



10

3.4 Hodnocení odbornosti a profesionality zaměstnanců

66 oslovených klientů hodnotilo odbornost a profesionalitu zaměstnance, který je přijal nad 
očekávání, tj. 16 % (27 % v roce 2012), 334 klientů hodnotilo odbornost a profesionalitu jako 
standardní, tj. 82 % (70 % v roce 2012), 9 klientů ohodnotilo odbornost a profesionalitu jako spíše 
špatnou, tj. 2 % (stejně jako v roce 2012).

Vyhodnocení odbornosti a profesionality zaměstnanců za jednotlivé odbory magistrátu

Odbornost a profesionalitu zaměstnanců klienti nad své očekávání ohodnotili u Odboru koncepce a 
strategického rozvoje (5 klientů, tj. 31 %), Evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu (36 klientů, tj. 23 %) a u Odboru sociálních věcí a školství (8 klientů, tj. 18 %). 

31 klientů Odboru stavebního úřadu a životního prostředí hodnotilo odbornost a profesionalitu
zaměstnanců jako standardní, tj. 91 %; dále 25 klientů Odboru vnitřní správy, tj. 89 % a 83 klientů 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, tj. 88 %.

Co se týče negativně hodnotících klientů, tak se jejich počet ve srovnání s rokem 2012 snížil. 
Odbornost a profesionalitu zaměstnanců jako spíše špatnou vnímali klienti na Odboru správy 
majetku a komunálních služeb 4 klienti (4 %), Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 2 
klienti (6 %), Odboru sociálních věcí a školství 2 klienti (4 %) a na Odboru koncepce a 
strategického rozvoje 1 klient (6 %). 

Výše uvedené informace za jednotlivé odbory magistrátu shrnují následující grafy. 
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3.5 Vyhodnocení otázky: „Vyřídil/a jste na magistrátu vše, co jste 
potřeboval/a nebo jste musel/a magistrát v téže věci navštívit 
znovu?“

391 oslovených klientů tj. 96 % vyřídilo na magistrátu všechny potřebné záležitosti, 18 klientů tj. 4
% nikoliv. Klienti nejčastěji uváděli jako důvody opakované návštěvy magistrátu, nemožnost 
vyfotit se na řidičský průkaz a dlouhou čekací dobu v budově Emosu (řidičské průkazy, 
přihlašování vozidel). V roce 2012 386 klientů, tj. 90 % vyřídilo na magistrátu vše a 44 klientů, tj. 
10 % nikoliv. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2013 ke zlepšení.

3.6 Jak jste spokojen/a s orientací v budovách MMPr (např. označení 
budov, informační tabule, označení kanceláří apod.)?

408 klientů vyjádřilo svou spokojenost s orientací v budovách magistrátu, tj. 100 %. Pouze 1 klient
se negativně vyjádřil bez podrobnějšího upřesnění. Srovnáme-li opět s rokem 2012, došlo ke 
zlepšení, kdy v minulém roce 391 klientů vyjádřilo svou spokojenost s orientací v budovách 
magistrátu, tj. 96 % a 17 klientů se negativně vyjádřilo, tj. 4 %. 
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3.7 Spokojenost s prostředím úřadu – příjemné prostředí, podmínky 
pro návštěvníky, komfort čekání, místa k sezení apod.

Pozitivní ohlasy zazněly od 394 klientů, tj. 96 % všech oslovených (91 % v roce 2012). Negativně 
se k prostředí úřadu, podmínkám pro návštěvníky aj. vyjádřilo 15 klientů, tj. 4 % (9 % v roce 2012). 
V budovách T.G.M. 16 (Emos) a na Smetanově ul. v 1. patře by klienti uvítali více míst k sezení.

3.8 Spokojenost s pracovní dobou magistrátu

S pracovní dobou magistrátu je spokojených 398 klientů, tj. 97 % (95 % v roce 2012). Pouze 11 
klientů, tj. 3 % (5 % v roce 2012) vyjádřilo svou nespokojenost a uvedlo doporučení na úpravu 
pracovní doby. Klienti by uvítali rozšíření pracovní doby v úterý, čtvrtek a pátek na Odboru 
Evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu (v budově Emosu) a Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí. V pátek by klienti uvítali pracovní dobu pro veřejnost 
alespoň do 11:30 hod. Ve srovnání s rokem 2012 se zvýšila spokojenost klientů o cca 2 %.
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3.9 Hodnocení umístění různých odborů magistrátu na více místech 
v rámci města

Tazatelé touto otázkou zjišťovali, jak klienti hodnotí umístění jednotlivých odborů přerovského 
magistrátu na více místech v rámci města. 198 klientů, tj. 48 % je spokojeno se stávajícím stavem 
rozmístění odborů; 150 klientů, tj. 37 % je bez názoru; 57 klientů, tj. 14 % vyjádřilo svou 
nespokojenost a 4 klienti, tj. 1 % všech oslovených klientů je dokonce velmi nespokojeno. 
V roce 2012 dopadlo hodnocení takto: 41 % klientů velmi spokojeno, tj. 172; ani spokojeno, ani 
nespokojeno 44 %, tj. 181 klientů, 13 % vyjádřilo svou nespokojenost, tj. 55 klientů a 2 % byla 
velmi nespokojena, tj. 7 klientů.

Zlepšení vnímání klientů na rozmístění odborů v rámci různých budov magistrátu je z velké 
pravděpodobnosti způsobeno tím, že občané si na umístění odborů zvykli.

3.10 Komunikace s veřejností o plánech a záměrech

213 klientů je přesvědčeno, že magistrát dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a 
záměrech, tj. 52 %; 25 klientů si myslí, že nikoliv, tj. 6 % a 171 klientů tj. 42 % neví, jak na tuto 
otázku má odpovědět, jsou bez názoru nebo se o dění ve městě nezajímají, tudíž na tuto otázku 
nemohou odpovědět ani kladně ani záporně.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k výraznému zlepšení, kdy více než polovina dotázaných klientů 
odpověděla kladně a snížil se počet občanů bez názoru. 

V minulém roce dopadlo hodnocení takto: 118 klientů, tj. 28 % bylo přesvědčeno, že magistrátu 
dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a záměrech, 57 klientů, tj. 14 % si myslelo, že 
nikoliv a 247 klientů, tj. 58 % bylo bez názoru.
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3.11 Celkový dojem z jednání na Magistrátu města Přerova

104 klientů, tj. 25 % odcházelo z jednání na magistrátu s velmi dobrým dojmem (dokonce nad 
očekávání). 254 klientů, tj. 62 % hodnotilo rovněž kladně; 47 klientů, tj. 12 % nedokázalo na tuto 
otázku odpovědět; 3 klienti, tj. 1 % hodnotilo negativně a odcházeli se spíše špatným dojmem
z jednání (na Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru evidenčních správních služeb 
a obecního živnostenského úřadu) a 1 klient měl velmi špatný dojem z jednání (Odbor evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu. Klienti, kteří na tuto otázku odpovídali záporně, 
by uvítali více pracovníků na přepážkových pracovištích (řidičské průkazy, registrace vozidel).
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4 Grafické srovnání šetření v roce 2012 a 2013
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Závěr

Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova bylo provedeno pomocí dotazníkového 
šetření a standardizovaného rozhovoru. Občané odpovídali na 11 otázek, 6 otázek bylo doplňujících 
pro vyhodnocení dotazníků. Výzkumný vzorek tvořil 409 klientů (v roce 2012 bylo osloveno 440 
klientů).

Klienti nejčastěji navštěvovali Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu (154 klientů, tj. 38 %) a Odbor správy majetku a komunálních služeb (94 klientů, tj. 23 %).
36 % klientů bylo pracovníky magistrátu přijato okamžitě bez čekání, 32 % bylo přijato do 10 
minut a 16 % klientů čekalo 10-20 minut a stejně tak 16 % klientů čekalo více než 20 minut.

Celkové hodnocení spokojenosti vychází nad očekávání kladně. 97 % respondentů vyjádřilo
vysokou spokojenost s chováním a vystupováním zaměstnanců magistrátu (stejně tak v roce 2012 
97 % klientů hodnotilo kladně). Odbornost a profesionalitu zaměstnanců hodnotilo 98 % klientů 
kladně (97 % v roce 2012), z toho 16 % (70 % v roce 2012) ohodnotilo odbornost nad očekávání a 
82 % (27 % v roce 2012) jako standardní. 96 % klientů vyřídilo na magistrátu vše, co potřebovalo
(90 % klientů v roce 2012). Téměř pro všechny klienty je orientace v budovách snadná a jsou 
spokojeni. 

Co se týče spokojenosti s prostředím úřadu (příjemné prostředí, podmínkami pro návštěvníky, 
komfortu čekání, místa k sezení apod.) 96 % všech oslovených klientů vyjádřilo spokojenost (91 %
v roce 2012), pouze 4 % hodnotili záporně (9 % v roce 2012) a doporučovali zejména zlepšení 
podmínek v budově T.G.M. 16 (více prostoru a míst k sezení), v budově Smetanova 7 v 1. patře by 
uvítali více míst k sezení.
97 % klientů vyjádřilo svou spokojenost s pracovní dobou magistrátu (95 % v roce 2012). 

Od klientů jsme dále zjišťovali, jak hodnotí umístění různých odborů magistrátu na více místech 
v rámci města. 48 % klientů hodnotilo kladně (41 % v roce 2012), 37 % klientů zaujalo neutrální 
stanovisko (44 % v roce 2012) a 15 % klientů zaujalo negativní stanovisko (stejně jako v roce 
2012).
Na otázku, zda magistrát dostatečně komunikuje o svých plánech a záměrech s veřejností, 52 % 
klientů odpovědělo kladně (28 % v roce 2012), 42 % klientů se nevyjádřilo (58 % v roce 2012) a 6 
% klientů (14 % v roce 2012) se domnívá, že by magistrát měl více komunikovat s veřejností.

Pozitivní celkový dojem z jednání na magistrátu mělo 87 % oslovených klientů (84 % v roce 2012), 
12 % klientů (11 % v roce 2012) nedokázalo toto zhodnotit a pouze 1 % klientů (5 % v roce 2012) 
bylo nespokojených.

Poslední šetření spokojenosti klientů bylo provedeno v roce 2012 v rámci realizace klíčové aktivity 
„Aplikace modelu CAF na zacílení dalších klíčových aktivit zlepšování v rámci projektu Zvýšení 
kvality řízení na Magistrátu města Přerova“. Získání pravidelné zpětné vazby od klientů je pro 
magistrát nástrojem, jak zjednodušeně řečeno zlepšit chod organizace tak, aby občané odcházeli 
plně spokojeni.

Součástí tohoto vyhodnocení je i grafické srovnání šetření v roce 2012 a 2013.
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Seznam použitých zkratek

MMPr Magistrát města Přerova

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

CAF Common Assessment Framework = Společný hodnotící rámec (zlepšování 
organizace pomocí sebehodnocení). Model CAF je nástroj řízení kvality, 
který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru.
Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci 
identifikovat její silné stránky a získat přehled aktivit vedoucích k trvalému 
zlepšování výkonnosti organizace.

KP Kancelář primátora

Odbor ROZ Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor VNITŘ Odbor vnitřní správy

OE Odbor ekonomiky

Odbor MAJ Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor STAV Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Odbor ESŽ Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Odbor SVŠ Odbor sociálních věcí a školství
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Šetření spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova

1. Který odbor jste právě navštívil/a?
       � Kancelář primátora
       � Odbor vnitřní správy
       � Odbor ekonomiky
       � Odbor správy majetku a komunálních služeb
       � Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
       � Odbor sociální věcí a školství
       � Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
       � Odbor koncepce a strategického rozvoje

2. Jak dlouhá byla Vaše čekací doba na přijetí?
      � byl/a jsem přijat/a okamžitě     � do 30 minut
      � do 10 minut                 � více než 30 minut
      � do 20 minut

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnance, který Vás přijal (např. ochotu, 
vstřícnost)?

      � nad mé očekávání        � spíše špatné
      � standard     � velmi špatné

4. Jak hodnotíte odbornost a profesionalitu zaměstnanců, kteří Vám poskytli službu?
      � nad mé očekávání     � spíše špatné
      � standard     � velmi špatné

5. Vyřídil/a jste na magistrátu vše, co jste potřeboval/a nebo jste musel/a magistrát v téže 
věci navštívit znovu?

      � ano
      � ne – zdůvodněte proč  …………………………………………………………………..

6. Jak jste spokojen/a s orientací v budovách MMPr? (např. označení budov, informační 
tabule, označení kanceláří apod.)

      � spokojen/a
      � nespokojen/a, a to v budově …………………………………………………………………

     Vaše doporučení: ……………………………………………………………………………...

7. Jak jste spokojen/a s prostředím úřadu – příjemné prostředí, podmínky pro návštěvníky, 
komfort čekání, místa k sezení apod.

      � spokojen/a
      � nespokojen/a, a to v budově …………………………………………………………………

   Vaše doporučení: ……………………………………………………………………………...

8. Jak jste spokojen/a s pracovní dobou magistrátu?
      � spokojen/a
      � nespokojen/a, pracovní dobu bych rozšířil/a (uveďte, ve kterých dnech a hodinách)     

       ………………………………………………………………………………………………
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9. Jak hodnotíte umístění různých odborů magistrátu na více místech v rámci města?
      � spokojen/a
      � ani spokojen/a, ani nespokojen/a
      � nespokojen/a
      � velmi nespokojen/a

10. Domníváte se, že magistrát dostatečně komunikuje s veřejností o svých plánech a 
záměrech?

      � ano
      � ne
      � nevím

11. Jaký byl Váš celkový dojem z jednání na Magistrátu města Přerova?
      � velmi dobrý (nad mé očekávání)
      � spíše dobrý
      � nedokážu posoudit
      � spíše špatný
      � velmi špatný

Doporučil/a bych………………………………………………………………………………...

Otázky pro účely zpracování dotazníku:

a) pohlaví        � muž    � žena

b) věk � do 30 let     � 31 – 40 let     �  41 – 50 let     � 51 – 65 let      � 66 let a více

c) Magistrát města Přerov jste navštívil/a jako:
      � občan     � OSVČ     �  právnická osoba     � jiné  

d) Obyvatel statutárního města Přerov
� ano         místní část …………………………
� ne
� obce …………………………….

e) Jakým způsobem jste dorazil/a na MMPr (dopravní prostředek)?
      � MHD    � meziměstská doprava        �  auto       � kolo      � pěšky       � jiné

f) Jak daleko to máte z místa bydliště na MMPr?
     � do 5 km       � 6 – 10 km       � 11 – 20 km � nad 20 km

Dotazník zpracovaný v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“, reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/53.00056 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


