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ÚVOD 

Přerovský rádce je novým projektem, jehož cílem je usnadnit komunikaci mezi vedením 

města a jeho občany. Registrovaní Přerovští rádcové mají možnost prostřednictvím interaktivních 

dotazníků umístěných na www.prerov.eu sdělovat své názory na nejrůznější témata týkající se života 

v Přerově. 

Někteří občané využili e-mailové adresy prerovsky.radce@prerov.eu, která slouží primárně 

pro registraci nových rádců, k zaslání svých připomínek, stížností a námětů, které se netýkají tématu 

aktuálního dotazníku. Tyto připomínky jsou zařazeny do poslední kapitoly s názvem Podněty rádců 

zaslané mimo dotazník. 

 

PREVENCE KRIMINALITY 

Dotazníkové šetření bylo zahájeno na konci února 2015 dotazníkem na téma Prevence 

kriminality. Tento dotazník mohli Přerovští rádcové vyplňovat do 12. dubna 2015. Pro občany, kteří 

nezvládají práci s internetem, byl dotazník k dispozici také v klasické „papírové“ podobě ve Městském 

informačním centru. 

Celkem se, od spuštění dotazníku do 12. dubna 2015, registrovalo 83 Přerovských rádců, 

z nichž 46 využilo možnosti vyplnit první dotazník on-line. Klasický „papírový“ dotazník (bez 

registrace) vyplnilo 6 zájemců. Celkem bylo tedy zpracováno 52 dotazníků. 

Dotazník na téma Prevence kriminality sestával z 18 otázek a jeho cílem bylo zjistit od 

občanů, co si myslí, že Přerov nejvíce tíží v oblasti kriminality, jaké je jejich soužití s romskou 

menšinou, zda-li jsou spokojeni s prací Městské policie, či jak by řešili situaci s lidmi, kteří přišli o své 

domovy nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní. 

U některých otázek bylo možno zatrhnout pouze jednu, jinde více odpovědí a u některých byl 

rádcům k dispozici volný prostor k vyjádření bez předem definovaných odpovědí. U každé otázky měli 

rádcové k dispozici prostor, ve kterém se mohli ke své dopovědi více rozepsat, či navrhnout odpověď 

zcela jinou. Tento prostor rádcové většinou využívali pro sdělení svých osobních zážitků, názorů nebo 

zdůvodnění své odpovědi. U otázek s neomezenou možností odpovědi, či v „prostorech pro jinou 

odpověď či radu“ je výčet reakcí seřazen sestupně podle četnosti a je doplněn také přímými citacemi 

z dotazníků. 

Dotazník provázely také nezbytné otázky na bydliště, věk, pohlaví apod.  Nejpočetnější 

skupinu hlasujících tvořili lidé v produktivním věku od 31 do 40 let (28,8%) a od 41 do 50 let (19,2%). 

Naopak nízký zájem byl zaznamenán ve skupině od 71 let, která čítá pouze 7,7% a nejnižší - žádný 

zájem projevila skupina do 20 let. 

 65,4% hlasujících uvedlo, že jsou občany Přerova, 32,7% bydlí v některé z jeho místních částí.  

Jeden z rádců uvedl, že sice v Přerově nežije, ale má k městu vztah. 

 

 

http://www.prerov.eu/
mailto:prerovsky.radce@prerov.eu
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE FORMY DOTAZNÍKU 

 POČET % 

Internetový dotazník (registrovaní 
rádcové) 

46 88,5% 

Klasický „papírový“ dotazník 
(neregistrovaní rádcové) 

6 11,5% 

Celkem 52 100% 

 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 

Muži 31 59,6% 

Ženy 21 40,4% 
Celkem 52 100% 

 

 

 

 

 

Registrovaní; 
88,50% 

Neregistrovaní; 
11,50% 

Registrovaní Neregistrovaní

Muži; 59,60% 

Ženy; 40,40% 

Muži Ženy
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 

VĚK POČET % 

Do 20 let 0 0% 

21 - 30 7 13,5% 

31 - 40 15 28,8% 

41 - 50 10 19,2% 

51 - 60 8 15,4% 

61 - 70 8 15,4% 

71 let a více 4 7,7% 
Celkem 52 100% 

 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 

BYDLIŠTĚ POČET % 

Přerov - město 34 65,4% 

Předmostí 7 

32,7% 

Lověšice 1 

Kozlovice 1 

Dluhonice 0 

Újezdec 1 

Čekyně 1 

Henčlov 1 

Lýsky 1 

Popovice 0 

Vinary 2 

Žeravice 2 

Penčice 0 

Nebydlím v Přerově, ale mám k městu 
vztah 

1 1,9% 

Celkem 52 100% 

 

Do 20 let; 0% 

21 - 30; 
13,50% 

31 - 40; 28,80% 

41 - 50; 19,20% 

51 - 60; 15,40% 

61 - 70; 15,40% 

71 a více let; 
7,70% 

Do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 a více let
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Přerov - město; 
65,40% 

Místní části; 
32,70% 

Nebydlím v 
Přerově; 1,90% 

Přerov - město Místní části Nebydlím v Přerově
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

1. Co podle vás Přerov nejvíce tíží v oblasti kriminality? 

U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více možností. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100% = 

52 hlasů). 

 

ODPOVĚDI POČET HLASŮ % 

Vandalismus 39 75% 

Krádeže v obchodech 27 51,9% 

Gemblerství 11 21,2% 

Násilí proti jednotlivci či skupině 29 55,7% 

Toxikomanie 15 28,8% 

Opilství, výtržnictví 36 69,2% 

Kapsářství 6 11,5% 

Prostituce 0 0% 

Alkoholismus mládeže 13 25% 

Neuvedeno 1 1,9% 
 

CO PODLE VÁS PŘEROV NEJVÍCE TÍŽÍ V OBLASTI KRIMINALITY? 

 

  

1,90% 

25% 

0% 

11,50% 

69,20% 

28,80% 

55,70% 

21,20% 

51,90% 

75% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Neuvedeno

Alkoholismus mládeže

Prostituce

Kapsářství

Opilství, výtržnictví

Toxikomanie

Násilí proti jednostlivci či skupině

Gemblerství

Krádeže v obchchodech

Vandalismus



8 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové nejčastěji uváděli, že nejméně bezpečně se cítí v lokalitě kolem nádraží. Obávají se 

zejména útoků ze strany romské menšiny, opilců nebo bezdomovců. 

„Především kolem nádraží se nedá normálně projít.“ 

„Nejméně bezpečně se v Přerově cítím v sobotu nebo v neděli brzo ráno, kdy zavírají herny 

apod. - kdy se Přerovem potulují agresivní opilci (bez výjimky mladí muži světlé pleti) – možná 

hráči naštvaní, kolik toho zase prohráli, a vysmívají se lidem, kteří jdou do práce.“ 

Jeden z rádců upozornil na porušování povolené rychlosti v ulici Pod Valy směrem z ulice 

Kozlovská, kde se nedávno stala tragická nehoda, a v ulici Na Odpoledni. Upozorňuje též na 

benevolenci Městské policie, týkající se pejskařů, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí 

exkrementy a nechají je pobíhat volně bez náhubku. 
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2. Když se řekne „sociálně nepřizpůsobiví lidé“ – koho si pod tímto 

pojmem představíte? 
U této otázky měli rádcové možnost vypsat libovolné množství definic. 

Rádcové ve svých odpovědích na tuto otázku používali velice podobné definice. „Sociálně 

nepřizpůsobivý člověk“ je pro ně ten, který nerespektuje zákony této země, nedodržuje 

pravidla společenského chování, obtěžuje své spoluobčany hlukem nebo je slovně napadá, 

nepracuje a žije na úkor druhých. Nejčastěji (v 61,5%) rádcové uváděli, že „sociálně 

nepřizpůsobivý člověk“ je pro ně synonymem pro občana romské národnosti. 32,7% rádců 

uvedlo konkrétně bezdomovce. 
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3. Jak byste řešili problémy se sociálně nepřizpůsobivými občany? S lidmi, 

kteří odmítají žít podle pravidel slušné společnosti? 

U této otázky měli rádcové možnost vypsat libovolné množství definic. 

14 rádců vyslovilo nespokojenost s tím, že tito občané jsou přítěží společnosti – žijí ze 

sociálních dávek, které dostávají, aniž by pro to museli cokoliv udělat. Navrhují, aby jim byly 

sociální dávky vypláceny pouze oplátkou například za pomocné práce pro město. Někteří 

uvedli, že by jim alespoň místo peněz v hotovosti měly být vydávány stravenky, za které by si 

mohli koupit pouze jídlo. 

„Neposkytovat sociální dávky, které nakonec ve velké míře utrácejí za alkohol, drogy a 

gamblerství, bez toho, aby si je museli „odpracovat“ například ve veřejně prospěšných 

pracích.“ 

„ Pokud chtějí dostávat sociální dávky, musí si je zasloužit např. veřejnými pracemi – úklidem 

okolí svého bydlení. Dohlížet by měl jejich člověk, který by byl za úklid zodpovědný.“ 

„Systémem dávka na dvě děti a dost. Systémem – povinné veřejné práce, jinak nemáš nárok 

na sociální dávky. Týká se to jenom lidí, kteří doslova neví, co je to práce, ne těch, kteří více 

jak polovinu života pracovali a po 50-letech věku přišli o práci.“ 

„…stravenky za jídlo místo peněz, přísná kontrola sociálky komu a kolik peněz vyplácí, 

přehodnocování příspěvků na invaliditu a těchto lidí atd. Dávky podmíněny prací pro město. 

Například sbírat lejna po psech, zametat…“ 

„Uplatňování stávajících zákonů a sociálního tlaku – děti do školy a sociální dávky. Vyvážit 

práva a povinnosti.“ 

11 rádců se shodlo na tom, že by za porušování pravidel, obtěžování spoluobčanů nebo 

dokonce v případě trestné činnosti by měly být zavedeny tvrdší postihy, aby měli tito lidé 

pádnější motivaci začít žít podle pravidel slušné společnosti. Problematické lokality by měly 

být pod větším dohledem Městské policie a důslednější kontrola by měla přijít také ze strany 

sociálních pracovníků. 

„Nastolit jim takové podmínky, které by jim maximálně znepříjemňovaly současný život tak, 

aby se snažili ke slušné společnosti alespoň přiblížit.“ 

„Upravit podmínky v aktuálním žití tak, aby byl přinucen se snažit nebo se odstěhovat. 

Nepracuje – nebydlí. Nemůže pracovat, ok, ale bez problémů.“ 

„Pokud člověk má podmínky k tomu, aby pravidla dodržoval, a přesto je nedodržuje, měl by 

být postižen při opakování tvrději, následně pak vyloučen z lokality do zóny zvýšené kontroly a 

dohledu nad dodržováním pravidel.“ 

Dočasným vyvezením nebo dokonce úplným vyloučením sociálně nepřizpůsobivých občanů 

z města nebo na jeho okraj by problém řešilo 13 rádců. 

„V případě opakovaného přestupkového jednání zakázat pobyt na území města a tuto 

možnost důsledně uplatňovat, aby byli ve městě jen slušní lidé.“ 
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„Nevím je to složité. Nejlepší by bylo je vystěhovat. Otázkou je pak kam?“ 

„Nastěhovat je mimo město a zavést větší kontrolu Městské policie. Stát a město jim dělá moc 

pomyšlení.“ 

4 rádcové se shodují na tom, že by mělo být právo vymáháno a na základě platných zákonů 

této země a žádná ze skupin by neměla být zvýhodněna. 

„Samozřejmě dle platných zákonů. Ale dle pravidla každého soudit jedním metrem a ne 

upřednostňovat Romy.“ 

4 rádcové navrhují, aby byl kladen větší důraz na snahu zapojit tyto problematické občany do 

většinové společnosti, protože někteří si neumí ze své situace pomoci sami a zaměřit se na to, 

aby jejich děti nešly ve šlépějích svých rodičů. 

„Integrace. Dohled v oblasti sociální péče.“ 

„Věřím, že někteří potřebují pomoct – nabídka soc. služeb nebo aktivit, které zaměstnají mysl 

a čas…“ 

„Zaměření hlavně na děti. S dospělým, psychicky utvořeným, jedincem se nic nesvede. Děti 

musí pochopit, že žít v souladu s normami společnosti pro ně má daleko více benefitů.“ 

Jedna z rádkyň ve své odpovědi uvedla konkrétní příklad, jak problém s nepřizpůsobivými 

obyvateli řeší, podle jejího názoru úspěšně, v Obrnicích na Mostecku. 

„Problém bych řešila komplexně a využila bych zkušeností lidí, kteří již problém úspěšně řeší. 

Kontaktovala bych paní Drahomíru Miklošovou, starostku Obrnic na Mostecku, která byla 

hostem dvtv.cz dne 19.2.2015. http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-19-2-2015-recko-a-euro-

souziti-s-romy-jine-pohadky/r~9f3e6714b86711e4b6d20025900fea04/ Podle paní Miklošové 

je třeba dbát na KOORDINACI veškerých projektů, což v Přerově podle mne chybí. Měla by být 

zřízena funkce koordinátora pro tuto oblast“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-19-2-2015-recko-a-euro-souziti-s-romy-jine-pohadky/r~9f3e6714b86711e4b6d20025900fea04/
http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-19-2-2015-recko-a-euro-souziti-s-romy-jine-pohadky/r~9f3e6714b86711e4b6d20025900fea04/
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4. Máte návrhy jak řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit města? 
U této otázky měli rádcové možnost vypsat libovolné množství definic. 

 
19 rádců odpovědělo, že důraz by měl být kladen především důslednou kontrolní činnost v 

těchto lokalitách, ať už strážníky Městské policie, sociálními pracovníky či asistenty prevence 

kriminality. 2 rádcové uvedli, že by měl být rozšířen kamerový systém v těchto lokalitách. 

 

„Častější pochůzky městské policie v sociálně vyloučených lokalitách, vyšší pravomoc pro 

policii.“ 

 

„Posílit hlídky a pravomoci MP! Aby se policisté nebáli do těchto lokalit chodit.“ 

 

„Více policistů a sociálních asistentů v ulicích, rychlé a pádné tresty za přečiny.“ 

 

„Konkrétně bych zvýšila množství bezpečnostních kamer, více asistentů prevence kriminality, 

systém domovnictví v lokalitách…“ 

 

„Častější návštěvu policie a sociálních pracovníků. Dát jim práci – třeba uklízet v Technických 

službách, na třídící lince atd.“ 

 

7 rádců by problém vyloučených lokalit řešilo zejména snahou zapojit jejich obyvatele do 

různých vzdělávacích programů a nejrůznějších aktivit, aby získali povědomí o svých 

povinnostech vůči společnosti a začali snažit o začlenění. 

 

„Kontrolovat a vysvětlovat, jak je důležité pracovat a vzdělávat se. Neuklízet v těchto částech 

města, ale dát nezaměstnaným parazitům metly, hrabla na sníh atd.“ 

 

„Pokud se menšiny nebudou chtít samy integrovat a přizpůsobit se majoritě, řešit se to nedá. 

Nicméně bych se víc zaměřila na mimoškolské učení dětí.“ 

 

„Konkrétně bych zvýšila množství bezpečnostních kamer, více asistentů prevence kriminality, 

systém domovnictví v lokalitách, pořádání táborů pro děti z vyloučených lokalit v létě, 

uspořádání festivalu romské kultury např. na náměstí TGM (tanec, hudba, zpěv, přednášky o 

romské kultuře, diskriminaci, historie, výstava), omezení počtu heren v Přerově, zajistit 

kvalitní poradenství např. v dluhové problematice, motivovat rodiče aby dávali děti do MŠ, 

podpora rekvalifikace a vytváření pracovních míst městem. Podpora dětí na ZŠ, aby 

pokračovaly ve studiu - např. stipendia od města. Město by mělo využít veškeré příslušné 

projekty (např. v Obrnicích projekt bezpečný dům apod.) a určit na to člověka (např. funkce 

koordinátora pro vyloučené lokality).“ 
 

2 rádcové doporučují zřízení samosprávy v těchto lokalitách, 3 rádcové by problematiku 

vyloučených lokalit neřešili vůbec a nechali by tamější obyvatele bez jakékoliv pomoci, 

popřípadě by je motivovali k odstěhování jinam. 
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„Nijak, ať si tam žijí podle svého, ale když si obydlí zničí, ať žijí ve zničeném. V žádném případě 

neopravovat z veřejných financí.“ 

 

„Neřešit. Nechat je tam, ať si tam skáčou přes ohně. Nevyměňovat jim plastová okna, 

nestavět jim nic, nestarat se. Rozsévat je po celém městě je největší tragédie. Až přijdou na 

to, že jim město nic nedá, sami si najdou jiné město, kde jim bude lépe. Město by mělo 

aktivně vyhledávat budovy, které by se mohly stát ubytovnami a každý rok z části rozpočtu 

takové budovy nakoupit a zbourat. Bourat by je měli právě nepřizpůsobiví a tak si zasloužit 

dávky. Město by mělo aktivně vyhledávat ubytovny po celé zemi a nabízet našim 

\"vyloučeným\" za úplatu změnu adresy. 10 tisíc Kč na cestu a stěhuješ se jinam.“ 

 

2 rádcové naopak soudí, že by měla být pozornost zaměřena na to, aby tyto lokality 

nevznikaly. Sociálně slabým občanům by nemělo být dovoleno shlukovat se na jednom místě 

a tvořit tzv. ghetta. 
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5. Vnímáte Přerov jako město, kde žije hodně Romů? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO 49 94,2% 

NE 3 5,8% 
Celkem 52 100% 

 

VNÍMÁTE PŘEROV JAKO MĚSTO, KDE ŽIJE HODNĚ ROMŮ? 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Většina rádců vnímá Přerov jako město, kde žije hodně Romů. V prostoru pro další vyjádření 

někteří uvedli, že jsou rozladěni z toho, že je Přerov vnímán jako „cigánov“ a lokalita 

v blízkosti nádraží, kde žije početná romská komunita, odrazuje návštěvníky, kteří přijedou do 

Přerova vlakem, od další návštěvy. 

„Na vysoké škole jsem vnímal vyjádření ostatních studentů o našem městě, kteří o něm 

prohlašují "cigánov", Přerovu se raději vyhnout. Takovou pověst město i díky kauzám v TV má. 

Když někoho z kamarádů provedu na Horní náměstí nebo kolem hradeb, říkají, že netušili, že 

je tu tak hezky…“ 

„Nejen já, ale i v Čechách, v Berouně se ptal pokladní, odkud jsme, a při slově Přerov řekl, že 

tu kdysi byl kvůli fotbalu a už sem nepojede právě kvůli silnému zážitku z nádraží.“ 

 

„Bohužel to tak vnímají i mimo Přerované.“ 

 

 

 

 

 

ANO; 94,20% 

NE; 5,80% 

ANO NE
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6. Myslíte si, že jsou Romové (většinově) v Přerově diskriminováni? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO 5 9,6% 

NE 47 90,4% 
Celkem 52 100% 

 

MYSLÍTE SI, ŽE JSOU ROMOVÉ (VĚTŠINOVĚ) V PŘEROVĚ DISKRIMINOVÁNI? 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Prostor pro vyjádření svého názoru v tomto případě využilo 30 rádců. Polovina z nich se cítí 

být diskriminována ze strany Romů. Rádcové se obávají soužití s Romy, kritizují jejich 

obtěžující či dokonce agresivní chování vůči ostatním občanům. 

„… v rámci mých služebních povinností musím na místo svého pracoviště docházet přes 

cikánská ghetta, kde po mě místní obyvatelé zcela bezdůvodně házejí kameny a slovně a 

někdy fyzicky mě napadají. To vše jen kvůli tomu, že jsem bílý…“ 

„Zkuste jet někdy v MHD s romským obsahem a s dětmi. Cestující raději vystoupí.“  

„Několikrát jsem byla svědkem jejich chování na úřadech, lidé se jich bojí a vždycky jim dají 

vše jen, aby mlčeli. Normální člověk nemá nárok ani na půlku jejich příspěvků!“ 

Často je zmiňováno, že ačkoliv Romové požívají výhod sociálního systému, nechtějí nebo se 

ani nedokážou do většinové společnosti integrovat. 

„Zneužívají sociálních dávek a zákonů. Vědí, na co mají nárok, ale neznají své povinnosti.“ 

Jeden z rádců uvedl, že Romové jsou diskriminováni, protože:  „Přerov je plný rasistů.“ 

ANO; 9,60% 

NE; 90,40% 

ANO NE
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7. Jak byste řešil/a problémy s bezdomovectvím? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Rozšířením ubytoven pro 

bezdomovce 

14 26,9% 

Nijak, ať si bezdomovci 

poradí sami, když se dostali 

do problémů 

6 11,5% 

Lepší prací neziskových 

organizací 

25 48,1% 

Neuvedeno 7 13,5% 
Celkem 52 100% 

 

 JAK BYSTE ŘEŠILI PROBLÉMY S BEZDOMOVECTVÍM? 

 
 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové, kteří využili tohoto prostoru pro odpověď, v 6 případech uvedli, že by se mělo 

těmto lidem aktivněji pomáhat, ovšem za okolností, že o pomoc opravdu stojí. 

„Rozhodně se přimlouvám za rozmanité projekty v oblasti dobrovolnictví.“ 

Rozšířením 
ubytoven pro 
bezdomovce; 

26,90% 

Nijak, ať si 
bezdomovci poradí 

samio, když se 
dodstali do 

problémů; 11,50% 

Lepší prací 
neziskových 

organizací; 48,10% 

Neuvedeno; 
13,50% 

Rozšířením ubytoven pro bezdomovce

Nijak, ať si bezdomovci poradí samio, když se dodstali do problémů

Lepší prací neziskových organizací

Neuvedeno
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„Aktivní pomoc s hledáním cesty ven, prostupné bydlení, možnost pracovat ve prospěch 

města. Něco za něco.“ 

„Zjistit, jak se dostali na ulici a zkusit jim nabídnout východisko z této situace. Ne každý se stal 

bezdomovcem svou vlastní vinou a neví, jak se z toho světa sám bez pomoci dostat.“ 

 

7 rádců zde uvedlo, že by eventuální pomoc, například ze strany města měla být podmíněna 

protislužbou – prací například při úklidu. 6 rádců by těmto lidem poskytlo ubytování 

v ubytovně za podmínek, že by dodržovali pevný řád, pečovali o své okolí a nedopouštěli se 

přestupků a trestné činnosti. 

 

„Vznik městských ubytoven s pevným provozním řádem a možností úhrady nocležného 

formou protislužby. Např. pomocné a úklidové práce ve městě za asistence pracovníků 

technických služeb.“ 

 

„Někteří bezdomovci, pro které je to spíše životní styl, by mohli dostat drobné úkoly 

(pracovní), za jejichž plnění by si přivydělali na živobytí (úklid apod.).“ 

 

„Je rozhodující, zda-li bezdomovcem CHCI nebo NECHCI být. Ubytovny provozované městem 

(ne soukromé) s jasným řádem a povinnostmi ubytovaných. Jednou z povinností by byla 

práce. Mzdou za tuto práci by byly soc. dávky, ze kterých by se hradily náklady na bydlení, 

jídlo, ošacení a případný přebytek by se ukládal na účet každé osoby.“ 

 

2 rádci uvedli, že by se město mělo postarat jen o bezdomovce, kteří zde mají hlášený pobyt. 

Jeden z rádců opakovaně navrhuje, že by situaci s bezdomovci, sociálně nepřizpůsobivými 

občany ulehčilo znovuzavedení paragrafu o příživnictví. 
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8. Byli jste obtěžováni chováním/žebráním bezdomovců? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO 45 86,5% 

NE 7 13,5% 
Celkem 52 100% 

 

 

BYLI JSTE OBTĚŽOVÁNI CHOVÁNÍM/ŽEBRÁNÍM BEZDOMOVCŮ? 

 
 

Pokud jste odpověděli ano, tak jakým způsobem a kde? 

Rádcové měli možnost vypsat libovolné množství míst, kde byli bezdomovci 

obtěžováni. Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, 

které odpověď mohla získat (100% = 52 hlasů). 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Před supermarkety (obchody) 32* 61,5% 

Lokalita kolem vlakového  
a autobusového nádraží 

18 34,6% 

Žerotínovo náměstí 1 1,9% 

Náměstí T. G. Masaryka 1 1,9% 

Okolí Tyršova mostu 1 1,9% 

Kratochvílova ulice 4 7,7% 

Předmostí 1 1,9% 

Čechova ulice 1 1,9% 

Nábřeží Bečvy (u Kazeta) 3 5,8% 

*Z tohoto počtu 9 rádců (28,1%) uvedlo konkrétně okolí „velkého“ Tesca na Kojetínské 

ulici. 

ANO; 86,50% 

NE; 13,50% 

ANO NE
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LOKALITY, KDE BYLI RÁDCOVÉ OBTĚŽOVÁNI BEZDOMOVCI 

 
 

15 rádců (28,8%) uvedlo konkrétně, že bezdomovci žebrali o peníze nebo cigarety.  

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádci využili tento prostor spíše k vyjádření, že jim bezdomovci vadí a obtěžují je. Jeden z nich 

si stěžoval, že konkrétně na nábřeží Bečvy (u Kazeta) se pohybuje skupina nebezpečných 

bezdomovců, kteří na něj poštvali psa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,80% 

1,90% 

1,90% 

7,70% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

34,60% 

61,50% 

Nábřeží Bečvy (u Kazeta)

Čechova ulice

Předmostí

Kratochvílova ulice

Okolí Tyršova mostu

Náměstí T. G. Masaryka

Žerotínovo náměstí

Lokalita kolem vlakového a autobusového nádraží

Před supermarkety
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9. Bude podle Vás projekt „prevence kriminality“* úspěšný?  
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO 6 11,5% 

NE 13 25% 

NEVÍM 32 61,5% 

NEUVEDENO 1 1,9% 
Celkem 52 99,9% (0,1% odchylka) 

 

BUDE PODLE VÁS PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY ÚSPĚŠNÝ? 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové jsou ve svých reakcích na nový projekt spíše opatrní a vyčkávají až, co jeho spuštění 

přinese. 

„Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti problematiky bude potřeba velké úsilí a součinnosti 

nejen manažera kriminality, ale i odborníků věnující se práci s danou problematikou.“ 

„Zatím jsem skeptik, když sleduji, jak se vyvíjí situace kolem vzniku tohoto projektu.“ 

„Ze začátku úspěšný bude, preventisti budou něco nového, ale z dlouhodobého pohledu si 

myslím, že se vše vrátí do starých kolejí, protože si na ně vyloučené skupiny zvyknout a spíš se 

bojím, aby se preventisti nestali terči jejich útoků. Nedávám tomu moc šancí, ale potěší mě, 

když se dovím, že za 5 let kriminalita klesla.“ 

 

 

NEUVEDENO; 
1,90% 

NEVÍM; 61,50% 

NE; 25% 

ANO; 11,50% 

NEUVEDENO NEVÍM NE ANO
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10. Jaká je Vaše představa o činnosti asistentů prevence kriminality**? Na 

co by se měli zaměřit především? 
U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více odpovědí. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100% = 

52 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Na pochůzkovou činnost 
v problémových lokalitách 

46 88,5% 

Na záškoláctví dětí v problémových 
lokalitách 

28 53,8% 

Na kontrolu heren a barů – zda 
nedochází ke zneužívání sociálních 
dávek 

38 73,1% 

Na kontrolu, zad v hernách a barech 
nepobývají mladiství 

24 46,2% 

Neuvedeno 1 1,9% 

 

 

JAKÁ JE VAŠE PŘEDSTAVA O ČINNOSTI ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY? NA CO 

BY SE MĚLI ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM?

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Připomínky rádců byly zohledněny v tabulce. 

 

 

 

1,90% 

46,20% 

73,10% 

53,80% 

88,50% 

Neuvedeno

Na kontrolu, zda v hernách a barech nepobývají
mladiství

Na kontrolu heren a barů - zda nedochází ke
zneužívání sociálních dávek

Na záškoláctví dětí v problémových lokalitách

Na pochůzkovou činnost v problémových
lokalitách
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11. Které lokality v Přerově vnímáte jako problematické? 
U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více odpovědí. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100% = 

52 hlasů). 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Škodova ulice 48 92,3% 

Kojetínská ulice 47 90,4% 

Husova ulice 46 88,5% 

Náměstí T. G. Masaryka 0 0% 

Wilsonova ulice 1 1,9% 

Jiráskova ulice 1 1,9% 

Žerotínovo náměstí 1 1,9% 

Čechova ulice 15 28,8% 

Předmostí 5 9,6% 

Náměstí Svobody 31 59,6% 

Náměstí Fr. Rasche 25 48,1% 

Jiné: 

Okolí supermarketů a Přerovanky 4 7,7% 

Tovačovská ulice 2 3,8% 

Ulice 9. května 1 1,9% 

Tovární ulice 1 1,9% 

Oblast laguny 1 1,9% 

Park Michalov 2 3,8% 

Kratochvílova ulice (pasáž) 3 5,8% 

Jižní čtvrť 2 3,8% 

Denisova ulice 1 1,9% 

Kaufland (Lipnická ulice) 1 1,9% 

Mervartova ulice 1 1,9% 

Jasínkova ulice (dětské hřiště) 1 1,9% 

Okolí polikliniky (ulice Přerovského povstání) 1 1,9% 

Vaňkova ulice 1 1,9% 

Želatovská ulice 1 1,9% 

Ulice Optiky 2 3,8% 

Nábřeží Bečvy 1 1,9% 

Neuvedeno 1 1,9% 
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KTERÉ LOKALITY V PŘEROVĚ VNÍMÁTE JAKO PROBLEMATICKÉ? 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 Připomínky rádců byly zohledněny v tabulce. 

 

 

 

1,90% 

1,90% 

3,80% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

3,80% 

5,80% 

3,80% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

7,70% 

48,10% 

59,60% 

9,60% 

28,80% 

1,90% 

1,90% 

1,90% 

0% 

88,50% 

90,40% 

92,30% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Neuvedeno

Nábřeží Bečvy

Ulice Optiky

Želatovská ulice

Vaňkova ulice

Okolí polikliniky

Jasínkova ulice

Mervartova ulice

Kaufland

Denisova ulice

Jižní čtvrť

Kratochvílova ulice

Park Michalov

Oblast laguny

Tovární ulice

Ulice 9.května

Tovačovská ulice

Okolí supermarketů

Náměstí Fr. Rasche

Náměstí Svobody

Předmostí

Čechova ulice

Žerotínovo náměstí

Jiráskova ulice

Wilsonova ulice

Náměstí T. G. Masaryka

Husova ulice

Kojetínská ulice

Škodova ulice
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12. Jste spokojen/a s prací městské policie v Přerově? 
U této otázky mohli rádcové spolu s první možností zatrhnout i druhou a třetí možnost, nebo 

se pouze vyjádřit,  zda-li jsou nebo nejsou spokojení s prací Městské policie a proč. Procenta 

u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla 

získat (100% = 52 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Částečně 19 36,5% 

Ano 3 5,8% 

Ne 21 40,4% 

Nevím, nemám zkušenost 14 26,9% 

Neuvedeno 1 1,9% 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové nejčastěji (v 9 případech) uvedli, že nejsou spokojeni s Městskou policií, protože 

vídají v ulicích málo hlídek. Konkrétně uvedli Předmostí, lokalitu u nádraží a břehy Bečvy. 

„V nočních hodinách jsem žádnou hlídku policie snad nikdy nepotkala (např. v Kroměříži 

neustále jezdí v noci hlídky městem), ani u vlakového nádraží nejsou venku, v městě se necítím 

v nočních hodinách bezpečně, je zde málo kamer.“ 

„Hlídky městské policie vidím v ulicích města Přerova velmi málo, zejména v sociálně 

vyloučených lokalitách a na nábřežích řeky Bečvy, kde skupiny mladistvých a bezdomovců 

popíjejí alkohol a dělají velký nepořádek. Břehy Bečvy pod betonovými odpočívadly na nábřeží 

jsou jednou hromadou odpadků, dokud tento nepořádek nespláchne velká voda.“ 

„Pracuji v Olomouci, tam je městská policie občas vidět. V lokalitě Předmostí téměř strážníci 

vidět nejsou, výjimkou jsou volby a akce pořádané městem.“ 

2 rádcové se domnívají, že policistů je v Přerově obecně málo a jejich počet by se měl zvýšit.  

Ve 2 případech se objevila také kritika městských strážníků z důvodu, že se více věnují 

dopravním prohřeškům než kontrole problémových lokalit. 

Kladné hodnocení zde uvedl pouze jeden rádce, který „vnímá snahu o pořádek a lidský 

přístup.“ 
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13. Jaký máte názor na dlouhodobě nezaměstnané? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Pracovat nechtějí, 

vyhovuje jim současný 

sociální systém 

23 44,2% 

Pracovat chtějí, ale 

nemohou sehnat práci, 

protože…* 

20 38,5% 

Neuvedeno 9 17,3% 
Celkem 52 100% 

 

JAKÝ MÁTE NÁZOR NA DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ? 

 
 

 

*Pracovat chtějí, ale nemohou sehnat práci, protože… 
Pro tuto možnost hlasovalo 20 rádců. 16 z nich využilo prostor pro vysvětlení, proč nemohou 

dlouhodobě nezaměstnaní sehnat práci. Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena 

z celkového počtu rádců, kteří hlasovali pro tuto možnost (100% = 20 hlasů). 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Není dostatek pracovních míst 11 55% 

Nemají praxi 2 10% 

Stačí jim příjmy ze sociálních dávek 1 5% 

Dostali se do sociálního úpadku 1 5% 

Jsou diskriminováni 1 5% 

Bez vysvětlení 4 20% 
Celkem 20 100% 

 

 

Pracovat nechtějí, 
vyhovuje jim 

současný sociální 
systém; 44,20% 

Pracovat chtějí, ale 
nemohou sehnat 

práci, protože; 
38,50% 

Neuvedeno; 
17,30% 

Pracovat nechtějí, vyhovuje jim současný sociální systém

Pracovat chtějí, ale nemohou sehnat práci, protože

Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové se nejčastěji – ve 13 případech – shodli na tom, že tuto otázku nelze generalizovat, 

jelikož znají ze svého okolí občany obou skupin. V 6 případech rádcové uvedli, že velkou míru 

viny za to, že dlouhodobě nezaměstnaní v některých případech nemají ani motivaci práci 

hledat, nese současné nastavení sociálního systému. 

 
„Nedostatečná variabilita odpovědí. Jsou skupiny (jednotlivci), kteří mají o práci zájem, ale 

právě s ohledem na jejich nedostatečnou kvalifikaci a dlouhodobou stagnaci v oblasti práce 

nemají vzhledem ke konkurenci šanci práci získat. Další skupina pouze \"využívá\" možnosti 

sociálního systému, který jim umožňuje \"existenci\" i bez stálého zaměstnání.“ 

 

„Někteří dlouhodobě nezaměstnaní pracovat chtějí, ale pro svůj vysoký věk nemohou sehnat 

práci. Ovšem na druhou stranu je hodně i těch (zejména v romských komunitách), kteří 

pracovat nechtějí a jen zneužívají sociální systém.“ 

 

„Obě varianty, nelze generalizovat. Pouze dobrou prací kompetentních úředníků lze zjistit, do 

které skupiny jednotlivec skutečně patří, pak podle toho k němu přistupovat, aby nebylo 

ukřivděno tomu, kdo pracovat chce.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

14. Co by podle vás napomohlo pro vytvoření podmínek pro zaměstnání 

dlouhodobě nezaměstnaných? 
 
9 rádců se shodlo, že by se mělo zapracovat na větší nabídce rekvalifikačních kurzů, rozšíření 

nabídky dočasných brigád či pomocných prací pro město, které by nezaměstnaným 

dopomohlo ke zvýšení jejich kvalifikace. 

„Cílená práce s dlouhodobě nezaměstnanými, posílení politiky APZ, rekvalifikační kurzy a 

možnost doplnění vzdělání - práce s mladistvými ohroženými školním neúspěchem - aktivní 

práce Nízkoprahových zařízení ve městě s touto cílovou skupinou. Programy primární 

prevence podporující sociální dovednosti a kompetence.“ 

 
„Práce v týmech pod vedením zkušených pracovníků města v oblasti úklidu, služeb, údržby 

zeleně, administrativy,... Tato práce by byla dobrovolná s výhledem na získání praxe a práce 

placené. I soukromé firmy by takto mohly mít zájem zaškolit a současně využít dlouhodobě 

nezaměstnané. Ty schopné pak zaměstnat...“ 

 

„Organizace obecně prospěšných brigádních činností (například zásah do křovin v oblasti 

cyklostezky Bečva na trase Kozlovice-Přerov).“ 

 

„Dát šanci lidem získat praxi, snažit se přilákat sem podniky a podpořit je, aby neodcházely, 

nerušily výrobu.“ 

9 rádců se domnívá, že problematiku nezaměstnanosti by zlepšilo přilákání investorů, na 

čemž by mělo město aktivně pracovat. Někteří viní z toho, že investoři nemají o Přerov zájem, 

absenci napojení na dálniční síť. 

 

„Jsem přesvědčený, že dostavba dálnice, i když je už zřejmě pozdě. Zóna dálnice, železnice, 

letiště je navždy ztracená. Jiné lokality, kde by investoři stavěli podniky, převzali jiná města. 

Když už se musí dojíždět do Olomouce, Hranic, výrazně by zkrátila dobu jízdy železniční 

zastávka v Předmostí. Jinak nějaká pozitivní diskriminace dlouhodobě nezaměstnaných by 

zase diskriminovala jiné, co práci poctivě hledají a rychle potřebují novou.“ 

 

„Snížit dávky za lenošení. Investory sem lákat, stavět dálnici. Přetahovat sem investice určené 

pro město Olomouc, prát se o ně.“ 

 

Problematiku sociálních dávek zmínilo ve své odpovědi 6 rádců. Upozorňují, že sociální dávky 

by nezaměstnaní neměli dostávat zadarmo, ale měli by se podílet například na úklidu města. 

 

„Jakákoliv práce, i zbytečná, ale dávky nesmějí být zadarmo! Musejí se upevňovat pracovní 

návyky, tzn. vstávat, být 6-8 hodin v práci a ne u televize a pobírat dvakrát tolik, než já v 

práci.“ 

 

„Motivace - tj. musí být lepší pracovat než být na dávkách. U nekvalifikovaných a u lidí s 

nízkou kvalifikací je výhodnější být doma, pobírat dávky a užívat života. Navíc zde vnímám i 

nebezpečí pozitivní diskriminace, nesmí být řešeno na základě zvýhodňování některých 

skupin.“ 
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3 rádcové se domnívají, že by situaci napomohla větší podpora menších soukromých firem, 

aby si mohly dovolit zaměstnávat více lidí. Například formou slevy na daních. 

 

„Velké zvýhodnění pro zaměstnavatele. Ne formou dotací (zaměstnáš = dostaneš), ale formou 

slev (zaměstnáš = odpočítej si). Pracuji v soukromém sektoru a náklady na zaměstnance jsou 

největší položkou firmy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

15. Jaký je Váš pohled na nastavení sociálního systému obecně? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Systém je často lidmi 

zneužíván 

16 30,8% 

Systém je vhodný jen pro 

ty, kteří nechtějí pracovat 

19 36,5% 

Systém je nastaven 

nespravedlivě 

10 19,2% 

Systém funguje dobře 2 3,8% 

Nedokážu posoudit 4 7,7% 

Neuvedeno 1 1,9% 
Celkem 52 99,9% (0,1% odchylka) 

 

Důvod proč je systém zneužíván klade 8 rádců za vinu vysokým sociálním dávkám a 

příspěvkům, 5 uvádí jako důvod práci „na černo“. 

 

JAKÝ JE VÁŠ POHLED NA NASTAVENÍ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU OBECNĚ? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 
Rádcové, kteří využili tohoto prostoru pro vyjádření, diskutovali o způsobu přidělování 

sociálních dávek a příspěvků. 

Systém je často 
lidmi zneužíván; 

30,80% 

Systém je vhodný 
jen pro ty, kteří 

nechtějí pracovat; 
36,50% 

Systém je nastaven 
nespravedlivě; 

19,20% 

Systém funguje 
dobře; 3,80% 

Nedokážu 
posoudit; 7,70% 

Neuvedeno; 1,90% 
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„Nechápu například porodné. Pracovala jsem od ukončení VŠ, platila daně, sociální i zdravotní 

pojištění - právě proto paradoxně na porodné nedosáhnu. Ta počáteční investice do miminka 

byla i pro nás velká. Pokud už chcete dávat porodné, tak bych určitě nedávala peníze, ale 

konkrétní zboží - plenky, oblečení, kočárek. Také by bylo výhodnější zavést větší daňové 

zvýhodnění pro rodiny s dětmi než přídavky - takto by se peníze dostaly k pracujícím, kdo 

nepracuje, má smůlu.“ 

 

„Systém nějak funguje, i když je i nespravedlivý. Ne v tom, že Romové zneužívají dávek (což se 

děje, stejně jako u bílých), ale v některých konkrétních věcech - příklad: člověk s vlastním 

bytem má nárok na příspěvek na bydlení, člověk i na hranici chudoby žijící v podnájmu nárok 

nemá.“ 

 

„Čím víc děcek a prořízlá pusa, tím více dávek všeho druhu, tím větší stupeň invalidity. Úplatky 

doktorům, kteří rádi potvrdí. Co Rom to invalida už od dětství. Je to v pořádku? Dávky jen na 

první dvě děti, pak si jedeš naprosto za svoje a oni se naučí, že dvě děti je strop. Důchod jim 

nevypočítávat z průměru ale z toho co opravdu odvedli státu.“ 

 

„Pokud se lidem vyplatí zůstat na sociálce, nebudou nikdy pracovat.“ 
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16. Jak byste reagoval/a na pokus o vytvoření městského „chudobince“, 

kde by bylo možno kontrolovaně ubytovávat lidi z ulice a provádět 

sociální intervenci pod dohledem města, kraje, státu? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Souhlasím 45 86,5% 

Nesouhlasím 4 7,7% 

Neuvedeno 3 5,8% 
Celkem 52 100% 

 

JAK BYSTE REAGOVAL/A NA POKUS O VYTVOŘENÍ MĚSTSKÉHO „CHUDOBINCE“, KDE BY 

BYLO MOŽNO KONTROLOVANĚ UBYTOVÁVAT LIDI Z ULICE A PROVÁDĚT SOCIÁLNÍ 

INTERVENCI POD DOHLEDEM MĚSTA, KRAJE STÁTU? 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 
Rádcové, kteří využili tohoto prostoru, ve 3 případech uvedli, se zřízením chudobince souhlasí jen 

za podmínky, že by byl zřízen mimo město. 

 

„Souhlasím v případě, že bude mimo město a zároveň v nějakém oploceném areálu, tyto osoby by 

se nesměly shromaždovat před plotem.“ 

 

3 rádcové se domnívají, že zřízení takového zařízení je „dobrý nápad“, k tomu ve dvou případech 

doplnili, že pouze nesouhlasí s názvem „chudobinec“. 

 
„Je to dobrý nápad. Využijte tam ale starý nábytek a nádobí ze Strojaře, ne že se to zase vyháže 

na skládku a do chudobinců se pořídí vše nové.“ 

 

Souhlasím; 86,50% 

Nesouhlasím; 
7,70% 

Neuvedeno; 5,80% 

Souhlasím Nesouhlasím Neuvedeno
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„Nenazvala bych to chudobince, nebo snad jsme v kapitalismu zač. 19 století? Ale nějaké záchytné 

zařízení pro bezdomovce je užitečné i z důvodu toho, že se poflakují po ulicích, které znečišťují a 

sami taky zrovna nevoní!“ 

 

4 rádcové upozorňují, že by měly být v „chudobinci“ dodržována jasná pravidla, kontrolovaná 

cena ubytování a byl zde pravidelný hygienický dozor a „aby byly podmínky nastaveny humánněji 

než u Mirgy“. 
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17. Jak vnímáte problematiku ubytoven v Přerově? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Je jich moc 39 75% 

Ubytovny mi nevadí, i 

chudší občané přece musí 

někde bydlet 

11 21,2% 

Neuvedeno 2 3,8% 
Celkem 52 100% 

 

 

JAK VNÍMÁTE PROBLEMATIKU UBYTOVEN V PŘEROVĚ? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 
Rádcové v 7 případech uvedli, že problém s ubytovnami spatřují zejména v tom, kdo a jak 

ubytovnu provozuje. Kritizují podnikatele, kteří vydělávají na lidské bídě a nechávají sociálně 

slabé občany žít za vysokou cenu ve špatných podmínkách. Uvítali by větší kontrolu těchto 

zařízení. 

 

„Ubytovny mi nevadí, ale měly by sloužit těm, co to potřebují a za přijatelných podmínek a ne 

k výdělku vypočítavých. Je to o nastavení pravidel a jejich kontrole a možnosti adekvátní 

represe!!!“ 

 

„Ubytoven je moc a jejich majitelé jen zneužívají český systém dávek, za ubytování v hrozných 

podmínkách stát zaplatí mnohem více, než za bydlení někde v podnájmu. Ubytovny ano, ale 

ne v rukou soukromníků a ne v centru města.“ 

 

Je jich moc; 75% 

Ubytovny mi 
nevadí…; 21,20% 

Neuvedeno; 3,80% 

Je jich moc Ubytovny mi nevadí… Neuvedeno
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„Vzhledem k tomu že Mirga a Landoriová dělají Přerovu ostudu, tak se zaměřit především na 

tyto ubytovatele. I další zneužívají systém a poskytují ubytování v nevyhovujících prostorech. 

(Zelená ubytovna, oplocená na Dluhonské ulici).“ 

 

4 rádcům vadí, že se do Přerova kvůli velkému množství ubytoven „stáhli primitivové z celé 

republiky“. 

 

„Nemám problém s tím, když v ubytovně bydlí původní občané města. Ale nesmí tam být 

sváženi lidé z jiných lokalit, což se v Přerově děje.“ 

 

3 rádcové by některé ubytovny zcela zrušili, protože:  „Je to hrůza a velké mínus pro Přerov“. 
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18. Pokud dojde k uzavření ubytovny, co navrhujete udělat s lidmi, kteří 

skončí na ulici? 

 
ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Ať se o sebe postarají sami, 

popřípadě ať hledají pomoc 

v rodině 

9 17,3% 

Ať se o obyvatele ubytovny 

postará město/obec, kde se 

ubytovna nachází 

3 5,8% 

Ať se o obyvatele ubytovny 

postará město/obec, kde 

má obyvatel trvalé bydliště 

37 71,2% 

Neuvedeno 3 5,8% 
Celkem 52 100,1% (0,1% odchylka) 

 

POKUD DOJDE K UZAVŘENÍ UBYTOVNY, CO NAVRHUJETE UDĚLAT S LIDMI, KTEŘÍ 

SKONČÍ NA ULICI? 

 

Neuvedeno; 5,80% 

Ať se o byvatele 
ubytovny postará 

město/obec, kde má 
obyvatel trvalé 

bydliště; 71,20% 

Ať se o 
obyvatele 
ubytovny 
postará 

město/obec, 
kde se 

ubytovna 
nachází; 

5,80% 

Ať se o sebe 
postarají sami, 

popřípadě ať hledají 
pomoc v rodině; 

17,30% 

Neuvedeno

Ať se o byvatele ubytovny postará město/obec, kde má obyvatel trvalé bydliště

Ať se o obyvatele ubytovny postará město/obec, kde se ubytovna nachází

Ať se o sebe postarají sami, popřípadě ať hledají pomoc v rodině
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 
Jak ukazují výsledky výše, většina rádců se domnívá, že o obyvatele uzavřené ubytovny by se 

mělo postarat město nebo obec, kde mají trvalé bydliště. V prostoru pro jinou odpověď či radu 

rádcové dále diskutovali problematiku trvalého bydliště jako takového.  

 

„Otázkou je, zda to tak vnímají obce či města, kde mají tyto osoby bydliště. Většinou jsou hlášeni 

na ohlašovně a obec či město neví, kde se tyto osoby nacházejí.“ 

 

„Zrušit i trvalé pobyty na MÚ, dát trvalá místa na městské ubytovny, pokud to lze, ať jsou ti lidé 

dohledatelní, kde přebývají.“ 

 

Jeden z rádců, který výše zvolil možnost, že by se o tyto obyvatele měla postarat obec či město, 

kde se ubytovna nachází, uvedl, že: „Trvalé bydliště mělo být dávno zrušeno a nahrazeno 

hlášeným místem pobytu. Mít trvalé bydliště v občance je anachronismus. Kdo z těch statisíců lidí 

na ubytovnách bydlí v místě trvalého bydliště? Nikdo. A mnohdy ani v tomto městě žít nechce. 

Dnes málokdo dá trvalý pobyt nájemníkovi, i když ze zákona stačí předložit pouze platnou 

nájemní smlouvu…“ 

 

Rádci, kteří zvolili první možnost – tedy, že by se o sebe tito lidé měli postarat sami nebo by měli 

hledat útočiště v rodině – doplnili názory, že:  „Musí se o sebe sami postarat. Nebo je přesunout 

do jiných měst, kde ubytovací kapacity mají. Podnikatelů jako je Mirga je po celé zemi mnoho, 

rádi je tam přijmou. Město by cizí problémy řešit nemělo. Jsou to všichni sociální turisté. Město 

Přerov se nesmí stát jejich cílovou stanicí.“ 

 

„A i zde - domovské právo může hrát pozitivní roli. Některý jednotlivec ani s rodinou není schopen 

se již \"ze dna\" bez pomoci dostat. Ale zase - neměla by se některá města stát útočištěm velkého 

množství takových lidí z širokého okolí nebo dokonce celé republiky.“ 
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PODNĚTY RÁDCŮ, KTERÉ NESOUVISEJÍ S DOTAZNÍKEM 

Rádcové měli možnost tento prostor využít k nejrůznějším podnětům a připomínkám. 

Největší počet rádců – 9 zde zmiňuje, že by uvítali, kdyby se více řešila problematika dopravy. Někteří 

poukázali na konkrétní problematická místa. 

„Doprava - průtah městem nic nevyřeší, jen se narovná jedna z cest přes město, ale počet aut se 

nezmění - kdyby už obchvat byl vyřešil by i plánovanou plnou uzavírku ulice Tovačovské, kdy obyvatelé 

místní části Henčlov budou muset jezdit do Přerova přes 22 km objížďku, obyvatelé Troubek jen o 3,5 

km menší.“ 

 

„Hlavně doprava. Ale zásadně nesouhlasím s nějakým průtahem nebo průpichem městem. Vůbec 

nemám představu o tom, jak by to vypadalo u supermarketu Albert u nádraží. Jak si tam představuje 

rada rozšíření. A to samé je na druhé straně v předmostí. Dva špunty. No šílenost.“ 

 

„Katastrofální stav podjezdu v Lověšicích, včetně chodníku - nedá se tam projít za každého počasí. 

Neskutečný nepořádek ve městě a jeho přilehlých částech.“ 

 

Nepořádek a špatný stav zeleně, chodníků a neopravené budovy vadí celkem 5 rádcům. 

 

„Málo zeleně a kácení té stávající. Nečistota, špína, nekoncepční činnost TS v této oblasti. Arogantní 

pejskaři, kteří neuklízí po svých psech a přispívají tak k dalšímu znečisťování města. Katastrofální stav 

veřejných komunikací, hlavně silnic v Přerově. Chodníky taky nic moc. Nadměrná hlučnost - nejen 

průmyslovou činností a dopravou, ale i zbytečně hlučnou prací o víkendech (řezání, ohňostroje 

boháčů, atd). Rušení nočního klidu ze strany opilců, protože jim v lokálech nalévají, dokud stojí na 

nohách a v mnoha lokálech ani nedodržují otvírací dobu! Jedou nonstop, místo aby zavřeli např. v 

22.00. Špatná činnost přerovského útulku - nechce přijímat kočičky z ulice a vůbec město by se mělo o 

bezprizorní zvířata, hlavně kočky, postarat mnohem lépe, např. i tolik potřebným kastračním 

programem a lepším vybavením útulku pro kočky!!“ 

 

„Velká špína v ulicích, v centru potkávám pracovníky, kteří uklízí, ale v ostatních částech města je to 

horší. Př. Oblast kolem Penny marketu, Čechova ulice, Interbrigaristů, oblast kolem nádraží. 

Katastrofální stav ulice Škodova, ruiny, které nejsou odklizeny. Nepořádek na náměstí Přerovského 

povstání, především keře a chodníky.“ 

 

V 8 případech rádcové zmiňují, že by se mělo dostat větší pozornosti problematice nezaměstnanosti 

ve městě, sociálnímu systému a romské otázce. Podle 3 rádců je zanedbaná problematika rozvoje 

města. 

 

„Nedostatečná součinnost a propojení v sociální oblasti. Vytváření strategií, koncepcí a plánů bez 

zjišťování názoru osob pracujících v dané problematice (i mimo úředníky magistrátu).“ 

 

„Odliv mladých a šikovných lidí pryč. Blbá nálada mezi lidmi. (Ne)zaměstnanost a s tím související 

problémy podnikatelů. Celkový úpadek města a kvality života způsobený výše zmíněnými problémy.“ 

 

3 rádcové si stěžují na svoz odpadu. 
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„Nelíbí se mi navrhovaný systém vyvážení popelnic v okrajových částech města jen 1 x za 14 dní 

(jeden týden bioodpad, druhý směsný). Dochází vám, jak to bude v létě smrdět?“ 

 

„Svoz bio odpadu od 1. 3. je příliš brzo, měl by začít až od 1. 4. momentálně nemám co bych tam dal.“ 

 

2rádcové upozorňují, že by se nemělo zapomínat na problematiku školství.  

 

„Školství setrvává v zastaralých schématech a nevyvíjí se s dobou, nejde cestou inkluze, pokud ano, 

pouze formálně, někde dobře, ale jen ojediněle, nesystematicky. Způsob vzdělávání a výchovy je 

podceňován veřejností i politiky. Mělo by se naslouchat odborníkům.“ 
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PODNĚTY ZASLANÉ MIMO DOTAZNÍK 
 

1. 

Dobrý den, 

 

na začátek něco o mě, jsem obyvatelka místní části Výmyslov. Znám to zde od dětství, kdy jsem sem 

jezdila k babičce. A teď hned k věci, opravdu některé věci zde vypadají tak jak za mého dětství. K 

tomuto e-mailu přikládám několik fotografií. 3 fotky se týkají chodníku (který tam kdysi býval) z 

Výmyslova do části Henčlov kde je autobusová zastávka, mateřská škola, obchod s potravinami. Když 

si všimnete -  chodník je dosti nechutný, zarostlý trávou a plný psích exkrementů, myslím, že kdyby se 

zde objevil alespoň jeden odpadkový koš na psí exkrementy, finance města by to určitě nezruinovalo. 

Nejlépe by bylo, kdyby se tam ten chodník objevil znova, protože, když sem jezdí auta není opravdu 

kam ustoupit a nemluvě o tom co vše vyšlápne můj syn, nebo když se jede s kočárkem, co nám zavoní 

doma.  

Poslední fotografie se týká odpadní šachty, která zdobí naši uličku po projetí popelářského auta a zase 

k dotazu, kdy se konečně zrekonstruují zdejší uličky a hlavní cesta středem, opravdu chůze věčně v 

blátě a v dírách kde možná kdysi býval asfalt opravdu není příjemná jak pro nás, tak pro děti a nebo 

pro starší obyvatele, kteří zde také žijí. Opravdu myslím, že zde nemusíme mít nejnovější typ dlažby, 

ale nějaká úprava např. vrstvou asfaltu by nezaškodila, vím, že je zde problém s pozemky, že nejsou 

ve vlastnictví města, ale myslím si, že kdyby se někdo z města začal opravdu zajímat a něco pro to 

dělat a byly by vidět výsledky,  má naše hlasy v dalších komunálních volbách.  

Na závěr bych se chtěla zeptat, zda v době uzavření cesty v Tovačovské ulici v Přerově, nebude 

udělovat město výjimku obyvatelům Výmyslova nebo Henčlova? Protože naše objížďka je dlouhá 20 

km. A jet něco vyřizovat na poštu, na úřady nemluvě, kdybychom museli s dítětem na pohotovost. Teď 

manžel jezdí do práce vlakem a na vlak jezdí autem, protože mu nenavazují spoje je neúnosné 

(normálně ujede za týden 50km a během uzavírky má ujet za týden 200km) takže asi nemusím 

zmiňovat o kolik projede za měsíc víc a co za 3 měsíce kdy má být tato cesta uzavřená. (zhruba je to 

15 týdnů krát 200km....oups 3000km místo 750km - spotřeba auta asi 6l na 100km což je 180l oproti 

45l při cenách průměr 32,-Kč 5760,- versus 1440,- rozdíl ceny za 3 měsíce s objížďkou činí o 4320,- víc, 

asi předpokládám správně, že nám to město neproplatí).  

 

Doufám, že můj e-mail nikoho nerozčílí, ale trochu se začne zajímat i o občany, kteří nebydlí přímo v 

Přerově a uvědomí si, že i my jsme lidé a chceme mít své okolí hezké a na úrovni pěkného bydlení.  

Jinak je zde klidné bydlení, které nám vyhovuje, ale pokud se naše okolí nebude aspoň trochu snažit o 

zvelebení tak jako my kolem našeho domu, budem asi přemýšlet o odstěhování. Bohužel si poznámku 

neodpustím, ale jsou zde obyvatelé, kteří žijí ve městě jen se soc. dávek a jejich okolí vypadá o mnoho 

lépe jako to naše.  
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Fotografická příloha: 
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2. 

Dobrý den, 
 
využívám možnosti poslat připomínku k dění v centru města. Překvapilo nás, že letos nebyly na 
náměstí žádné velikonoce. Zavedení tradice předvelikonočního dění v centru Přerova trvalo mnoho let 
a najednou místo oživování centra se všechno lehce šmahem zruší. Stavět stánky v pátek před 
velikonoci už je zbytečné a podium jsme ani neviděli, jestli na náměstí vůbec bylo. Snad toto nebudou 
kroky k oživování centra města i do budoucna. 
Druhá věc, která se nám nelíbí, jsou čím dál větší skupiny bezdomovců u vodotrysku v parku u 
Přerovanky, na jejichž přítomnost si snad máme zvyknout? Děti se kolem bojí chodit do školy a do 
hudební školy a jistě tato pěkná lokalita nedělá v současné době dobrou reklamu pro lidi, kteří 
přijedou do města nakupovat a zaparkují u Přerovanky. 
Nepotřebuji odpověď na moje připomínky, jen prosím, aby si je někdo kompetentní přečetl. 
Nevracím se k již ohrané písničce o nevlídné pasáži vedoucí z ulice Palackého do Kratochvílovy. 
Děkuji, že jste mému mailu věnovali pozornost. 
  

 

3. 

     Reaguji na vaši výzvu, uveřejněnou v březnovém čísle Přerovských listů, která se týká námětů, 

postřehů, připomínek a rad občanů. Zatím se nechci stát přerovským rádcem, ale svůj, zcela soukromý 

pohled na některé věci, či zásahy, dopadající na obyvatele města, mohu poskytnout. Vždyť, jak 

uvádíte, Přerované to radnici mohou říci. Tedy: 

1. Žerotínovo náměstí bylo nedávno upraveno tak, že před některými domy byly vysázeny       

malolisté lípy.  Od čelní zdi domu to vychází asi 4,80 m. Dnes už docela zasahují a negativně 

ovlivňují byty v 1. patře.  Znehodnocují tímto bydlení, výhled z oken, zanášejí medovicí celý 

chodník. Medovice je až na fasádě domu, na balkonech a nových, plastových oknech, která 

nejdou ani dostatečně umýt. Tolik špíny, prachu, listí a spadu ze stromů na náměstí, potažmo  

v bytech, nikdy před tím nebylo. A to zde žijeme 44 let. Úředník rozhodl a my na to musíme 

přistoupit? Proč nám někdo takto ovlivňuje naše životní prostředí? Jinak nemáme nic proti 

zeleni, ale takto určitě ne. 

2. Dosud neproběhla 2. etapa revitalizace Žerotínova náměstí. Je znám termín realizace? 

3. Kavárna PELLINI TOP na Žerotínově náměstí má zřejmě povoleno mít od jara do podzimu  

předzahrádku. Ta  zúžuje průchod po chodníku tak, že si chodci musí vyhýbat až na vozovku.  

A to zde často chodívají děti ze školky, když jdou na vycházku k Bečvě a zpět. Vzhledem 

k pokročilému období je nutné případně tuto situaci brzy přehodnotit. 

4. Na Žerotínově náměstí se rozmáhá parkování mimo vyznačená parkovací místa. Je to 

zejména před kavárnou Pellini TOP, před vinárnou Čelechovský, i před cukrárnou Vendula. 

Jedná se o velmi frekventovaná místa z pohledu chodců i řidičů. 

5. V Jiráskově ulici nelze jít po chodnících, neboť jsou před obchody, či provozovnami apod., 

postaveny různé poutače, cedule, textil apod. A tomu musí chodec vyhýbat do středu, ale zde 

často stojí různá vozidla se zbožím. Podobná situace je také na Žerotínově náměstí, kde jsou 

připoutané „ cedule“ pevnými řetězy k pouličnímu osvětlení nebo k dopravní značce. A lákají 

„Reklama přímo před vámi“. Pochybný vkus. 

6. „Parčík“ na Žerotínově náměstí slouží výhradně k venčení psů.   
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7.  Park na náměstí Přerovského povstání.  Zeleň – tuje , ibišky apod. jsou vysázeny kolem 

chodníků. Nelze si tedy myslet, že projít tudy, zejména ve večerních hodinách, je zcela 

bezpečné. 

8. Nedávno byl povolen pro cyklisty průjezd z Masarykova náměstí do Mostní ulice.  V Mostní 

ulici nejsou vyznačena parkovací místa, přesto tam vozidla parkují. Samozřejmě bez poplatku. 

Když pak jede auto z Mostní ulice na náměstí, musí zaparkovaná vozidla objíždět. Pak už 

nemá cyklista, jedoucí z náměstí, šanci jet v přiděleném pruhu a musí vjet na chodník mezi 

chodce! 

9. V rámci budování nových chodníků by snad bylo vhodné myslet na chodce, kteří si stejně svoji 

stezku vyšlapou. A mají pravdu. Pravoúhlý chodník není pro člověka přirozený.   

10. Na třídě 17. listopadu není ve večerních hodinách také bezpečno. Pouliční lampy osvětlují 

pouze vozovku s parkujícími auty u krajnice. Chodník, kde se větve stromů dotýkají téměř 

chodců, se utápí v temnotě. 

11. Autobusový jízdní řád  pro město Přerov na rok 2014-2015  je  nepřehledný, proveden  

nejslabším a nejmenším tiskem.. Starší lidé na něj nevidí, potřebují lupu a pravítko. Přitom pro 

rok 2013 byl vydán přehledný JŘ. Porovnejte si, prosím, oba výtisky. Je to krok zpět. 

Přerov 23. 3. 2015                       

 

 

 

 


