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ÚVOD 
 
 
Dotazníkové šetření na téma Přerovské listy bylo zahájeno 1. září a trvalo do 15. září 2015. 

Pro občany, kteří nezvládají práci s internetem, byl dotazník k dispozici také v klasické „papírové“ 
podobě ve Městském informačním centru. Ze 152 registrovaných rádců se rozhodlo on-line dotazník 
vyplnit 76 a 3 dotazníky odevzdali neregistrovaní rádcové v papírové podobě v Městském 
informačním centru. Celkem bylo zpracováno 79 dotazníků. 
 
 V úvodu dotazníku byli rádcové seznámeni s tím, kdo v současnosti zajišťuje vydávání 
Přerovských listů, jaké finanční prostředky jsou na jejich vydávání ročně vynaloženy, a vyzváni, aby se 
vyjádřili k tomu, zda by Přerovské listy chtěli zachovat i do budoucna (popřípadě v jaké podobě). 
Dotazník na toto téma sestával celkem z 5 otázek: zda rádcové přerovské listy čtou, v jakém režimu 
by podle nich měly vycházet, jakým způsobem by měla být zajištěna jejich distribuce občanům, odkud 
nejčastěji získávají informace o dění ve městě, a na závěr byli rádcové vyzváni, aby navrhli možnosti 
zlepšení úrovně stávajícího periodika. 
 
 Na konci dotazníku nechyběl ani prostor pro další sdělení rádců. V tom se kromě tématu 
Přerovských listů a dopravy, objevilo i několik komentářů ke vzhledu veřejného prostranství, a bylo 
otevřeno také téma bezpečnosti a hluku ve městě. 
 
 Dotazníkového šetření se tentokrát zúčastnili rádci všech věkových skupin. Nejpočetnější 
skupinu hlasujících tvořili rádcové ve věku 31-40 let (25,3 %), zastoupení skupin od 21-30 let, 41-50 
leta a 61-70 let bylo tentokrát vyrovnané a pohybovalo se v průměru kolem 16,5 %. Nejméně byla 
zastoupena skupina rádců do 20 let s 2,5 %. 
 
 74,7 % rádců, kteří se zúčastnili šetření, jsou obyvateli Přerova, 19 % tvořili obyvatelé některé 
z místních částí. Hlasování se zúčastnili také rádcové, kteří sice nebydlí v Přerově, ale mají k městu 
vztah (6,3 %). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE FORMY DOTAZNÍKU 
FORMA DOTAZNÍKU POČET % 

Internetový dotazník 
(registrovaní rádcové) 

76 96,2 % 

Klasický „papírový“ dotazník 
(neregistrovaní rádcové) 

3 3,8 % 

Celkem 79 100 % 

 

 
 
 
ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 

Muži 39 49,4 % 

Ženy 40 50,6 % 
Celkem 79 100 % 

 

 
 

 

Registrovaní; 
96,20% 

Neregistrovaní; 
3,80% 

Registrovaní Neregistrovaní

Muži; 49,40% 
Ženy; 50,60% 

Muži Ženy
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 
VĚK POČET % 

Do 20 let 2 2,5 % 

21-30 13 16,5 % 

31-40 20 25,3 % 

41-50 14 17,7 % 

51-60 12 15,2 % 

61-70 13 16,5 % 

71 a více 4 5,1 % 

Neuvedeno 1 1,3 % 
Celkem 79 100,1 % (0,1 % odchylka) 

 

 
 
 
ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 

BYDLIŠTĚ POČET % 

Přerov-město 59 74,7 % 

Předmostí 8 

19 % 

Henčlov 1 

Dluhonice 1 

Vinary 2 

Žeravice 1 

Lověšice 1 

Místní část (bez uvedení názvu) 1 

Nebydlím v Přerově, ale mám k městu vztah 5 6,3 % 
Celkem 79 100 % 

Do 20 let; 2,50% 

21-30; 16,50% 

31-40; 25,30% 

41-50; 17,70% 

51-60; 15,20% 

61-70; 16,50% 

71 a více; 5,10% 

Neuvedeno; 1,30% 

Do 20 let 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 a více Neuvedeno
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Přerov-město; 
74,70% 

Místní část; 19% 

Nebydlím  
v Přerově; 6,30% 

Přerov-město Místní část Nebydlím v Přerově
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VYHODNOCENÍ 
 
 

1. Přerovské listy: 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

Čtu pravidelně, jsem s jejich úrovní spokojen/a, 
jsou pro mne cenným zdrojem informací 

41 51,9 % 

Čtu pravidelně, ale v dnešní internetové době 
jsem už většinu informací (v Přerovských listech 
uvedených) přečetl nebo zhlédl jinde 

23 29,1 % 

Přerovské listy nečtu, protože…* 5 6,3 % 

Přerovské listy by měly být zrušeny a ušetřené 
peníze investovány do…** 

8 10,1 % 

Neuvedeno 2 2,5 % 
Celkem 79 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 
*Přerovské listy nečtu, protože… 

ODPOVĚĎ POČET 

Preferuji Internet 2 

Nevyhovuje mi jejich papírová podoba 1 

V místě mého bydliště nejsou distribuovány (Rokytnice) 2 
Celkem 5 

 
**Přerovské listy by měly být zrušeny a ušetřené peníze investovány do… 

ODPOVĚĎ POČET 

Přerovských listů online 1 

Zajištění bezpečnosti obyvatel 1 

Potřebnějších věcí 1 

Opravy silnic a chodníků 5 
Celkem 8 
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PŘEROVSKÉ LISTY: 

 
 
  

 Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostor pro jinou odpověď či radu rádcové využili k doplnění svých odpovědí – z toho v 6 
případech k pochvale nebo k obhajobě zachování Přerovských listů. Jako hlavní důvod pro 
jejich zachování uváděli, že ne všichni občané – zejména senioři – nejsou zvyklí si informace o 
dění ve městě vyhledávat na internetu a někteří z nich k němu ani nemají přístup. 
 
„Čte celá rodina, příjemný městský plátek.“ 
 
„Hlavně mnoho starších občanů nemá možnost přístupu k Internetu, a proto bych nerušil 
tištěnou formu, navíc se listy dostanou i k těm, kteří nemohou chodit.“ 

 

Čtu pravidelně, 
jsem s jejich úrovní 

spokojen/a, jsou 
pro mne cenným 

zdrojem informací; 
51,90% 

Čtu pravidelně, ale 
v dnešní 

internetové době 
jsem už většinu 

informací (v 
Přerovských listech 
uvedených) přečetl 
nebo zhlédl jinde; 

29,10% 

Přerovské listy 
nečtu, protože…; 

6,30% 

Přerovské listy by 
měly být zrušeny  
a ušetřené peníze 
investovány do…; 

10,10% 

Neuvedeno; 2,50% 

Čtu pravidelně, jsem s jejich úrovní spokojen/a, jsou pro mne cenným zdrojem informací

Čtu pravidelně, ale v dnešní internetové době jsem už většinu informací (v Přerovských
listech uvedených) přečetl nebo zhlédl jinde

Přerovské listy nečtu, protože… 

Přerovské listy by měly být zrušeny a ušetřené peníze investovány do… 

Neuvedeno
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„Osobně si myslím, že je velmi bláhové spoléhat se na to, že každý si najde informace na 
internetu. Je spousta lidí, kteří k němu nemají/mají omezený přístup, nebo vůbec neumí s 
počítačem - staří lidé. Pro ně je to pak, krom Přerovska, asi jediný zdroj informací z Přerova.“ 
 
„Je sice pravda, že informace, které nalezneme v Přerovských listech, si můžeme vyhledat i na 
internetu, ale ten mnoho lidí nemá, nebo by kvůli němu museli zamířit na veřejná místa, kde 
je na něj přístup. Sám jako student VŠ vím, že internet je častým, ale ne vždy pohodlným 
zdrojem informací. I s mými spolužáky se shoduji na tom, že preferuji vzít do ruky tištěný 
materiál, než neustále být na počítači. A to u něj strávím času dost, nejen při zpracovávání 
úkolů.“ 
 
„Přerovské listy považuji za jakýsi informační bulletin města Přerova. Domnívám se, že by v 
žádném případě neměly být zrušeny, ale mohly by se jaksi transformovat - aby to nebylo jen 
opakování již dříve čtených zpráv.“ 
 
1 z těchto rádců navrhl, aby byly Přerovské listy tištěny na levnějším papíře, čímž by se trochu 
snížily náklady na jejich výrobu. 
 
„Nejsem pro zrušení Př. listů - je to jeden z mála informačních letáků na úrovni, který je určen 
široké veřejnosti zdarma. Možná ale by šlo snížit cenu za výrobu tím, že nebude vydáván na 
křídovém papíře - to není dle mého názoru nutné.“ 
 
Objevily se také 3 názory rádců, kteří si nepřejí, aby Přerovské listy nadále vycházely v tištěné 
podobě. 1 z nich se vyjádřil pro jejich vydávání pouze v elektronické podobě na internetu. 
 
„...zkrátka je jiná doba. Informace jsou dnes dostupné: - na přerovské web site - Přerovský 
deník - Přerovská TV Pohledem na tyto tři body snadno zjistíme, že v dnešní době občan obdrží 
informace mnohem dříve, než bývalo v minulosti.“ 
 
„Papírová vydání novin, časopisů celkově nevyužívám a nic z toho nekupuji.“ 
 
„Posílejte prosím registrovaným uživatelům jen odkaz, že vyšel nový díl. Netiskněte je. 
Dostupnost jen online.“ 
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2. Měly by Přerovské listy vycházet ve stejném režimu jako nyní – tedy 
prostřednictvím externího vydavatele, který vzejde z výběrového řízení? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano 48 60,8 % 

Ne 22 27,8 % 

Neuvedeno 9 11,4 % 
Celkem 79 100 % 

 

MĚLY BY PŘEROVSKÉ LISTY VYCHÁZET VE STEJNÉM REŽIMU JAKO NYNÍ – TEDY 
PROSTŘEDNICTVÍM EXTERNÍHO VYDAVATELE, KTERÝ VZEJDE Z VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ? 

 
 
 
Prostor pro jinou odpověď či radu: 
„Pokud není Magistrát sám schopen zhotovit přehled o dění v městě, tak asi je žádoucí to 
zajišťovat i externě, možná v menším rozsahu, udělat analýzu akcí a jen v zúžení informovat o 
dění. Máme KTV, PL, tak není třeba opakovat články.“ 

Někteří rádcové zde přiznali, že neví, co by se změnou vydavatele vlastně změnilo nebo, že 
jim nezáleží na tom, kdo noviny vydává, ale spíše na tom, jaký je jejich obsah. 
 
„Je mi to jedno, netuším, co by se změnilo, kdyby tomu tak nebylo.“ 
 
„Nedokáži posoudit, co by bylo, kdyby vycházely v jiném režimu... Nicméně naší rodině takto 
vyhovují.“ 
 
„Jakkoli, hlavně ať vycházejí.“ 
 
„Čtenáři je celkem jedno, kdo je vydavatel, hlavně ho zajímá obsah.“ 
 
„Je mi to jedno, hlavně když přijdou.“ 

Ano; 60,80% 

Ne; 27,80% 

Neuvedeno; 
11,40% 

Ano Ne Neuvedeno
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Dále se rádcové v tomto prostoru spíše než k otázce, kdo by měl noviny vydávat, zaobírali 
tím, zda by měly být Přerovské listy vůbec zachovány. 4 rádcové se zde vyslovili pro to, aby 
vycházely i nadále, ale z důvodu šetření nákladů na jejich výrobu, pouze v elektronické 
podobě, která by byla dostupná na internetu. 
 
 „Tištěná verze je překonaný způsob, postačuje elektronická verze.“ 
 
„Jen online.“ 
 
„Stačí info na internetu, zbylé peníze se dají využít jinak.“ 
 
„Přerovské listy bych zachovala, ale určitě by stačilo, aby byly vydávány pouze v elektronické 
podobě. Všechny informace jsou stejně již publikovány v Novém Přerovsku, nebo Kabelové 
televizi. Psát by je mohl jeden zaměstnanec, cca na 0,5 úvazku a ušetřila by se celkem vysoká 
částka peněz za externího vydavatele, tisk by měl být omezen.“ 

 
3 rádcové se zde vyjádřili zcela proti vydávání Přerovských listů v jakékoliv podobě z důvodu, 
že je to „zbytečná investice“ a „...jsou to pouze vyhozené peníze a ty jsou dnes velmi potřebné 
jinde.“ 
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3. Jak by měla vypadat distribuce Přerovských listů? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 

Zdarma do schránek všech domácností v Přerově – 
tedy jako dosud 

55 69,6 % 

Zdarma do stojanů, které by byly rozmístěny 
v budovách úřadu 

6 7,6 % 

Zdarma v Městském informačním centru 3 3,8 % 

Přerovské listy by se měly prodávat 11 13,9 % 

Neuvedeno 4 5,1 % 
Celkem 79 100 % 

 

JAK BY MĚLA VYPADAT DISTRIBUCE PŘEROVSKÝCH LISTŮ? 

 
 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 
Prostor pro jinou odpověď či radu využili v nejvíce – 7 případech - rádcové, kteří hlasovali pro 
možnost, že by se Přerovské listy měly prodávat. 3 z nich navrhli, aby byla elektronická 
podoba na internetu zdarma a zpoplatněno bylo jen tištěné vydání. 
 
 

Zdarma do 
schránek všech 
domácností v 

Přerově – tedy 
jako dosud; 

69,60% 

Zdarma do 
stojanů, které by 
byly rozmístěny  

v budovách úřadu; 
7,60% 

Zdarma  
v Městském 
informačním 
centru; 3,80% 

Přerovské listy by 
se měly prodávat; 

13,90% Neuvedeno; 5,10% 

Zdarma do schránek všech domácností v Přerově – tedy jako dosud 

Zdarma do stojanů, které by byly rozmístěny v budovách úřadu

Zdarma v Městském informačním centru

Přerovské listy by se měly prodávat

Neuvedeno
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„…doba se změnila \"Zadarmo dnes ani kuře nehrabe\" :-) Pokud se i nadále město rozhodne 
tyto noviny vydávat, měly by se prodávat za cenu, která pokryje 100% jejich vydávání.“ 
 
„Když už má někdo zájem o Přerovské listy, ať si je koupí.“ 
 
„Měly by se prodávat a tím by se zjistilo, jaký je o ně opravdu zájem.“ 
 
„Třeba za symbolickou cenu 5,- Kč, ale kdo má zájem, tak to zaplatí a může být i menší 
náklad. Také se podívat, jak informují občany i v jiných městech naší velikosti.“ 
 

„Prodávat Listy v trafikách a MIC za cca 10 Kč. Zároveň umožnit registraci e-mailových adres, 
na které se budou posílat elektronicky.“ 
 
„Přerovské listy by měly být jednoznačně k přečtení na internetu a popř. za poplatek k prodeji 
v Městském informačním centru.“ 
 
„Vydávat pouze v elektronické podobě a v menším množství zdarma v Městském informačním 
centru. V Městském informačním centru si je vyzvedne ten, kdo nemá přístup na internet, 
nebo do našeho města přijedou na výlet. Ti, co mají přístup k internetu, téměř všechny 
informace v tištěném měsíčku už stejně vědí, a proto není toto periodikum pro ně zajímavé.“ 
 
Finanční otázkou vydávání a distribuce Přerovských listů se zabývali i další rádcové. Někteří 
z nich přednesli i konkrétní návrhy, jak by se dalo na jejich vydávání ušetřit. 

 
1 z rádců, který je pro zachování Přerovských listů pro občany i nadále zdarma navrhuje, aby 
byl rozšířen prostor pro inzerci, která by mohla část nákladů na jejich výrobu pokrýt. 
 
„Měly by být i nadále zdarma, ale pokud by se vložil list s reklamou, mohly se tím snížit 
náklady na tisk, tzn. mohly se trochu městu \"vyplatit\", ovšem neznám poměr ceny za 
reklamu a náklady na tisk.“ 

 
Opět se zde objevil názor, aby byl nahrazen typ papíru, na který jsou Přerovské listy aktuálně 
tištěny, levnější variantou.  
 
„…tisk by mohl být na recyklovaném papíru pro jejich zlevnění.“ 

 
1 z rádců navrhl, aby Přerovské listy byly distribuovány poštou jen těm občanům, kteří se o 
ně přihlásí.  
 
„Pokud je distribuce a tisk nákladný, bylo by potom vhodné, aby měli občané na výběr. Tedy 
nechat je vybrat, jestli PL chtějí. Kdo by je chtěl, vyplnil by kupon, zanesl ho úřad nebo na 
poštu. Těm by PL chodily do schránky - ostatní by je mohli vyzvedávat na úřadě. Určitě bych je 
zachovala, je to vizitka města.“ 
 
2 rádcové opakují, že jsou pro distribuci pouze prostřednictvím Internetu „jen online“. 
 
„Přerovské listy by se v případě zachování měli distribuovat formou adekvátní 21.století. Tedy 
formou www stránek či mobilní aplikace.“ 
 
Nechyběly zde však ani příspěvky těch, kteří distribuci stejnou jako doposud obhajovali, a 
kterých byla dle hlasování výše naprostá většina. 
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„Je to nemoderní, ale z mého pohledu nejefektivnější způsob, jak informace dostat mezi 
obyvatele. Obsah se jim de facto vnutí do schránky, což by elektronickou formou bylo 
složitější.“ 
 
„Je to služba občanům našeho města. Spousta lidí (třeba seniorů, ale i občanů v produktivním 
věku nemá internet nebo kabelovou televizi) a Přerovské listy pro ně jsou zdrojem informací. 
Proto je nejlepší tato forma, kterou se k nám Přerovské listy dostávají.“ 
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4. Kde nejčastěji získáváte aktuální informace o dění v Přerově? 
Rádcové zde měli k dispozici volný prostor k vyjádření. 
Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla 

získat (100% = 79 hlasů). 

ODPOVĚĎ POČET % 

Přerovské listy 33 41,8 % 

Přerovský deník 10 12,7 % 

Nové Přerovsko 17 21,5 % 

5+2 1 1,3 % 

Internet (bez uvedení konkrétních stránek) 30 38 % 

www.prerov.eu 13 16,5 % 

prerovsky.denik.cz 7 8,9 % 

prerov.nejlepsi-adresa.cz 4 5,1 % 

www.prerovskenoviny.eu 1 1,3 % 

www.prerovan.cz 1 1,3 % 

www.idnes.cz (regionální zpravodajství) 3 3,8 % 

Facebook 2 2,5 % 

Přerovská internetová televize (pitv.cz) 2 2,5 % 

Televize Přerov s.r.o. 19 24,1 % 

Rádio Rubi 1 1,3 % 

Z plakátů na výlepových plochách 9 11,4 % 

SMS Infokanál 2 2,5 % 

Z doslechu od přátel a známých 7 8,9 % 

V Městském informačním centru 1 1,3 % 

Na jednání Zastupitelstva 2 2,5 % 
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KDE NEJČASTĚJI ZÍSKÁVÁTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V PŘEROVĚ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,50% 

1,30% 

8,90% 

2,50% 

11,40% 

1,30% 

24,10% 

2,50% 

2,50% 

3,80% 

1,30% 

1,30% 

5,10% 

8,90% 

16,50% 

38% 

1,30% 

21,50% 

12,70% 

41,80% 

Na jednání Zastupitelstva

V Městském informačním centru

Z doslechu od přátel a známých

SMS Infokanál

Z plakátů na výlepových plochách

Rádio Rubi

Televize Přerov s.r.o.

Přerovská internetová televize (pitv.cz)

Facebook

www.idnes.cz (regionální zpravodajství)

www.prerovan.cz

www.prerovskenoviny.eu

prerov.nejlepsi-adresa.cz

prerovsky.denik.cz

www.prerov.eu

Internet (bez uvedení konkrétních stránek)

5+2

Nové Přerovsko

Přerovský deník

Přerovské listy
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5. V případě, že by Přerovské listy vycházely i nadále, máte doporučení pro 
zlepšení jejich úrovně? 
Rádcové zde měli k dispozici volný prostor k vyjádření. 

  
13 rádců na tomto místě uvedlo, že jsou se stávající úrovní Přerovských listů naprosto 
spokojeni a nic by neměnili. 
 
„Jsem s nimi maximálně spokojena, jsou koncentrovaným informačním plátkem, čtu je celé od 
první až po poslední stranu, tím chci pochválit redakci a autory, že dají na pár stran maximum 
důležitých a aktuálních informací a široký záběr témat.“ 
 
Dalších 7 uvedlo, že je se stávající úrovní Přerovských listů sice spokojeno, ale nebránili se 
drobným změnám - například úpravě grafiky: 

 

„Jsem s nimi spokojená. Pokud dojde k designové změně, která nebude na úkor přehlednosti a 
obsahu, přivítám.“ 
 

„Možná bych změnila vzhled, ale není nutno.“ 
 
„Myslím, že je to v pořádku. Líbí se mi věže a zubr. Možná bych to více zviditelnil, aby bylo 
poznat, že je to naše - přerovské.“ 

 

 …nebo doporučili inspirovat se při tvorbě Přerovských listů periodiky jiných měst: 
 

„Jsem opravdu spokojená, ale pro čerpání inspirace co ještě \"přilepšit\" doporučuju 
zhlédnout pár posledních čísel měsíčníku Litovelské noviny.“ 
 
…popřípadě by chtěli rozšířit kulturní servis nebo doplnit rubriku s nabídkami zaměstnání: 

 

„S obsahem jsem velmi spokojena, kulturní servis je pro mě nejvýznamnější. Rozšířila bych ale 
okruh přispěvatelů (jednorázový příspěvek), tím by se rozšířila i zpracovávaná témata 
(ekologie, motosport…).“ 
 
„Víc stran, více informací o kultuře (koncerty, divadla, kina), co se děje v Přerově, více inzerátů 
o nabídce zaměstnání.“ 
 
Další doporučení rádců ohledně toho, čím by obohatili obsah Přerovských listů, se různí: 
 
„Info z Rady města, z Kanceláře primátora.“ 
 
„Více informací o chodu úřadu, cashflow města apod.“ 
 
„Dovedu si představit snížení množství \"zpravodajských článků\" (ty jsou většinou v době 
vydání Přerovských listů stejně už zastaralé). Naopak bych se nebál Přerovské listy 
transfomovat spíše do informativního stylu (kulturní přehled, termíny splatnosti poplatku, 
informace o zavedení nové vyhlášky, atd.) a rozšířit prostor pro KONSTRUKTIVNÍ politickou 
diskuzi (třeba i jen v rámci nějakého online diskusního fóra).“ 

 
„Více anket od lidí z ulice.“ 
 
„Zvolit stránku pro \"Pohled očima občana Přerova\". Zde mohou být kladné i kritické 
fotografie, urážející a vulgární stránky v redakci vyřadit.“ 
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„Více informací o aktuálních akcích na daný měsíc.“ 
 
„Např. právní nebo dluhové poradenství nebo řešení problémů s SOS poradnou pro 
spotřebitele.“ 

„Mohla by tam být i rubrika na způsob Černé kroniky, tj. informace o kriminální činnosti v 
okrese Přerov, aby lidé byli informováni i v této oblasti. Rubrika by měla obsahovat, jak 
svodku MP, tak i PČR.“ 
 
„Dávat do Přerovských listů vice levných inzerátů, levná reklama pro podnikatele. V každých 
listech informovat o firmách v Přerově. Rozhovor s majitelem firmy nebo obchodu. Fotky, 
rozhovor, anketa.“ 
 
„Pokud by PL vycházely, uvítala bych, aby do nich byla vložena stránka - klidně horší papír a 
jen černobíle - kde by byly shrnuty hlavní zprávy a události za měsíc. Stačily by ke každému jen 
4 věty. A více informací z jednání Zastupitelstva.“ 
 

4 rádcové na tomto místě opět řešili možnosti, jak ušetřit náklady na výrobu a 
distribuci Přerovských listů. 2 z nich navrhují vydávat Přerovské listy v černobílém 
provedení a 2 opakují svá předchozí stanoviska, že by toto periodikum mělo vycházet 
pouze v elektronické podobě, přičemž 1 z nich navrhuje jejich transformaci do 
podoby samostatného webu nebo aplikace, ve které by bylo čtenářům k dispozici 
také diskusní fórum. 
 
„V případě prodávání Listů snížit počet reklam. Snížit výdaje na tisk lze např. tiskem Listů v 
černobílé variantě.“ 
 
„Tištěná verze ze zbytečně rozsáhlá a není třeba ani barevné provedení.“ 
 
„Forma www stránek či aplikace přináší možnost získání zpětné vazby od občanů. Po 
registraci umožnit vstup do diskuze či hlasování na dané téma.“ 
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DALŠÍ PODNĚTY RÁDCŮ 
 

 
Prostor pro další sdělení někteří rádcové využili k doplnění svých stanovisek uvedených výše. 

Dále byla opět řešena témata týkající se hluku a bezpečnosti ve městě, dopravy, cyklostezek, objevilo 
se několik stížností na vzhled chodníků v některých částech města. 
 
 
Přerovské listy: 
 
„Domnívám se, že zrušení Přerovských listů by vzbuzovalo dojem (ve mně určitě), že jde o jakousi 
snahu zastavit politickou výměnu názorů, která je v nich často uváděna. Domnívám se, že právě tato 
část Přerovských listů patří k nejzajímavějším a nejdůležitějším - politické názory by měly být neustále 
konfrontovány a zpochybňovány odpůrci a obhajovány zastánci. Díky VĚCNÉ konfrontaci se tak 
mohou názory efektivně třídit na ty chytré a na ty hloupé.“ 

„Možnost elektronické verze - jakákoliv sofistikovanější verze elektronického publikování by byla 
pravděpodobně příliš nákladná a dostala by se pouze mezi pár lidí. Za elektronickou distribuci 
nepovažuji rozesílání odkazů na stažení PDFka, protože to se především na mobilních zařízeních 
zobrazuje různě podivně. Zajímavé by bylo například zasílat informace aktuálně nebo nad rámec 
vydání Listů zájemcům na e-mail. Podobně rychle a dobře fungovaly SMS upozornění, že se něco v 
Přerově děje (počasí, náledí, smog,...) Určitě bych Přerovské listy nerušil. Cena kolem 1 milionu mi 
připadá za 12 výtisků jako velice dobrá.“ 

„V dnešní době internetu a aktuálního spektra informací poskytovaných regionálními médii, je 
současná podoba Přerovských listů přežitkem.“ 

„Když se podívám na úspěšnost Přerovských listů u nás v paneláku. Putují hned po vytažení ze 
schránky do krabice s papírem. Sousedi se neobtěžují ani je donést do bytu. Dle mne zbytečná 
investice.“ 

1 z rádců zde navrhl způsob, jakým by mohly být peníze ušetřené tím, že by se Přerovské listy přestaly 
vydávat, využity: 
 
„Byla bych ráda, kdyby se ušetřené peníze z vydávání měsíčku Přerovské listy investovali do zvelebení 
prostor jak pro děti, nebo seniory ve městě. Ve městě Karviné mě zaujala anketa pro občany \"Nový 
strom pro město\", kde sami občané navrhovali, kde ve městě by mohl být zasazen nový strom. 
Mohlo by takových anket být více, např. kde vám chybí lavička, kde vám chybí hřiště pro děti apod.“ 

 
Hluk a bezpečnost ve městě: 
 
„Všimla jsem si, že vznikly hlídky pro sledovanost kriminality a jsou složeny i z Romských obyvatel. Je 
to opravdu dobrý nápad a doufám, že to přinese své ovoce a změnu k lepšímu.“ 

„Nelíbí se mi nepořádek ve městě a hluk Romů na Náměstí TGM a Žerotínově náměstí. Městská 
policie by se jich neměla bát a měla by zasáhnout. Vadí mi bezdomovci kolem Bečvy a supermarketů.“ 

„Zajištění bezpečnosti je jedním z hlavních bodů, které občané města požadují. Peníze ušetřené užít na 
zvýšený počet strážníků. Jejich viditelnost po městě a v letním období pohyblivost na kole každodenně 
až do 2 a.m. Zlepšit nynější situaci v oblasti : - hluku na ulicích - hluku v restauračních zařízeních a v 
jejich předzahrádkách - krádeže v obchodech – poškození / krádeže automobilu - opilství na ulicích - 
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kontrolu bezdomovců. Je třeba si uvědomit, že k zajištění bezpečnosti je potřeba zvýšený počtem 
strážníků a vytvoření \"letní - mobilní skupiny na kolech\". 

„Už několik let nám rada v Předmostí tvrdí, že lavička v ulici Pod Skalkou - před barákem č. 39/15 
bude zlikvidována a i když už tu probíhá revitalizace a podruhé se rozkopávají chodníky kolem, tato 
osamocená lavička tam stále stojí. Opravdu bychom chtěli, aby se zrušila. Sedávají na ní po nocích lidé 
jdoucí z hospod nebo pejskaři a vesele se baví, aniž by byli ohleduplní ke spícím obzvláště dětem a 
pracujícím. Tohle místo má obrovskou ozvěnu a hluk je slyšet mnohonásobně. Prosila bych o urgování 
a odstranění téhle lavičky. Také bych ráda upozornila na to, že si čím dál víc obyvatel Předmostí 
všimlo, že za poslední léta se do téhle lokality přistěhovala spousta romských příslušníků a začíná to 
tady vypadat jako v ghettu. Myslím, že mluvím za většinu, aby se právě zde pohybovalo více hlídek 
městské policie i třeba APK, jak přes den, tak i v noci. Tihle nepřizpůsobiví obyvatelé nemají problém 
urážet kolem jdoucí, ničit majetky, obtěžovat mladé slečny a bohužel i veřejně urážky a násilí dokonce 
mezi dětma obou etnik je tu téměř na denním pořádku. Nechceme mít za chvíli strach vyjít s dětmi na 
hřiště nebo vůbec projít kolem nich. Prosím o řešení pořádku v co největší míře.“ 

„Co se týče prevence kriminality, tak \"díky pomníku\" bývalého vedení města - zániku Škodovy ulice 
byli nepřizpůsobiví občané - cikání - rozmístěni do sídlištních lokalit po celém městě a tak přišli slušní 
lidé o klid a pořádek ve svých bydlištích. Jak toto chcete nadále řešit?! Např. v lokalitě Optiky a okolí 
(Vaňkova) bydlí takových rodin hned několik a z jejich \"potomků\" se zde formuje cikánský gang, 
který tvoří nezletilí ve věku od 10-15 let, kteří se celé dny potulují po okolí, nemají žádné zájmy, 
nedokáží si slušně hrát ani se zabavit nějakou smysluplnou činností. Zůstává po nich binec a 
nepořádek, znečisťují veřejné prostranství a schválně narušují veřejný pořádek - řvou jako paviáni - (to 
jsem teď ta zvířata urazila). Žádáme zásah Města a Policie v této oblasti, aby nedošlo ke kriminální 
činnosti, dokud je ještě čas.“ 

 
Doprava ve městě: 
 
„Zvětšit podjezd v PŘEDMOSTÍ A PODJEZD HUSOVA KOJETÍNSKÁ NA 4 M. DĚKUJI!!!“ 
 
„Ráda bych vyřešila cyklostezky i v jiných ulicích, aby cyklisté mohli využívat více chodníky pro jízdu, je 
spousta míst, kde nechodí příliš chodců a cyklista je i přesto nucen jet mezi auty, pokud nechce schytat 
minimálně napomenutí MP. Když to jde ve Wilsonově ul., dotáhněte to také nějak Pod Valy, tam od 
Trafačky po lávku U loděnice je velice nebezpečno pro cyklistu mezi množstvím aut.“ 

„Dopravní situace v Přerově - především ul. Polní, Tržní, kolem velkého Tesca, Husova. Absence 
dětského hřiště v ulici Sokolská. Bývalo tam hřiště, jeho \"atrakce\" byly pro svou nebezpečnost 
rozebrány, ale nové se nekoná! Je tam nádherné prostředí obklopené stromy a trávou, místo pro velké 
hřiště a poblíž děti žádné takové hřiště nemají. Dálnice přes Dluhonice - naprostý nesmysl. Kvůli 
starým plánům musí ustoupit lidé, kteří tam bydlí i 30 let? Když vedle jsou pole, přes které by přeci 
nevadilo, že by vedla dálnice. Myslete taky trochu na ty lidi!“ 

 
Veřejné prostranství: 
 
„Oprava chodníků paralyzuje chodce v Předmostí - většina chodníků určených k předláždění je 
rozkopána naráz a na některých se po odvezení staré dlažby nepracuje - tohle asi za město ve 
smlouvě schválil nějaký magor - navíc rozkopané chodníky nejsou nijak označeny.“ 

„Vybudování chodníku, popř. cyklostezky od Baumaxu směrem k Lidlu, popř. úpravu současného. Dále 
by Přerované jistě uvítali zubní pohotovost.“ 
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„Při ledové kalamitě bylo vykáceno mnoho stromů. Bude se nějak jejich vysazování obnovovat a 
projednávat s občany? Zejména v obytných čtvrtích.“ 

… 

1 všímavý rádce zde upozornil na vhodnost umístění kontejnerů na různé druhy odpadu na hřbitově 
v Předmostí: 

 „V rámci vytvoření nových pracovních míst pro nezaměstnané v Přerově bych chtěla sdělit následující 
nápad. Vždy při vyhazování květin na hřbitově mi léta doslova krvácí srdce, kolik materiálu se dá 
\"vytěžit\" z kontejneru, který se v Předmostí na hřbit. odpad používá - většina jsou kytky, kytky s 
hlínou v plastových květináčích. Dále plastové obaly na svíčky, anebo skleněné lucerny. Víčka 
lucerniček je ocel. Téměř celý kontejner se dá vyselektovat na bio odpad včetně hlíny, dále plast, sklo, 
železo a zbyde pouze nepatrné množství polystyrénu z květinových vazeb a občas netříditelný zbytek. 
Ale recyklovatelného odhadem snad 90 %? Škoda to vyhazovat bez třídění, prosím o úvahu.“ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


