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1. VHLED DO PROBLEMATIKY 

 

Ráz krajiny Přerovska je spíše níţinatý aţ středněhorský, předurčený k zemědělství. 

Přerov leţí na hranici mezi Českou Vysočinou a Západními Karpaty. Tuto hranici tvoří pásmo 

níţin. Zaujímá polohu mezi Moravskou Bránou a Hornomoravským Úvalem. Osou města  

a zároveň celého okresu je řeka Bečva, která se dále vlévá do Moravy. Také se na jihozápad 

od města nachází několik malých rybníků a jezer. Na Přerovsku je také mnoho chráněných 

území a památek. Za zmínku stojí např. Národní přírodní rezervace Hůzka, která leţí v povodí 

Bečvy. Nachází se na dvou geologických rozhraní a to Devonských vápenců a Karbonských 

břidlic, pískovců,drob a slepenců.Dále také NPR zastánci reprezentující typické společenství 

Luţního lesa a NPR Ţebračka. Tvoří ji komplex patřící mezi nejstarší v regionu. Můţeme 

jmenovat i Přírodní Rezervaci Bukoveček, Dvorčák a Doubek a další přírodní památky  

a památné stromy. Úrodná půda na Přerovsku se hodí hlavně pro pěstování náročných plodin. 

Zemědělská druţstva v těchto oblastech pěstují různé potraviny, např. obilí, kukuřice na zrno 

a cukrová řepa. Úrodná černozemě poskytuje dostatek plodin pro celou zemi.  

Přerov a celý okres je znám i důleţitými průmyslovými podniky, jejichţ působnost 

přesahuje rámec regionu a ČR. Je známý jako ţelezniční křiţovatka i jako sídlo významných 

průmyslových podniků - Precheza, Kazeto, Meopta, Přerovské strojírny, Severomoravská 

energetika, rozvodný závod Přerov, Pivovar. V posledních letech vznikla řada firem, zejména 

v oblasti sluţeb, které poskytují návštěvníkům pohodlné ubytování i kvalitní sluţby v síti 

obchodů, restaurací i cestovních kanceláří. 

 

Statistické údaje za město Přerov  údaje za rok 2001 

Nadmořská výška: 210 m 

Katastrální výměra: 5.848 ha 

Počet obyvatel k 1.1.2000: 47 988 

-muţi 23 176 

- ţeny 24 812 

Ţivě narozené děti 401 

Zemřelí 438 

Přirozený přírůstek -37 

Úbytek stěhováním -384 

Celkový přírůstek (úbytek) -421 

Údaje čerpány dle informací Českého statistického úřadu za rok 2001.  

 

Dnes je Přerov moderní město, které má téměř padesát tisíc obyvatel, ţijících ve 

třinácti částech: 
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Přerov I - město Přerov V - Dluhonice Přerov IX   - Lýsky 

Přerov II - Předmostí Přerov VI - Újezdec Přerov X - Popovice 

Přerov III - Lověšice Přerov VII - Čekyně Přerov XI - Vinary 

Přerov IV - Kozlovice Přerov VIII - Henčlov Přerov XII - Ţeravice 

      Přerov XIII - Penčice 
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2. CÍLE VÝZKUMU 

 

 Výzkum byl realizován na objednávku Městského úřadu Přerov, odboru rozvoje. 

jednotlivé baterie otázek byly zadavatelem specifikovány. 

 

 Hlavním cílem výzkumu bylo identifikovat názory občanů na změny, které v Přerově 

proběhly, problémy, se kterými se v kaţdodenním ţivotě setkávají a jejichţ řešení jsou 

v působnosti městské samosprávy. 

 

 Baterie otázek byly rozděleny do následujících 7 skupin: 

 

1. Změny ve městě Přerově za posledních 12 let – na co jsou obyvatelé města Přerova pyšní 

a na co nikoliv - spokojenost nebo nespokojenost vyjádřená aspirací k odstěhování se 

z města – důvody, které k odstěhování mohou občany motivovat. 

2. Problémy Přerova – problémy s dopravou – čistota - bezpečnost - bezbariérovost - trávení 

volného času. 

3. Problematika vzhledu města: autobusového nádraţí – Horního a  Ţerotínova náměstí. 

4. Problematika obchodů a sluţeb. 

5. Informovanost obyvatel a vyuţití internetu. 

6. Hodnocení obyvatel úřadů. 

7. Priority rozvoje města. 

 

Ve výzkumu nebyly formulovány hypotézy, jelikoţ se jedná o výzkum charakteru 

veřejného mínění, kde nelze přesně předpokládat souvislosti. 
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3. METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

 Výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku s 200 znaky, z toho 55 

znaků slouţilo k zakódování otevřených nebo polootevřených otázek. Dotazníky byly 

distribuovány prostřednictvím periodického tisku, formulář dotazníku byl rovněţ umístěn na 

internetových stránkách městského úřadu Přerov v průběhu měsíce ledna a února 2003. 

 Výběr respondentů byl náhodný. Pro reprezentativitu a výpovědní hodnotu výzkumu 

by byl podle Nowakova vzorce pro výpočet reprezentativního výběrového souboru 

(NOWAK, S. Metody badan socjologicznych. Warszava, 1965, s. 534-535.) dostačující 

soubor s 467 respondenty (obyvatel Přerova nad 15 let věku).  

 

 

 

 

  

          t
2
 · p · (1 - p) 

n =  

                 d
2
 

n = velikost výběrového souboru 

t = interval spolehlivosti směrodatné odchylky výběrových 

souborů (t = při koeficientu spolehlivosti 0,95, coţ 

znamená, ţe pracujeme s 95 % jistotou a s 5% rizika, je 

roven 1,96) 

p = odhad počtu osob v dané populaci, které mají daný znak 

(1 – p) = odhad skupiny osob v dané populaci, které nemají 

uvedený znak 

d = absolutní velikost intervalu spolehlivosti, resp. přípustný 

rozdíl (chyby) mezi základním souborem a výběrovým 

souborem (připouští se rozdíl 3 – 4 %, resp. 0,03 – 0,04) 

 

hodnoty pro město Přerov jsou tedy následující: 

 

t = 1,96  

         1,96
2
 · 0,875 · 0,125 

n =  

                 0,03
2
 

p = 42 000, t.j. 87,5 %, resp. 0,875 (populace nad 15 let) 

(1 – p) = 0,125 (populace do 15 let) 

d = 0,03 

n = 467 

 

Sběr vyplněných dotazníků byl zabezpečen uzamčenými sběrnými schránkami 

umístěnými na veřejných místech v městě Přerově, čímţ byla zabezpečena i anonymita 

odpovídajících.  

Realizátoři výzkumu obdrţeli 1789 vyplněných listů šetření. O vypovídací hodnotě 

takto rozsáhlého výběrového souboru a aplikaci výsledků na populaci obyvatel Přerova 

nemůţe být pochyb. 

Při analýze bylo pouţito první a druhé třídění dat a ukazatele deskriptivní statistiky 

(viz Příloha č. 2)  

Výzkum byl zpracován na statistickém softwaru KontiStat 4.03. firmy CASH, s.r.o. 
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4. POPIS SOUBORU 

 

 Výzkumného šetření se zúčastnilo 1789 respondentů, z toho 896 muţů (50,1 %)  

a 876 ţen (49,0 %), 17 respondentů neuvedlo své pohlaví (0,9 %).  

 Věkové rozloţení výzkumného souboru bylo celkem rovnoměrné. Vzhledem 

k charakteru výzkumu se podařilo výzkumníkům získat 4/5 souboru (80,7 %) respondentů 

ekonomicky aktivních, kteří mají zájem rozhodovat o rozvoji města Přerova. Respondenti byli 

v těchto věkových skupinách: 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost 

do 15 let 19 19 1,1 1,1 

16 – 25 let 369  

 

1444 

20,6  

 

80,7 
26 - 35 let 228 12,7 

36 – 45 let  249 13,9 

46 – 55 let 250 14,0 

56 – 65 let 348 19,5 

66 – 75 let 246  

313 

13,8  

17,5 nad 76 let 67 3,7 

nevyplněno 13 13 0,7 0,7 

Celkem 1789 100,0 100,0 

Tabulka č. 1: Věkové sloţení výzkumného souboru 

Vzdělanostní struktura výzkumného souboru byla následující: 

Vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

základní škola 260 260 14,5 14,5 

učiliště bez maturity 201 201 11,2 11,2 

učiliště s maturitou 63 63 3,5 3,5 

střední škola s maturitou 756  

1229 

42,3  

68,8 vyšší odborná škola 112 6,3 

bakalářské vysokoškolské vzdělání 22 1,2 

vysokoškolské vzdělání 339 19,0 

nevyplněno 36 36 2,0 2,0 

Celkem 1789 100,0 

Tabulka č. 2: Vzdělanostní struktura výzkumného souboru 

Více neţ 2/3 (68,8 %) výzkumného souboru má středoškolské vzdělání s maturitou 

nebo vysokoškolské vzdělání, coţ svědčí o tom, ţe věci veřejné nejsou této vzdělanostní 

skupině cizí. 

Rozdělení souboru podle zaměstnání bylo rovněţ zajímavé. Více něţ třetina 

dotazovaných (634; 35,4 %) jsou zaměstnanci, další bezmála třetinu respondentů tvořili 

důchodci (572, 32,0 %), zhruba pětina dotázaných se připravuje k výkonu své profese 

studiem (339; 19,0 %). Mezi respondenty se našlo i 5,5 % (98) podnikatelů. Zbytek do sta 

procent tvořili nezaměstnaní (52; 2,9 %), jedinci na rodičovské dovolené (42; 2,3 %), 
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invalidní důchodci (23; 1,3 %), v domácnosti bylo 13 respondentů (0,7 %) a 16 neuvedlo svůj 

zdroj příjmů (0,9 %).  

Na otázku, jak dlouho bydlí v Přerově respondenti odpověděli nejčastěji, tj. ve více 

neţ 4/5 odpovědí více neţ 16 let (1511; 84,5 %), 6 aţ 15 let bydlí v Přerově 140 dotázaných 

(7,8 %), méně neţ 5 let bydlí v Přerově 72 účastníků šetření (4,0 %). Z uvedených dat 

vyplývá, ţe bezmála všichni respondenti jsou kompetentní odpovídat na otázky v dotazníku. 

Jen 54 respondentů (3,0 %) nebylo z Přerova a 12 (0,7 %) neuvedlo, jestli bydlí nebo nebydlí 

v Přerově. 
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Na otázku, ve které části Přerova bydlíte, jsme získali následující odpovědi. 

Místo bydliště v Přerově Absolutní četnost Relativní četnost 

 

 

 

 

 

Přerov I. 

Bayerova – Dvořákova - nemocnice 284  

 

 

 

 

 

 

1431 

15,9  

 

 

 

 

 

 

80,0 

centrum (Velké Novosady – 

Komenského - Šrobárova) 

253 14,1 

Dvořákova – Kabelíkova - Ţelátovská 198 11,1 

Trţní – Polní – Velká Dláţka 136 7,6 

Velká Dláţka – Za Mlýnem - Osmek 126 7,0 

Bří. Hovůrkových – 17. listopadu - 

Ztracená 

121 6,8 

Jiţní čtvrť – 9. května 97 5,4 

Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U 

Hřbitova 

66 3,7 

Husova – Kojetínská – Komenského - 

Denisova 

56 3,1 

Denisova – Ztracená – Třebízského – 

gen. Rakovčíka 

53 3,0 

Za Mlýnem – Osmek – Bezručova - 

Sadová 

41 2,3 

Přerov II. - Předmostí 180  

 

 

 

 

 

317 

10,1  

 

 

 

 

 

17,7 

 

 

 

 

Přerov IV. – Kozlovice   34 1,9 

Přerov XI. - Vinary 25 1,4 

Přerov VII - Čekyně 15 0,8 

Přerov VI. – Újezdec 14 0,8 

Přerov III. - Lověšice 12 0,7 

Přerov XII. - Ţeravice 12 0,7 

Přerov VIII. - Henčlov 7 0,4 

Přerov IX. - Lýsky 7 0,4 

Přerov X. - Popovice 4 0,2 

Přerov XIII. - Pěnčice 4 0,2 

Přerov V. - Dluhonice 3 0,1 

Nevyplněno 41 41 2,3 2,3 

Celkem 1789 100,0 

Tabulka č. 3: Místa bydliště respondentů výzkumného souboru 

Čtyři pětiny respondentů bydlících v Přerově bydlí v části Přerov I. 

  

 

Podle zjištěných demografických dat o souboru můţeme konstatovat, ţe výstupy 

z tohoto šetření mají velmi vysokou platnost a mohou být dobrým „vodičem“ při rozhodování 

zastupitelstva města Přerova a městské rady. 
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5. ANALÝZA A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

 

5.1 ZMĚNY V PŘEROVĚ 

 

5.1.1 ZMĚNY SE ČTVRTÍCH NEBO ULICÍCH PŘEROVA ZA POSLEDNÍCH 12 LET 

 

Na otázku, jestli se změnila čtvrť nebo ulice, ve které respondenti ţijí za 

posledních 12 let, odpovídali respondenti celkem vyváţeně. Neobjevila se ve větší míře ani 

kritika ani chvála. Čtvrtina respondentů (449; 25,1%) má pocit, ţe se zlepšila, pětina (378; 

21,1%) naopak, ţe se zhoršila. Více neţ dvě pětiny (785; 43,9%) se domnívají, ţe zůstala 

stejná. 8,7 % (155) jich stav nedovede posoudit. I hodnota V koeficientu (V = 0,04) hovoří  

o velmi slabém kladném hodnocení. 

 

Vazbu mezi změnami čtvrtí nebo ulic, ve kterých respondenti ţijí za posledních 12 let 

a lokalitou jejich bydlišť potvrzují statistické ukazatele. (chi
2
 = 83,126 > chi

2
0,05 = 43,773, 

Cnorm = 0,271) U většiny lokalit v části Přerov I. převaţovali odpovědi, ţe se jejich čtvrť 

nebo ulice za posledních 12 let zůstala stejná i kdyţ jednotlivé hodnoty odpovědí kladných 

a záporných jsou celkem vyrovnané. (Obdobně respondenti pohlíţeli i na Předmostí.) 

Výjimku tvoří čtvrti Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova a jiţní čtvrť – 9. května, 

kde převaţuje nepatrně odpověď, ţe došlo ke zhoršení. 
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Místo bydliště v Přerově/ Změnila se 

čtvrť nebo ulice, ve které žijete, za 

posledních 12 let? 

zlepšila zůstala 

stejná 

zhoršila  nedokáţu 

posoudit 

Celkem 

P
ře

ro
v
 I

. 

    P
ře

ro
v
 I

. 
Bayerova – Dvořákova - 

nemocnice 
28,3 47,0 15,9 8,8 100,0 = 283 

centrum (Velké Novosady – 

Komenského - Šrobárova) 
31,5 33,5 27,9 7,1 100,0 = 251 

Dvořákova – Kabelíkova - 

Ţelátovská 
19,0 57,9 16,9 6,2 100,0 = 195 

Trţní – Polní – Velká Dláţka 29,4 54,4 8,8 7,4 100,0 = 136 

Velká Dláţka – Za Mlýnem - 

Osmek 
27,8 43,7 23,8 4,7 100,0 = 126  

Bří. Hovůrkových – 17. listopadu 

- Ztracená 
25,8 50,8 14,2 9,2 100,0 = 120 

Jiţní čtvrť – 9. května 20,8 41,7 27,1 10,4 100,0 = 96 

Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – 

U Hřbitova 
23,1 53,8 10,8 12,3 100,0 = 65 

Husova – Kojetínská – 

Komenského - Denisova 

33,9 21,4 37,5 7,2 100,0 = 56 

Denisova – Ztracená – 

Třebízského – gen. Rakovčíka 
30,2 32,1 28,3 9,4 100,0 = 53 

Za Mlýnem – Osmek – 

Bezručova - Sadová 

24,4 41,5 24,4 9,7 100,0 = 41 

Tabulka č. 4: Místo bydliště vs. změna čtvrti nebo ulice za uplynulých 12 let (n = 1422) 

   

Vazbu mezi změnami čtvrtí nebo ulic, ve kterých respondenti ţijí za posledních 12 let 

a čistotou Přerova statistické ukazatele rovněţ potvrzují. (chi
2
 = 84,307 > chi

2
0,05 = 21,026, 

Cnorm = 0,247) V analýze se ukázalo, ţe převaţuje mezi změnami právě zlepšení čistoty, ale 

ne příliš silně. 

 

Při analýze posouzení změn čtvrtí nebo ulic, ve kterých respondenti ţijí za 

posledních 12 let podle jejich věku se ukázalo, ţe zhruba dvě pětiny odpovídajících ve 

všech věkových skupinách si myslí, ţe zůstala stejná. O něco více neţ čtvrtina (27,7 %, t.j 

69) 36 – 45 letých a čtvrtina (27,1 %, t.j 67) 46 – 55 letých se domnívá, ţe došlo ke zhoršení. 

Zbývající věkové skupiny se naopak domnívají, ţe ke zlepšení, a to kaţdá z nich ve 20-25 % 

odpovědí. (n = 1756, chi
2
 = 148,155 > chi

2
0,05 = 32,671, Cnorm = 0,322) 

 

Podle vzdělání se respondenti na změnu čtvrtí nebo ulic, ve kterých ţijí za 

posledních 12 let dívají beze změn a to ve dvou pětinách odpovědí všech vzdělanostních 

stupňů. Pozitivnější vidění změn převaţuje u odpovídajících s vysokoškolským vzděláním 
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(30,2 %, t.j. 102), se základním vzděláním (29,1 %, t.j. 73) a se střední školou s maturitou 

(24,3 %, t.j. 182). Negativnější vidění naopak zaujímají dotazovaní s absolvovaným 

bakalářským vzděláním (31,8 %, t.j. 7), vyšší odbornou školou (31,5 %, t.j. 35), učilištěm 

s maturitou (25,4 %, t.j. 16) a učilištěm bez maturity (21,6 %, t.j. 43). (n = 1734, chi
2
 = 

62,685 > chi
2

0,05 = 28,869, Cnorm = 0,2157) 

 

 

5.1.2 NA CO JSOU OBYVATELÉ PŘEROVA PYŠNÍ 

  

Na otázku, čím by se respondenti v městě Přerově pochlubili návštěvě, nejčastěji 

odpovídali zámkem, historickou částí města, parkem Michalov, přírodními zajímavostmi 

okolí a moţnostmi sportovního vyţití. Příliš ke chlubení zřejmě nejsou moţnosti kulturního 

vyţití, coţ je zase námět pro samosprávu města. Podrobná čísla naleznete v tabulce. Zbývající 

hodnoty do 100% v kaţdém řádku jsou neodpověděl. 

 

Čím by se obyvatelé Přerova pochlubili 

návštěvě! 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. zámek 1464 81,8 132 7,4 

2. historická část města 1387 77,5 185 10,3 

3. park Michalov 1235 69,3 271 15,2 

4. přírodní zajímavosti v okolí 946 52,9 498 27,8 

5. moţnosti sportovního vyţití 739 41,3 660 36,9 

6. moţnosti kulturního vyţití 347 19,4 1007 56,3 

7. jiné: 

pravoslavný kostel, kostely, obřadní síň, hřbitov, nádraţí, opravené hradby, muzeum, 

plavecký bazén, nábřeţí Bečvy, Ţebračka, Helfštýn, letiště, ... 

Tabulka č. 5: Co je k chlubení v Přerově 

 

 

5.1.3 CO NENÍ V PŘEROVĚ KE CHLUBENÍ  

 

Komplementární k předcházející otázce je otázka, která směřuje k zjištění, které místo 

v Přerově povaţují respondenti za nejzanedbanější? Za nejvíce zanedbaná místa v Přerově 

respondenti povaţují Kojetínskou ulici (82,9 %), Škodovu ulici (81,9 %) a Tovačovskou 

ulici (67,6 %). Za poněkud méně zanedbaná území v katastru města označili dotazovaní ulici 

Jateční (42,0 %), Tyršův most (31,0) a Předmostí (22,3 %). Jako nejméně zanedbané se 
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občanům jevilo nám. Přerovského povstání (10,5 %) a Ţerotínovo náměstí (10,0 %). 

Zbývající hodnoty do 100% v kaţdém řádku jsou neodpověděl. 

  

Která místa v Přerově jsou nejvíce 

zanedbaná? 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. Kojetínská ulice 1483 82,9 108 6,0 

2. Škodova ulice 1465 81,9 142 7,9 

3. Tovačovská ulice 1209 67,6 266 14,9 

4. Jateční ulice 752 42,0 660 36,9 

5. Tyršův most 555 31,0 820 45,8 

6. Předmostí 399 22,3 948 53,0 

7. Nám. Přerovského povstání 188 10,5 1132 63,3 

8. Ţerotínovo náměstí 179 10,0 1180 66,0 

9. jiné:  

nám. Svobody, nám. T.G.M., nábřeţí PFB, Husova, Předmostí, odpadní kanály, jiţní 

čtvrť, ... 

Tabulka č. 6: Zanedbaná místa v Přerově 

 

 

Na otevřenou otázku, co by ve městě nechali opravit odpovídali občané v četnostech 

mezi 10 a 5 procenty 1. autobusové nádraţí, 2. Škodova ulice, 3. Masarykovo náměstí,  

4. ulice v blízkosti centra (Jateční, Kainarova, Kratochvílova), 5. Kojetínská ulice,  

6. Laguna. Části města, které občané uvedli v četnostech pod 5 % naleznete v tabulce č. 7. 



 16 

 

Která místa je třeba upravit Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

autobusové nádraží 207 11,6 

Škodova ulice 183 10,2 

Masarykovo nám. - květiny a fasády historických a neobydlených domů 153 8,6 

ulice v blízkosti centra - Jateční, Kainarova, Kratochvílova 129 7,2 

Kojetínská ulice 124 6,9 

Laguna 113 6,3 

Předmostí   90 5,0 

Ţerotínovo náměstí 84 4,7 

Tyršův most 69 3,9 

okolí vlakového nádraţí a Husovu ulici 63 3,5 

více travnatých ploch, zeleně a květinové výzdoby, parky 53 3,0 

upravit chodníky (mimo centrum) - např. kolem Bečvy, k nemocnici 49 2,7 

nám. Svobody 33 1,8 

Ztracená ulice 33 1,8 

park Michalov  30 1,7 

jiţní čtvrť 29 1,6 

sportovní hřiště 25 1,4 

kanalizace 15 0,8 

výpadovky a příjezdy z města - Tovačovská, Dvořákova, Tovární 10 0,6 

Kašna 6 0,3 

jiné: 300 16,4 

Celkem 1789 !Synta

ktická 

chyba, 

) ,0 

jiné:  

nábřeţí Bečvy, dětská hřiště, areál Zubr, Čechova, les Ţebračka, , sokolovna, Komenského, 

Havlíčkova, Na Marku, zámek, park Michalov a mnoho dalších 

Tabulka č. 7: Místa v Přerově, jeţ je třeba upravit 

  

Jako nejoţehavější problémy v bydlišti uvedli respondenti v otevřené otázce  

1. hustotu a velký provoz dopravy, 2. nedostatek parkovacích míst, 3. psí exkrementy – 

na chodnících, hřištích, pískovištích, volné pobíhání psů, 4. nepořádek ve městě (na 

chodnících a silnicích), odpadky, nečistota zeleně, 5. špatný technický stav komunikací 

(chodníků a silnic), 6. nevhodné chování nepřizpůsobivých lidí, Rómové. Problémy, které 

nedosáhly četnosti 5 % odpovědí naleznete v tabulce č. 8. 
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Nejoţehavější problémy v bydlišti respondentů Absolutní 

četnosti 

Relativní 

četnosti 

 doprava - velký provoz, hustota 291 16,3 

 nedostatek parkovacích míst  241 13,5 

 psí exkrementy - na chodnících, hřištích, pískovištích, volné pobíhání 

psů 

230 12,9 

 nepořádek ve městě (na chodnících a silnicích), odpadky, nečistota 

zeleně   

164 9,1 

 špatný technický stav komunikací - chodníků, silnic  151 8,4 

 nevhodné chování nepřizpůsobivých lidí, Rómové  112 6,2 

 hlučnost provozu restaurací, rušení nočního klidu  91 5,1 

 málo zeleně  82 4,6 

 znečišťování ovzduší - z dopravy, z chemičky  74 4,1 

 doprava - hlučnost  66 3,7 

 vandalismus  20 1,1 

 nedostatek cyklostezek 3 0,2 

 nedostatek kulturního vyţití - divadlo, kino, aj.  1 0,1 

jiné: 263 14,7 

Celkem !Syntak

tická 

chyba, )  

!Syntak

tická 

chyba, ) 

,0 

jiné:  

nezaměstnanost, kriminalita, veřejné osvětlení, kanalizace, zanedbaná hřiště, zanedbaná 

dětská hřiště, poničené lavičky a mnoho dalších 

Tabulka č. 8: Nejoţehavější problémy v bydlištích respondentů 

 

 

5.1.4 ODSTĚHOVALI BYSTE SE  Z MĚSTA? 

 

 Pro zjištění míry spokojenosti obyvatel se situací ve městě jsme zvolili otázkou, kterou 

jsme se pokusili zjistit, jestli by se odstěhovali z města, kdyby se jim naskytla moţnost. Pro 

měření jsme pouţili Likertovy škály. 

Vyuţil byste moţnosti odstěhovat se z Přerova? Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

 

určitě ne 323 18,1 54,0 

spíše ne 642 35,9 

rád bych se přestěhoval v rámci Přerova 122 6,8  

spíše ano, uvaţoval bych o tom 451 25,2 37,4 

určitě ano 219 12,2 

nevyplněno 32 1,8  

Celkem 1789 100,0  

Tabulka č. 9: Odstěhovali by se respondenti z Přerova? 
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 Více neţ polovina respondentů (54,0 %) by moţnosti odstěhovat se z Přerova 

nevyuţila. Coţ svědčí do jisté míry o tezi svázanosti obyvatel České republiky s lokalitami 

svých bydlišť. Přesto více neţ třetina (37,4 %) by o této moţnosti, kdyby přišla, uvaţovala. 

Svědčí o tom i velmi slabá kladná hodnota koeficientu V = 0,17. K poměrně malému zájmu 

o stěhování zřejmě přispěly i změny ve čtvrtích a ulicích, kde obyvatelé bydlí. 

  

Statistická významnost a hodnota Cnorm dokladuje význam těchto změn ve čtvrtích  

a ulicích v souvislosti s úvahami o stěhování. (chi
2
 = 65,57 > chi

2
0,05 = 21,03, Cnorm = 0,22)  

Je zajímavé, ţe 172 (57+115) obyvatel neuvaţuje o stěhování, ačkoli se situace v  jejich 

bydlišti zhoršila. Do jejich rozhodnutí zasahují bezpochyby další faktory (věk, zaměstnání, 

...). 

Využil byste možnosti 

odstěhovat se z Přerova? 

Změnila se čtvrť nebo ulice, ve které žijete, za posledních 12 let? 

zlepšila zůstala stejná zhoršila  nedokáţu posoudit Celkem 

určitě ne 111 139 57 12 319 

spíše ne 185 291 115 49 640 

rád bych se přestěhoval 

v rámci Přerova 

21 55 36 10 122 

spíše ano, uvaţoval bych 

o tom 

87 196 112 52 447 

určitě ano 36 94 54 31 215 

Celkem 440 775 374 154 !Syntak

tická 

chyba, )  

Tabulka č. 10: Vlivy změn v místě bydliště na odstěhování  

 

Ve druhém třídění dat jsme se pokusili o zjištění, jestli obyvatelé některých částí 

Přerova více inklinují ke stěhování, nejvíce se projevila stabilita obyvatel v části Přerova I, 

Jiţní čtvrť – 9. května, 56,2 % (54) obyvatel neuvaţovalo o stěhování. Závislost mezi znaky 

je potvrzena střední sílou koeficientu Cnorm = 0,232. V ostatních částech Přerova rozloţení 

odpovědí kopírovalo tabulku prvního třídění dat. 

  

Při analýze stěhování obyvatel v závislosti na věku respondentů se ukázalo, ţe 

odstěhovat z Přerova by se chtěla podle očekávání generace ve věku 16 - 25 let, a to 251 

(69,7 %) z 360 respondentů tohoto věku. Se zvyšujícím věkem se odhodlání ke stěhování 

z Přerova někam jinam sniţuje: 26 - 35 let (41,6 %, t.j. 94); 36 - 45 let (46,4 %, t.j. 115); 46 – 

55 let (34,8 %, t.j 86); 56 – 65 let (22,0 %, t.j. 75); 66 – 75 let (11,4 %, t.j 27); nad 75 let (12,0 

%, t.j. 8). Mírný výkyv ve věkové skupině 36 – 45 let je zřejmě způsoben fází rodinného 
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cyklu respondentů, kdy zpravidla rodinu opouštějí dospělé děti a rodiče tak vyuţívají 

moţnosti provést zásadní změny organizace svého ţivota.  
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STĚHOVÁNÍ 

/VĚK 

15 let a 

méně 

16 – 25 

let 

26 – 35 

let 

36 – 45 

let 

46 – 55 

let 

56 – 65 

let 

66 – 75 

let 

76 let 

a více 

Celkem 

určitě ne 2 8  7  16  31  106  108  42  320 

spíše ne 6 78  96  100  107  143  93  15  638 

rád bych se 

přestěhoval 

v rámci 

Přerova 

1 23  29  17  23  16  10  2  121 

spíše ano, 

uvaţoval bych 

o tom 

6 161  70  78  50  60  18  5  448 

určitě ano 4 90  24  37  36  15  9  3  218 

Celkem 19 360  226  248  247  340  238  67  1745 

Tabulka č. 11: Které věkové skupiny by se rady odstěhovaly 

(chi
2
 = 548,14 > chi

2
0,05 = 41,33, Cnorm = 0,547) Koeficient Cnorm v tomto případě signalizuje 

silnou velmi závislost mezi těmito proměnnými. 

 

5.1.5 DŮVODY, PROČ BYSTE SE ODSTĚHOVALI Z MĚSTA? 

 

 Na předešlou otázku jsme navázali další, a to, jaký by byl případný důvod pro vaše 

stěhování z města. Zbývající hodnoty do 100% v kaţdém řádku jsou neodpověděl.  

Jaký případný důvod by Vás vedl 

k odstěhování z města Přerova, kdybyste 

měli příleţitost? 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. příliš velký provoz (nespokojenost 

s dopravou) 

1010 56,5 445 24,9 

2. špatné pracovní uplatnění ve městě a 

okolí  

996 55,7 480 26,8 

3. problémy s etnickými menšinami 798 44,6 618 34,5 

4. špatné ţivotní prostředí 763 42,7 661 37,0 

5. problémy s čistotou a údrţbou 

veřejných prostranství 

620 34,7 761 42,5 

6. vzhled města (např. zanedbané a 

zchátralé budovy, ...) 

521 29,1 846 47,3 

7. nedostatek kulturního vyţití a trávení 

volného času 

481 26,9 893 49,9 

8. nespokojenost s bezpečností ve městě 480 26,8 879 49,1 

9. nespokojenost se stávajícím bydlením 469 26,2 916 51,5 

10. neexistence funkčního trhu s byty 404 22,6 930 52,0 

11. nízká kvalita obchodů a sluţeb  402 22,5 955 53,4 

12. problémy s cizinci 202 11,3 1112 62,2 

13. vadí mi městský styl ţivota 175 9,8 1129 63,1 

14. jiné důvody: 

např. rodinné důvody (stěhování za dětmi, za rodiči), zdravotní důvody (stáří, 

nemohoucnost), osobní důvody (odchod do důchodu), rušení nočního klidu, ...- 

Tabulka č. 12: Důvody pro odstěhování z města 
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Jako nejčastější důvody, které by vedly k odstěhování více neţ poloviny obyvatel 

z města se objevil příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) a špatné pracovní 

uplatnění ve městě a okolí. U více neţ dvou pětin dotazovaných by sehrály roli problémy 

s etnickými menšinami a špatné ţivotní prostředí. Odstěhování jedné třetiny respondentů by 

bylo evokováno problémy s čistotou a údrţbou veřejných prostranství a vzhledem města 

(např. zanedbanými a zchátralými budovami, ...). Pro jednu čtvrtinu účastníků šetření by roli 

sehrál nedostatek kulturního vyţití a trávení volného času, nespokojenost s bezpečností ve 

městě, nespokojenost se stávajícím bydlením, neexistence funkčního trhu s byty, nízká kvalita 

obchodů a sluţeb. Jako nejmenší stimul k odstěhování uváděli respondenti problémy s cizinci 

a městský způsob ţivota. Z uvedeného vyplývá, co by mělo být prioritou samosprávy: upravit 

velký provoz a optimalizovat dopravu, řešit problematiku pracovních příleţitostí. 

 

5.1.5.1 Příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) 

 Při analýze dat druhého třídění se prokázala závislost mezi příliš velkým provozem 

(nespokojeností s dopravou) jako důvodem k odstěhování z Přerova a věkem respondentů, 

jejich profesí, vzděláním a pohlavím. 

 Jednotlivé věkové skupiny respondentů různě významně hodnotily příliš velký provoz 

(nespokojenost s dopravou). Vysokou statistickou závislost mezi těmito znaky podtrhuje 

hodnota koeficientu Cnorm = 0,310. Příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) se jako 

důvod k odstěhování nejvíce projevil ve skupině v hodnotách nad 70 % odpovědí u 46 – 

55 letých (76,9 %, t.j. 217), dále pak 36 – 45 letých (76,4 %, t.j. 162), 56 – 65 letých (76,1 %, 

t.j. 217), 26 – 35 letých (74,3 %, t.j. 142), 66 – 75 letých (70,9 %, t.j. 127). Mezi nejstaršími 

respondenty (76 a více let) by to byl důvod k odstěhování pro 68, 0 % z nich, t.j. 34. Nejvíce 

velký provoz (nespokojenost s dopravou) akceptovali dotazovaní ve věku 16 – 25 let, „jen“ 

50,5 % (t.j. 159) by se jich odstěhovalo a respondenti pod 15 let, 56,2 % (t.j. 9) by uvaţovalo 

o odstěhování z města. (n = 1447, chi
2
 = 73,012 > chi

2
0,05 = 14,067) 

Příliš velký provoz vadil především respondentům v domácnosti (92,3 %, t.j. 12), 

dále pak jedincům v invalidním důchodu (práce neschopným) (78,6 %, t.j. 11), pracujícím  

a zaměstnancům (74,9 %, t.j. 399) a nezaměstnaným (74,4 %, t.j. 32). Lidé v důchodovém 

věku jej uvedli jako důvod k odstěhování  v 72,5 % (t.j. 318). O něco menší podnět 

k odstěhování byl příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) pro jedince na rodičovské 

dovolené (69,4 %, t.j. 25) a studující (51,4 %. t.j. 148). Vysokou závislost obou znaků 



 22 

(profese a velkého provozu jako důvodu k odstěhování) potvrzuje i hodnota Cnorm. (n = 1443, 

chi
2
 = 58,298 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,279) 

Při analýzách byla prokázána i závislost mezi vzděláním respondentů a příliš 

velkým provozem (nespokojeností s dopravou) jako důvodem k odstěhování z města. 

Nejčastěji tento důvod k odstěhování uváděli jedinci s bakalářským vzděláním (88,2 %, 

t.j. 15), druzí v pořadí byli absolventi učiliště s maturitou (76,9 %, t.j. 40), dále pak 

vysokoškoláci (73,0 %, t.j. 206), následováni jedinci s učilištěm bez maturity (72,5 %, t.j. 

116), vyšší odborná škola (71,1 %. t.j. 64), střední škola s maturitou (70,5 %, t.j. 434),  

a nejméně tento důvod k odstěhování zatěţoval absolventy základní školy (53,7 %, t.j. 116). 

(n = 1433, chi
2
 = 32,042 > chi

2
0,05 = 12,592, Cnorm = 0,209) 

 Statistická závislost se rovněţ prokázala mezi pohlavím respondentů a uváděným 

důvodem k odstěhování – příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou). Muţi častěji neţ 

ţeny uváděli jako důvod k odstěhování z Přerova právě příliš velký provoz (72,4 %, t.j. 

530 muţů oproti 66,0 %, t.j. 470 ţen). (n = 1444, chi
2
 = 6,928 > chi

2
0,05 = 3,842, Cnorm = 

0,098) 

 

5.1.5.2 Špatné pracovní uplatnění ve městě a okolí 

Špatné pracovní uplatnění se ukázalo jako důvod pro odstěhování 91,8 % (t.j. 45) 

nezaměstnaných, 87,7 % (t.j. 272) studujících, 75 % (t.j. 9) respondentů v domácnosti, více 

neţ dvou třetin pracujících a zaměstnanců (71,9 %, t.j. 404), 70,7 % (t.j. 58) podnikatelů, 70,6 

% (t.j. 24) jedinců na rodičovské dovolené, dvou třetin invalidních důchodců nebo práce 

neschopných (66,7 %, t.j. 10). Pod padesát procent se dostali pouze důchodci (41,5%, t.j. 

166). Vzájemnou závislost obou znaků podporuje vysoká hodnota koeficientu Cnorm. (n = 

1464, chi
2
 = 200,124 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,490)    

 Špatné pracovní uplatnění jako důvod pro odstěhování podle věkových skupin 

nejčastěji uváděli podle očekávání respondenti v ekonomicky aktivním věku. A to 

v následujícím pořadí 16 – 25 let (88,2 %, t.j. 298), 36 – 45 let (76,7 %, t.j. 168), 26 – 35 let 

(74,4 %, t.j. 151), 46 – 55 let (68,8 %, t.j. 148), 56 – 65 let (52,4 %, t.j. 140).  I tady je vysoká 

míra závislosti mezi věkem a špatným pracovním uplatněním vypovídající o závaţnosti 

důvodu pro odstěhování. (n = 1466, chi
2
 = 203,198 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,493) 

 Jako statisticky významná se rovněţ prokázala závislost mezi dosaţeným vzděláním 

a špatným pracovním uplatněním vedoucím k aspiraci odstěhovat se. Špatné pracovní 

uplatnění je důvodem k odstěhování pro 81,8 % (t.j. 180) respondentů se základním 

vzděláním, pro 76,8 % (t.j. 43) dotázaných s učilištěm s maturitou, pro 70,6 % (t.j. 12) jedinců 
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s bakalářským vzděláním, pro 68,7 % (t.j. 438) se střední školou s maturitou, pro 61,2 % (t.j. 

93) dotázaných s učilištěm bez maturity a stejné procento vysokoškolsky vzdělaných 

respondentů (t.j. 177). „Nejméně“ tento stav zatěţuje 49,4 % (t.j. 41) jedinců s vyšší odbornou 

školou. (n = 1455, chi
2
 = 43,615 > chi

2
0,05 = 12,592, Cnorm = 0,241) 

 

5.1.5.3 Problémy s etnickými menšinami 

 Problémy s etnickými menšinami se ve druhém třídění ukázaly statisticky významné 

v souvislosti s lokalitou bydliště respondentů, jejich zaměstnáním, věkem a pohlavím. 

  Podle lokality bydliště v Přerově I. pociťují problémy s etnickými menšinami 

nejméně respondenti s adresou v lokalitě Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U Hřbitova 

(39,6 %, t.j. 21), dále pak Denisova – Ztracená – Třebízského – gen. Rakovčíka (46,8 %, t.j. 

22), Dvořákova – Kabelíkova – Ţelátovská (48,1 %, t.j. 74), Bayerova – Dvořákova – 

nemocnice (49,8 %, t.j. 115), Trţní – Polní – Velká Dláţka (57,7 %, t.j. 60), Velká Dláţka – 

Za Mlýnem – Osmek (57,7 %, t.j. 60), Bří. Hovůrkových – 17. listopadu – Ztracená (58,2 %, 

t.j. 53). Středně respondenti bydlící Za Mlýnem – Osmek – Bezručova – Sadová (64,3 %, t.j. 

18), centrum (Velké Novosady – Komenského – Šrobárova,) – 67,6 % - t.j. 138, Jiţní čtvrť – 

9. května (71,2 %, t.j. 57), a nejvíce Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova (77,6 %, 

t.j. 38). Vysokou míru závislosti lokality bydliště a pociťování problémů s etnickými 

menšinami dokladuje i hodnota Cnorm. (n = 1145, chi
2
 = 43,706 > chi

2
0,05 = 18,307, Cnorm = 

0,271) Zřejmě se jedná o osobní zkušenost z místa bydliště. 

 Statistická významnost se projevila i v kombinaci profese respondenta a problémy 

s etnickými menšinami. Podle získaných odpovědí nejvíce problémů vnímá 74,7 % 

podnikatelů (t.j. 56), kteří jsou následováni pracujícími a zaměstnanci – 62,1 % (t.j. 328). 

Rovné tři pětiny (60 %, t.j. 9) invalidních důchodců a práce neschopných „suţují“ tyto 

problémy taktéţ. Dotazovaní na rodičovské dovolené se vyjádřili obdobně v 52,8 % (t.j. 19), 

přibliţně stejná hodnota se objevila i v odpovědích studujících (52,6 %, t.j. 150). Bodem 

zlomu v odpovědích jsou lidé v důchodu, kde odpovědi dosáhly 50,1 % (t.j. 207). Nejméně 

problémů způsobují příslušníci etnických menšin nezaměstnaným (47,6 %) a odpovídajícím  

v domácnosti (33,3 %, t.j. 4). (n = 1406, chi
2
 = 29,657 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,203) 

 Střední významnost indikovanou koeficientem Cnorm prokázala rovněţ analýza 

závislosti věku a zkušeností s problémy s etnickými skupinami. Jednotlivé věkové kohorty 

se na uvedený problém dívaly různě. Jako nejpalčivější jej cítili respondenti ve věku 36 – 45 

let (65,9 % odpovědí, t.j. 135), dále pak věková skupina 56 – 65 let (61,5 %, t.j. 168) a mladší 

15 let (61,1 %, t.j. 11). Menší zatíţení problémy s etnickými menšinami vnímali jedinci ve 
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věku 46 – 55 let (59,3 %, t.j. 115), 26 – 35 let (57,5 %, t.j. 111), 16 – 25 let (51,5 %, t.j. 159). 

Nejméně problému pociťovali dvě nejstarší skupiny respondentů a ve shodné míře 44, % (66 

– 75 let, t.j. 73; 76 a více let, t.j. 22). (n = 1408, chi
2
 = 27,912 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 

0,197) 

 Hodnotou koeficientu Cnorm = 0,150 byla prokázána slabá závislosti mezi pohlavím 

respondentů a problémy s etnickými skupinami. (n = 1406, chi
2
 = 15,991 > chi

2
0,05 = 

3,842) Zajímavým zjištěním se ukázalo, ţe problém s etnickými menšinami pociťují více 

muţi (61,6 %. t.j. 436) neţ ţeny (51,0 %, t.j. 356). Toto zjištění jen poukazuje, ţe síla vnímání 

problémů s etnickými menšinami je odvozeno z osobní zkušenosti a nikoli od pohlaví, věku. 

Vliv se více projevil u profese a lokality bydliště.  

 

5.1.5.4 Špatné ţivotní prostředí 

Při analýze druhého třídění se ukázalo, ţe špatné ţivotní prostředí je (by bylo) 

důvodem k odstěhování především pro věkovou skupinu 36 – 45 let, kdy by se z tohoto 

důvodu odstěhovalo  65,0 % (132) odpovídajících v této věkové skupině. V pořadí druhá 

věková skupina, která upřednostňuje v 62,7 % (116) dobré ţivotní prostředí a je ochotna se 

z tohoto důvodu stěhovat je skupina 26 – 35 let. Ostatní věkové skupiny tento tak velký důraz 

na ţivotní prostředí nekladou, poměry mezi ANO a NE jsou vyrovnány. (chi
2
 = 29,079 > 

chi
2

0,05 = 14,067, Cnorm = 0,201)    
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5.2 NĚKTERÉ Z VYTIPOVANÝCH PROBLÉMŮ PŘEROVA 

 

5.2.1 PROBLEMATIKA PŘEROVSKÉ DOPRAVNÍ SITUACE 

 

Další baterie otázek v dotazníku byla zaměřena na dopravu v Přerově.  

Úvodní otázka “Domníváte se, že doprava působí v Přerově vážné problémy?“ Přinesla tyto 

odpovědi: 

  

 n % 

ano 1004 56,8 

spíše ano 427 24,2 

jak kdy 255 14,4 

spíše ne 66    3,7 

ne 16 0,9 

celkem 1768      100,0 

 

Vysoká hodnota V koef. (+ 0,763) znamená velmi záporné hodnocení dopravní situace 

ze strany dotázaných občanů. Pořadí konkrétně uváděných problémů je následující: 

   

 n % 

1. ulice přeplněné automobily                              1490    91,5 

2. špatná průjezdnost                       1417 87,9 

3. málo míst k parkování 1136 75,9 

4. problémy a bezpečností silničního provozu   783 54,4 

5. problémy s MHD 399   28,6 

6. nedostačené dopravní značení 167 12,4 

jiné odpovědi   30  

 např. přecpané centrum, špatné značené pro chodce, nedostatečné řízení dopravy, 

nedostatečná kontrola automobilistů, kteří překračují rychlost, malá pěší zóna, průjezd 

nákladních aut centrem, vyloučit dopravu z náměstí, aj. 

 

 K jednotlivým alternativám, nabídnutým v dotazníku se vyjádřilo 1395 aţ 1629 

respondentů. Dopočet do 100 % v kaţdém řádku je odpověď ne. 

 II. tříděním získaných dat jsme zjistili, ţe dotázaní občané bydlící v ulicích Bayerova, 

Dvořákova a okolí nemocnice (82,5 %), Dvořákova, Kabelíkova, Ţelátovská (81,8 %)  

a v centru (80,4 %) se výrazně častěji, neţ respondenti bydlící v jiných čtvrtích domnívají, ţe 

doprava v Přerově působí váţné problémy. 

 Z hlediska věku byla zjištěna větší nespokojenost s dopravou v Přerově u starších 

dotázaných obyvatel Přerova - úměrně s věkem stoupá nespokojenost a dá se říci, ţe i úměrně 

se dosaţeným vzděláním - čím vyšší vzdělání - tím větší nespokojenost s dopravou.  
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Překvapivě větší nespokojenost s dopravou byla zjištěna u muţů (84,3 %) neţ u ţen (77,6 %). 

 

Součásti této baterie otázek byl rovněţ dotaz, zjišťující, zda dotázaní občasné Přerova mají 

dostatek informací o zamýšlené výstavbě „třetího silničního mostu“.  

Situaci vyjadřují odpovědi: 

 n % 

ano 638 36,3 

ne 946 53,9 

nezajímám se o „třetí most“ 172 9,8 

celkem    1756 100,0 

           

 Z uvedeného je patrno, ţe více jak kaţdý druhý dotázaný občan nemá dostatek 

informaci o výstavbě „třetího mostu“. Pouze třetina je dostatečně informována.“Malé“ 

informace překvapivě udávají nejčastěji pracující, zaměstnaní respondenti (32,1 %), dále 

důchodci (26,2%) a studenti, učni (27,1%).  

 Z hlediska věku udává nedostatečné informace věková kategorie 16 - 25 let - třetina 

dotázaných, následují respondenti ve věku  56 - 65 let - 17,9 %. Z hlediska vzdělání uvedli 

nulové informace o výstavbě „třetího mostu“ dotázaní občané (42,9 %, t.j.  391 ze 742)  

s dosaţeným středoškolským vzděláním s maturitou. Také pětina respondentů se základním 

vzděláním „postrádá“ informace o uvedené výstavbě. 16,5 %, t.j. 153 vysokoškoláků také 

nemá ţádné informace o výstavbě „třetího mostu“. Informace postrádaly o něco více  ţeny 

(51,1 %) oproti muţům (48,9 %). 

 

V dotazníku byla rovněţ nabídnuta moţnost uvést názor na umístění „třetího mostu“.  

Byly získány tyto odpovědi: 

 n % 

1. v prodlouţení ulice Bayerovy 654    65,4 

2. nestavět uţ ţádný  most                                    565    58,7 

3. pod nemocnicí s napojením na ul.Dvořákovu    371   45,2 

Dopočet do 100,0 % = respondent neodpověděl. 

 

 

 Na otázku „Jaká opatření by, podle Vás, vedla ke zlepšení dopravní situace uvnitř 

města, mimo vybudování dálnice kolem Přerova?“ jsme získali následující pořadí odpovědí: 

(Dopočet do 100,0 % = respondent neodpověděl.)  
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 n % 

1. budování cyklostezek 1266    83,6 

2. budování kruhových objezdů 1198 79,0 

3. řešení nebezpečných přechodů semafory         1101    75,9 

4. budování pěších zón 1080   74,7 

5. výstavba pozemních parkovišť, parkovacích domů  1022   69,6 

6.výstavba tzv. „průpichu“,tj. propojení ulic Velké Novosady a 

Tovární  

829 58,6 

7. posílení spojů MHD 704    51,0 

8. vyloučení parkování v centru 600 42,1 

9. výrazné zvýšení parkovného v centru                   350 25,8 

jiný důvod  275  

např. nadzemní přemostění řeky Bečvy, obchvat města, podchody, semafory - zelená vlna, 

zkrácení intervalů MHD, jiné trasy MHD, sankce za nedovolené parkování, výjezd autobusů  

z autobus. nádraţí, retardéry, zásobování mimo špičku, časové jízdné s moţností přestupu, aj. 

  

 Respondenti měli také moţnost vyjádřit se k otázce, zda by měla být v některé oblasti 

města omezena rychlost vozidel. Více jak polovina dotázaných uvedla, ţe ano, pětina ne: 

 

 n % 

ano  674 38,7 

spíše ano 421 24,1 

jak kdy 240 13,8 

spíše ne 248 14,3 

ne 158 9,1 

celkem   1741   100,0 

  

 Ţeny (70,1%) jsou více neţ muţi (55,6%) přesvědčeny o potřebě omezení rychlosti 

vozidel ve městě. 

 Dalším dotazem byl zjišťován názor respondentů - kde a jakým způsobem by měla být 

omezena rychlost vozidel. V této otázce nebyly dotázaným občanům nabízeny alternativy 

odpovědí, sami měli moţnost uvést způsoby omezení rychlosti. Bylo získáno 1479 odpovědí. 

Např. u škol, školek, hřišť - retardéry (149), retardéry po městě, u nemocnice, hřbitova,  

u nádraţí (140), kontrola dodrţování rychlosti, semafory, policisté na nebezpečných úsecích, 

radarový systém, kruhové objezdy, makety policistů, značky na tř. 17. listopadu, zákaz vjezdu 

nákladních vozidel na Dvořákovu ulici, sníţit rychlost - Ţerotínovo nám., Velká Dláţka, 

sídliště - retardéry, aj. 
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Jedna z otázek zněla: „Myslíte si, že by město mělo zvýšit počet parkovacích na úkor zeleně?“ 

 n % 

ano  111 6,3 

spíše ano 102 5,8 

jak kde 399 22,6 

spíše ne 248 17,6 

ne 312 47,7 

celkem   1768 100,0 

 

 Uvedené údaje a hodnoty V koef. (- 0,533) znázorňují situaci, kdy 65,3 % respondentů 

v té či oné míře nesouhlasí s výše uvedeným tvrzením. Téměř pětina dotázaných volí 

odpověď „jak kde“, pouze 12,1 % respondentů souhlasí se zvýšením parkovacích míst na 

úkor zeleně ve městě. Z tohoto počtu respondentů se vyjádřili především ti, kteří bydlí  

v ulicích Bayerova, Dvořákova, nemocnice - 14,6%, v centru - 10,3% a v ulicích Dvořákova, 

Kabelíkova a Ţelátovská. Respondenti ţijící v jiných čtvrtích nesouhlasí s výstavbou 

parkovacích míst na úkor zeleně. 

 

 

5.2.2 ČISTOTA MĚSTA 

 

Opomenuta nezůstala ani otázka spokojenosti obyvatel města s čistotou v Přerově. Ke 

zjištění názorů respondentů byla pouţita opět Likertova škála. Hodnocení obyvatel se mírně 

kloní ke spokojenosti s čistotou, rozdíl mezi spokojenými a nespokojenými respondenty je 4,6 

%, coţ není příliš. Dokládá to i velmi slabá hodnota koeficientu V, V = 0,05. 

 

Jste spokojeni s čistotou v Přerově? Absolutní četnost Relativní četnost  

ano 113 6,3 33,1 

spíše ano 480 26,8 

jak kdy 671 37,5  

spíše ne 313 17,5 28,5 

ne 196 11,0 

nevyplněno 16 0,9  

Celkem 1789 100,0  

Tabulka č. 13: Spokojenost s čistotou v Přerově 

 

Při analýze druhého třídění se ukázalo, ţe v závislosti na věku jsou s čistotou 

spokojenější věkové skupiny 66 – 75 let (42,3 %, t.j. 102), nad 76 let (41,8 %, t.j. 28), 46 – 
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55 let (37,8 %, 93), 56 – 65 let (35,2 %, t.j. 122), 26 – 35 let (32,0 %, t.j. 73) a oproti 

věkovým skupinám 15 a méně (42,1 %, t.j. 8), 36 – 45 let (34,7 %, t.j. 86) a 16 – 25 let (30,3 

%, t.j. 111), které jsou spíše nespokojené. (n = 1763, chi
2
 = 58,373 > chi

2
0,05 = 41,337, Cnorm = 

0,200)    

  

Podíváme-li se na uvedenou čistotu města z pohledu vzdělanostních skupin, tak 

pozitivnější vnímání nalezneme u respondentů s vyšší odbornou školou (44,1 %, t.j. 49), 

vysokoškoláků (36,2 %, t.j. 122), se středoškoláků s maturitou (35,7 %, t.j. 269), 

odpovídajících s učilištěm s maturitou (33,8 %, t.j. 21) a učilištěm bez maturity (28,8 %, 

t.j. 57). Nespokojeni s čistotou v Přerově jsou naopak nositelé bakalářského stupně vzdělání 

(40,9 %, t.j. 9) a základního vzdělání (33,6 %, t.j. 87). (n = 1743, chi
2
 = 45,398 > chi

2
0,05 = 

36,415, Cnorm = 0,178)    

 

Z pohledu pohlaví respondentů se na čistotu města dívají lépe muţi (37,7 %, t.j 

335) oproti ţenám, u kterých převaţuje spíše negativnější vidění (30,5 %, t.j. 265). (n = 

1759, chi
2
 = 14,419 > chi

2
0,05 = 9,488, Cnorm = 0,128)    

  

Na předchozí otázku jsme navázali dotazem, proč nejsou obyvatelé spokojeni s čistotou?  

1. Na prvním místě se bezkonkurenčně objevil problém se psími výkaly (79,4 %).  

2. Ve druhé skupině problémů se objevilo znečištění ovzduší, nedostatečný úklid v okolí 

kontejnerů a černé skládky. 

3. Ve třetí rovině nalezneme zabezpečení pravidelného úklidu ulic, údrţbu veřejné zeleně  

a problémy se sběrem tříděného odpadu. 

4. Pravidelnost vyváţení odpadů je problémem „jen“ pro 15,2 % odpovídajících.    

 

 

Proč nejste spokojen s čistotou? 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. problémy se psími výkaly 1420 79,4 205 11,5 

2. znečišťování ovzduší 863 48,2 592 33,1 

3. nedostatečný úklid v okolí kontejnerů 850 47,5 582 32,5 

4. černé skládky 670 37,5 723 40,4 

5. není zabezpečen pravidelný úklid ulic 645 30,1 760 42,5 

6. údrţba veřejné zeleně je špatná 575 32,1 859 48,0 

7. problémy se sběrem tříděného odpadu 426 23,8 951 53,2 

8. odpadky nejsou pravidelně vyváţeny 272 15,2 1096 61,3 

Tabulka č. 14: Proč nejste spokojen s čistotou v Přerově 
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 V jiném uváděli respondenti nejčastěji, ţe chybí kontejnery na velkoobjemový odpad, 

je málo odpadkových košů na ulicích, všude se povalují odpadky a papírky, plasty okolo 

paneláků, špatný úklid veřejných prostranství a další.  

 

Při analýze druhého třídění se ukázaly statistické závislosti mezi lokalitou bydliště  

a znečišťováním ovzduší, černými skládkami a zabezpečením pravidelného úklidu ulic. 

Na nezabezpečení pravidelného úklidu ulic si především stěţovali respondenti 

bydlící v oblasti Jiţní čtvrť – 9. května (60,5 % odpovídajících, t.j. 46), Za Mlýnem – 

Osmek – Bezručova – Sadová (58,3 % odpovídajících, t.j. 14), Husova – Kojetínská – 

Komenského – Denisova (56,9 %, t.j. 29), Velká Dláţka – Za Mlýnem – Osmek (53,5 %, 

t.j. 54). Pod 50 % odpovědí stěţujících si na nezabezpečení pravidelného úklidu se umístily 

lokality: Denisova – Ztracená – Třebízského – gen. Rakovčíka (48,9 %, t.j. 23), Bayerova – 

Dvořákova – nemocnice (47,4 %, t.j. 110), centrum (Velké Novosady – Komenského - 

Šrobárova) (47,0 %, t.j. 95), Dvořákova – Kabelíkova – Ţelátovská (45,9 %, t.j. 72 ), Bří. 

Hovůrkových – 17. listopadu – Ztracená (41,1 %, t.j. 39). Nejméně stíţností na zabezpečení 

pravidelného úklidu jsme zaznamenali v přerovských částech Trţní – Polní – Velká Dláţka 

(34,8 %, t.j. 32) a Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U Hřbitova (27,8 %, t.j. 15). (n = 1131, 

chi
2
 = 25,537 > chi

2
0,05 = 18,307, Cnorm = 0,210)    

Znečištěné ovzduší bylo vnímáno jako problém v podstatě respondenty ze všech 

lokalit Přerova I. Nejvíce stíţností zaznělo z míst Husova – Kojetínská – Komenského – 

Denisova (67,9 % odpovídajících, t.j. 36), centrum (Velké Novosady – Komenského - 

Šrobárova) (62,8 %, t.j. 130), Bří. Hovůrkových – 17. listopadu – Ztracená (62,6 %, t.j. 

62), Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U Hřbitova (61,4 %, t.j. 35). Ve druhé skupině se 

objevily lokality Velká Dláţka – Za Mlýnem – Osmek (59,0 %, t.j. 62), Denisova – Ztracená 

– Třebízského – gen. Rakovčíka (58,7 %, t.j. 27), Trţní – Polní – Velká Dláţka (55,9 %, t.j. 

57), Bayerova – Dvořákova – nemocnice (53,0 %, t.j. 124), Za Mlýnem – Osmek – Bezručova 

– Sadová (52,2 %, t.j. 12), Dvořákova – Kabelikova – Ţelátovská (51,2 %, t.j. 84). Nejméně si 

na znečištěné ovzduší stěţovali respondenti bydlící v části Jiţní čtvrť – 9. května (40,8 %, t.j. 

31). (n = 1166, chi
2
 = 19,458 > chi

2
0,05 = 18,307, Cnorm = 0,181)  

Černé skládky jsou největším problémem pro obyvatele přerovské části Denisova – 

Ztracená – Třebízského – gen. Rakovčíka (57,8 % odpovídajících, t.j. 26), Bří. 

Hovůrkových – 17. listopadu - Ztracená (51,0 %, t.j. 49), Husova – Kojetínská – 

Komenského - Denisova (50,0 %, t.j. 25), centrum (Velké Novosady – Komenského - 

Šrobárova) (50,0 %, t.j. 99). V další skupině stěţovatelů na černé skládky  s počtem odpovědí 
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mezi 47,2 % - 42,4 %  se umístili čtvrti Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U Hřbitova (t.j. 25), 

Za Mlýnem – Osmek – Bezručova – Sadová (t.j. 10), Velká Dláţka – Za Mlýnem – Osmek 

(t.j. 47), Jiţní čtvrť – 9. května (t.j. 32), Bayerova – Dvořákova – nemocnice (t.j. 96), Trţní – 

Polní – Velká Dláţka (t.j. 39). Nejméně černých skládek mají obyvatelé lokality Dvořákova – 

Kabelíkova – Ţelátovská, „jen“ 31,4 %  (t.j. 48) odpovídajících bydlících v této části města je 

vnímalo jako problém. (n = 1114, chi
2
 = 19,325 > chi

2
0,05 = 18,307, Cnorm = 0,185) 

 

5.2.3 VNÍMÁNÍ POCITŮ BEZPEČNOSTI RESPONDENTY 

 

Následující otázka v dotazníku zjišťovala, zda se cítí respondenti bezpečně v té části 

města, ve které ţijí.  

Většina dotázaných (60, 9 %) uvedla, ţe se cítí v té či oné míře ve svém bydlišti 

bezpečně, čtvrtina uvedla neutrální stanovisko - jak kdy: 

 

pocity bezpečí n % 

ano  395 22,4 

spíše ano 679 38,5 

jak kdy 451 25,6 

spíše ne 150 8,5 

ne 88 5,0 

celkem  1763 100,0 

 

Rovněţ hodnota V koef. (+ 0,474) ilustruje poměrně silný pocit bezpečí dotázaných občanů. 

 

Druhým tříděním dat jsme se zaměřili na tu skupinu občanů, pociťující ve svém 

bydlišti jistou míru nebezpečí. 30,4 % respondentů ţijících v ulicích - Husova, Kojetínská, 

Komenského a Denisova se necítí bezpečně, rovněţ tak čtvrtina dotázaných občanů   

z Jiţní čtvrti a 9. května. 

Následovali dotázaní občané z těchto ulic:      necítí se bezpečně 

Za Mlýnem, Osmek, Bezručova, Sadová -                   19,5 %, 

Bří Hovůrkových, 17. listopadu, Ztracená -                  14,9 % 

Trţní, Polní, Velká Dláţka -                                        13,5 % 

Velká Dláţka, Za Mlýnem, Osmek -                            12,8 % 

centrum (Velké Novosady, Komenského, Šrobárova) - 12,4 % 

 

Vysoká hodnota koeficientu Cnorm (0,300) poukazuje na závislost odpovědí vzhledem 

k bydlišti respondentů, (chí
2 

= 110,06 > chí
2
0,05 

 
= 55,75). 
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Negativní pocity bezpečnosti v bydlišti vyjádřilo rovněţ 33 respondentů, t.j. 18,1 % ze 

179 dotázaných bydlících v Přerově II - Předmostí a 10 respondentů (32,3%) ze 31 

dotázaných z Kozlovic. 

Negativní pocity bezpečnosti ve svém bydlišti uvedli především nezaměstnaní 

respondenti (27,4 %, 15 z 52 dotázaných), dále respondenti - důchodci (16,4 % - 94 z 572), 

a 12,4 % - 78 z 634 pracujících dotázaných. Z hlediska dosaţeného vzdělání vyslovili 

negativní pocity bezpečí ve svém bydlišti častěji respondenti s niţším vzděláním. 

Rozdíly z hlediska pohlaví nebyly zachyceny (13,7 % muţi oproti 13,2 % ţeny). 

 

Dále byly zjišťovány moţné příčiny těchto negativních pocitů (z hlediska bezpečnosti 

v místě bydliště). Získali jsme následující pořadí odpovědí: 

 n % 

1. nedostatečná pochůzková činnost policie               1005 69,1 

2. častý výskyt problémových osob                             674 48,0 

3. obavy o majetek                                                      592 43,5 

4. nevhodné chování spoluobčanů                                548 40,6 

5. špatné pouliční osvětlení                                           402 30,1 

6. obavy z lidí ţijících v této oblasti nebo čtvrti           272   20,4 

jiná odpověď                                                   156  

např. tančírny (vandalismus, alkoholismus), podjezd u Předmostí, problematická Škodova 

ulice, bouchání výbušnin, krádeţe v obchodech, vyhazování odpadků z oken, agresivní 

skupiny v parcích, krádeţe na parkovišti, volně pobíhající psi, nedostatek v kamerovém 

systému, aj. 

 

 K jednotlivým alternativám, nabídnutým v dotazníku se vyjádřilo 1331 aţ 1454 

respondentů. Dopočet do 100 % v kaţdém řádku je odpověď ne. 

 

 Z výše uvedeného vyplývá jasný poţadavek ne zvýšenou pochůzkovou činnost 

policie. 

  

 Získali jsme rovněţ 1257 odpovědí, které identifikují „nebezpečná“ místa v Přerově - 

635 respondentů uvedlo Škodovu ulici, 324 Kojetínskou ulici, 207 okolí nádraţí, 97 Husovu 

ulici, 83 Tovačovskou ulici, 39 Nám. Svobody, nábřeţí Bečvy - večer (28), Předmostí (24), 

podjezdy a podchody (23), park Michalov (21), Čechova ulice (16), dále - neosvětlené ulice  

a parky, centrum, zátopová oblast, okolí Kauflandu, autobusové nádraţí, aj. 
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5.2.4 BEZBARIÉROVOST 

882 odpovědí bylo získáno otázkou „Kde vidíte vážné nedostatky v bezbariérovosti ?“ 

Nejčastěji byly zastoupeny tyto odpovědi (n): 

- vstupy do úřadů (66), špatný stav chodníků, vysoké obrubníky, přechody pro chodce (64), 

soudy, pošty, banky, policie (41), autobusová a vlaková doprava (38), starší domy, knihovna 

(37), obchody, restaurace, sluţby (32), autobusové nádraţí (28), přechody pro chodce (25), 

celá obchodní sféra (25), vlakové nádraţí (23), vstupy do zdravotnických zařízení (19), 

upravit vstupy a vchody do domů, v zimním období špatná údrţba chodníků, budovy po 

rekonstrukci nemají bezbariérový vstup, zavřené výtahy v obchodních centrech, aj. 

 

5.2.5 VOLNÝ ČAS V PŘEROVĚ 

Na otázku, které parky a veřejná prostranství lidé v Přerově vyuţívají k odpočinku 

jsme získali jako nejčastější odpověď park Michalov, těsně druhé se umístilo nábřeţí podél 

řeky Bečvy a jako třetí okolí velké a malé Laguny.   

 

Vyuţívaná místa k odpočinku v městě 

Přerově. 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. volný čas trávím jiným způsobem 1119 62,6 271 15,2 

2. park Michalov 1118 62,5 394 22,0 

3. nábřeţí podél řeky Bečvy  1108 61,9 412 23,0 

4. okolí velké a malé Laguny 886 49,5 569 31,8 

5. ostatní městské parky 196 11,0 1152 64,4 

Tabulka č. 15: Místa k odpočinku v Přerově 

 Pod volný čas trávím jiným způsobem se nejčastěji objevovalo: na vlastní zahrádce,  

na kole po okolí, les Ţebračka, veslování, bazén, cestování, apod. 

 

Na otázku, jestli by občané chtěli ovlivnit spolurozhodováním vzhled veřejných 

prostranství ve městě jsme nedostali jednoznačnou odpověď, jelikoţ se výzkumný soubor 

rozdělil na třetiny. Jedna třetina projevila zájem o participaci na vzhledu veřejných 

prostranstvích (577; 32,3 %), třetina prohlásila, ţe nemá zájem o participaci (574; 32,1 

%) a třetina neví (579; 32,4 %). Zbytek do sta procent se k této otázce nevyjádřil. 

  

Ve druhém třídění se prokázaly statistické významnosti s několika demografickými 

údaji, ale vzhledem k rozloţení odpovědí v prvním třídění nemají velkou výpovědní hodnotu. 

Pro orientaci uvádíme, ţe zájem o participaci na vzhledu veřejných míst projevili: 
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- z pohledu profese nejvíce podnikatelé (55,4 %, t.j. 51),  jedinci na rodičovské dovolené 

(50,0 %, t.j. 21), nezaměstnaní (43,1 %, t.j. 22), studující (39,2 %, t.j. 130) a pracující  

a zaměstnaní (36,4 %, t.j. 226), Cnorm = 0,280,  

- z pohledu věkových skupin je překvapivé, ţe se jednalo spíše o mladší ročníky 

respondentů, konkrétně jedince ve věku 15 let a méně (57,9 %, t.j 11), 26 – 35 let (48,7 

%, t.j. 111), 16 – 25 let (39,9 %, t.j. 144), 36 – 45 let (35,2 %, t.j. 86) a 46 – 55 let (34,3 

%, t.j. 82), Cnorm = 0,309, 

- z pohledu vzdělanostní úrovně největší zájem projevili vysokoškoláci (43,4 %, t.j. 145 ), 

bakaláři (40,9 %, t.j. 9) a jedinci se základním vzděláním (36,0 %, t.j. 91), Cnorm = 0,175, 

- podle pohlaví respondentů větší zájem projevili muţi (37,6 %, t.j. 325) neţ ţeny (29,1 %, 

t.j. 248), Cnorm = 0,140. 

  

K trávení volného času v Přerově chybí občanům především: 

1. dětská hřiště (751; 42 %), 

2. ve druhé skupině, ke které se vyjádřila třetina respondentů se objevila sportovní hřiště, 

společenský dům pro občanské aktivity, klub pro mladé a víceúčelová sportovní hala. 

Ve zbývajících skupinách jiţ ţádné další poţadavky na trávení volného času nebyly 

tak významné nebo se spíše týkaly soukromých subjektů neţ města. 

 

 

Co chybí občanům k trávení volného času 

v Přerově? 

Ano Ne 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

1. dětská hřiště 751 42,0 677 37,8 

2. sportovní hřiště 607 33,9 816 45,6 

3. společenský dům pro občanské aktivity 601 33,6 814 45,5 

4. klub pro mladé 585 32,7 803 44,9 

5. víceúčelová sportovní hala 579 32,4 836 46,7 

6. nic nechybí, jsem spokojen se současným 

stavem 

434 24,3 869 48,6 

7. cukrárny, kavárny, čajovny 310 17,3 1099 61,4 

8. internetová kavárna 223 12,5 1145 64,0 

Tabulka č. 16: Co chybí k trávení volného času v Přerově 

 V kategorii jiné, kam respondenti dopisovali, co jim chybí v Přerově k trávení volného 

času se nejčastěji objevila: diskotéka pro seniory, cyklostezky, funkční knihovna, divadlo, 

více veřejných WC, kavárna pro starší generaci, koupaliště a další.  
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Při analýze druhého třídění se ukázaly statisticky významné některé z chybějících 

zařízení pro trávení volného času Přerovanů.  

 

5.2.5.1 Dětská hřiště 

 Z odpovědí jednotlivých věkových skupin jsme se dověděli, ţe dětská hřiště nejvíce 

chybí respondentům ve věkové skupině 26 – 35 let, a to v 78,0 % (149). Tento údaj 

kopíruje křivku narození prvního dítěte u ţen. Následují hodnoty u věkových skupin  36 – 

45 let (61,8 % - 126), 46 – 55 let (51,8 % - 100), 56 – 65 let (49,5 % - 137). I tyto údaje jsou 

vysvětlitelné demografickými křivkami, děti dorůstají a z rodičů se stávají prarodiče. Podle 

hodnoty odpovědí následuje věková skupina 16 – 25 let (47,3 %) a skupina do 15 let (46,7 

%). Nejméně dětská hřiště chybí seniorům ve věku 66 – 75 let (35,6 %) a seniorům nad 76 let 

(31,1 %). (n = 1422, chi
2
 = 90,532 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,346) 

Absence dětských hřišť se logicky nejvíce projevila v 91,9 % (t.j. 34) odpovědí 

jedinců na rodičovské dovolené, dále pak v odpovědích pracujících a zaměstnanců v 64,0 

% (t.j. 336). Následuje pokles na 50,0 % (t.j. 21) odpovědí nezaměstnaných, a zbývající 

hodnoty odpovědí neklesly pod dvě pětiny odpovědí v jednotlivých profesních skupinách 

(podnikatelé – 47,9 %, t.j. 34; studující – 44,5 %, t.j. 129; invalidní důchodci – neschopní 

práce – 42,9 %, t.j. 6;  důchodci – 42,1 %, t.j. 180; v domácnosti – 41,7 %, t.j. 5). (n = 1449, 

chi
2
 = 78,859 > chi

2
0,05 = 14,067, Cnorm = 0,325) 

Dětská hřiště chybí více odpovídajícím ţenám (57,6 %, t.j. 413) neţ muţům (47,2 

%, t.j. 331). (n =1418, chi
2
 = 15,322 > chi

2
0,05 = 3,841, Cnorm = 0,146) 

 

5.2.5.2 Sportovní hřiště 

Sportovní hřiště chybělo především věkovým skupinám 26 – 35 let (v 65,3 % 

odpovědí, t.j. 128), mladším 15 let (56,2 %, t.j. 9), 36 – 45 let (55,9 %, t.j. 114), 16 – 25 let 

(54,7 %, t.j. 175). Výrazný pokles v zájmu o sportovní hřiště jsme zaznamenali u věkové 

skupiny 46 – 55 let, této věkové skupině hřiště chybí „pouze“ 38,9 % dotazovaných (t.j. 75). 

Věkové skupině 56 – 65 let v 25,6 % (t.j. 68), 65 – 75 let v18,2 % (t.j. 32) a 4,4 % 

dotazovaných nad 76 let (t.j. 2). Koeficient Cnorm = 0,474 značí silnou závislost znaků  (n = 

1416, chi
2
 = 178,784 > chi

2
0,05 = 14,067).  

Profesní skupiny se rovněţ statisticky významně vyjádřili k absenci sportovního 

hřiště. Nejvíce chybělo odpovídajícím na rodičovské dovolené, a to 77,8 % (t.j. 28), dále 

pak studentům (55,1 %, t.j. 163), pracujícím a zaměstnancům (52,8 %, t.j. 275), 

nezaměstnaným (46,7 %, t.j. 21), podnikatelům (41,3 %, t.j. 31) a dotazovaným 
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v domácnosti (36,4 %, t.j. 4). Nejméně chybělo invalidním důchodcům (neschopným práce) 

(16,7 %) a důchodcům (18,9 %). Koeficient Cnorm = 0,450 značí silnou závislost znaků  (n = 

1414, chi
2
 = 158,935 > chi

2
0,05 = 14,067).  

Podle vzdělanostní úrovně se sportovního hřiště dovolávali především odpovídající 

s bakalářským vzděláním (v 75, %, t.j. 12 ), následovaní nositeli základního vzdělání 

(50,0 %, t.j. 109) a absolventy učiliště s maturitou (49,0 %, t.j. 24). 43,4 % (t.j. 268) 

vzdělanostní skupiny středoškoláků s maturitou rovněţ chybí sportovní hřiště. 

Z vysokoškoláků absenci sportovního hřiště vyjádřili 42,0 % respondentů (t.j. 116). Nejméně 

sportovní hřiště chybí občanům, jeţ dosáhli nejvyššího vzdělání na  učilišti bez maturity (34,9 

%, t.j. 51) a těm, co absolvovali vyšší odbornou školu (27,7 %, t.j. 23). (n = 1405, chi
2
 = 

23,713 > chi
2

0,05 = 12,592, Cnorm = 0,182)  

 

5.2.5.3 Klub pro mladé 

 Kluby pro mladé chybí nejvíce profesní skupině studujících (59,7 %, t.j. 178), dále 

pak nezaměstnaným (51,2 %, t.j. 22) a dotazovaným v domácnosti (50,0 %, t.j. 6). Naopak 

méně scházejí pracujícím a zaměstnaným (45,2 %, t.j. 223), podnikatelům (42,0 %, t.j. 29), 

odpovídajícím na rodičovské dovolené (37,1 %, t.j. 13). Nejméně je postrádají invalidní 

důchodci a neschopní práce (30,8 %, t.j. 4) a důchodci (25,4 %, t.j. 106). (n = 1380, chi
2
 = 

90,381 > chi
2

0,05 = 14,067, Cnorm = 0,351) 

Statistická významnost se projevila i při druhém třídění s věkovými skupinami 

respondentů. K absenci klubu pro mladé se nejvíce vyjádřili respondenti ve věkové 

kohortě 16 - 25 let (57,7 %, t.j. 188), následovali teenageři do 15 let (50,0 %, t.j. 8) a věková 

skupina (zřejmě rodičů teenagerů)  ve věku 36 – 45 let (48,1 %, t.j. 90). Dotazovaným ve 

věku 26 – 35 let schází kluby pro mladé v 44,9 % (t.j. 80) a o ještě něco méně jedincům ve 

věku 46 – 55 let (43,5 %, t.j 83), dále pak jen jedné třetině (33,5 %, t.j. 88) 56 – 65 letých, 

jedné pětině (20,5 %, t.j. 36) 66 – 75 letých a 15,6 % (t.j. 7) starších 76 let.  (n = 1382, chi
2
 = 

91,308 > chi
2

0,05 = 14,067, Cnorm = 0,352) 

Podle nejvyššího dosaţeného vzdělání se nejvíce respondentů k chybění klubů pro 

mladé vyjádřilo ve dvou třetinách odpovědí (66,7 %, t.j. 10) ze skupiny bakalářů, dále pak 

nositelů základního vzdělání (56,8 %, t.j. 125), absolventů učiliště s maturitou (52,2 %, t.j. 

24). Středoškoláci s maturitou postrádají kluby pro mladé ve 41,6 % (t.j. 249) a jsou 

následováni absolventy učilišť bez maturity (37,5 %, t.j 54) a vysokoškoláky (34,7 %, t.j. 92). 

Nejméně tyto kluby chybí jedincům, kteří uvedli jako své nejvyšší vzdělání vyšší odbornou 

školu, a to v 28,0 % (t.j. 23). (n = 1370, chi
2
 = 39,045 > chi

2
0,05 = 12,592, Cnorm = 0,235) 
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Kluby pro mladé chybí více ţenám (47,9 %, t.j. 337) neţ muţům (35,9 %, t.j. 243). 

(n = 1380, chi
2
 = 20,532 > chi

2
0,05 = 3,842, Cnorm = 0,171) 

 

5.2.5.4 Společenský dům pro občanské aktivity 

Společenský dům pro občanské aktivity by umoţnil lepší trávení volného času 

především nezaměstnaným (57,1 %, tj. 24), dále pak invalidním důchodcům (práce 

neschopným) (56,2 %, t.j. 9), důchodcům (50,5 %, tj. 222), podnikatelům (48,0 %, t.j 36). 

Poněkud méně tato moţnost trávení volného času chyběla pracujícím a zaměstnaným (44,2 

%, t.j. 223), osobám na rodičovské dovolené (32,4 %, t.j. 11), jedincům v domácnosti (30,0 

%, t.j. 3), nejméně pak studujícím (24,1 %, t.j. 69 ). (n = 1407, chi
2
 = 59,479 > chi

2
0,05 = 

14,067, Cnorm = 0,285) 

Z věkových skupin postrádaly společenský dům pro občanské aktivity především 

jedinci ve věku 46 – 55 let (55,2 %, t.j. 111), dále pak 56 – 65 let (51,4 %, t.j. 145), 66 – 75 

let (50,3 %, t.j. 94). Méně tato moţnost trávení volného času chybí odpovídajícím ve věku 36 

– 45 let (41,7 %, t.j. 80), 26 – 35 let (37,9 %, t.j. 67) a starším 76 let (35,6 %, t.j. 16). 

Nejméně společenský dům pro občanské aktivity uváděli jako chybějící moţnost 

volnočasových aktivit dotazovaní ve věku 16 – 25 let (26,1 %, t.j. 81) a mladší 15 let (25,0 %, 

t.j. 4). (n = 1410, chi
2
 = 65,653 > chi

2
0,05 =14,067, Cnorm = 0,298) 

Pro jednotlivé vzdělanostní skupiny se ukázala potřeba společenského domu pro 

občanské aktivity jako nejtíţivější u bakalářů (66,7 %, t.j. 10). Poněkud méně silněji tuto 

potřebu vnímali vysokoškoláci (46,5 %, t.j. 128), středoškoláci s maturitou (45,2 %, t.j. 274), 

absolventi vyšší odborné školy (44,8 %, t.j. 39), učni s maturitou (44,7 %, t.j. 21) a učni bez 

maturity (41,7 %, t.j. 63). Nejméně schází společenský dům pro občanské aktivity 

respondentům se základním vzděláním (26,5 %, t.j. 57). (n = 1396, chi
2
 = 30,078 > chi

2
0,05 = 

12,592, Cnorm = 0,205) 

   

5.2.5.5 Víceúčelová hala 

 Mezi věkovými skupinami respondentů se největší zájem o víceúčelovou halu 

projevil ve věkové skupině 16 – 25 let, a to v 63,4 % případů (t.j. 211). Následovala věková 

skupina do 15 let (53,3 %, t.j. 8), dále pak 36 – 45 let (51,3 %, t.j. 100), 26 – 35 let (36,6 %, 

t.j. 67), 46 – 55 let (35,4 %, t.j. 69), 56 – 65 let (29,8 %, t.j. 79). Nejméně víceúčelová hala 

chybí věkovým skupinám 66 – 75 let (21,5 % odpovědí, t.j. 38) a starším 76 let (8,9 %, t.j. 4). 

Hodnota koeficientu Cnorm značí silnou vzájemnou závislost znaků. (n = 1408, chi
2
 = 143,211 



 38 

> chi
2

0,05 = 14,067, Cnorm = 0,430) Otázkou je, co si která věková skupina pod pojmem 

víceúčelová hala představila? 

Ve druhém třídění se ukázala zajímavá závislost mezi absencí víceúčelové haly  

a profesními skupinami, podtrhuje je ji i hodnota koeficientu Cnorm = 0,4162. Zmíněná hala 

chybí v Přerově především studujícím, a to v 63,2 % případů (t.j. 192) a podnikatelům  

v 55,4 % případů (t.j. 41). Pracujícím a zaměstnancům aţ tak nechybí, pro absenci se 

vyjádřilo 42,5 % (t.j. 216). Ještě méně chybí jedincům na rodičovské dovolené (34,3 %, t.j. 

12), nezaměstnaným (32,6 %, t.j. 15), respondentům v domácnosti (27,3 %, t.j. 3), 

důchodcům (22,8 %, t.j. 95) a nejméně chybí invalidním důchodcům a práce neschopným (9,1 

%, t.j. 1).  (n = 1406, chi
2
 = 133,325 > chi

2
0,05 = 14,067) 

 Jednotlivé vzdělanostní skupiny rovněţ statisticky významně korelovaly s vyjádřením 

absence víceúčelové haly. Tato chybí nejvíce jedincům s bakalářským vzděláním (v 68,8 

% případů, t.j. 11), dále pak nositelům základního vzdělání (60,7 %, t.j. 136) a absolventům 

učiliště s maturitou (50,0 %, t.j. 24). Ve pomyslné druhé skupině, které chybí víceúčelová 

hala méně se ocitli absolventi střední školy s maturitou (38,0 %, t.j. 232), vysoké školy (36,0 

%, t.j. 96) a učiliště bez maturity (34,2 %, t.j. 50). nejméně víceúčelová hala chybí 

odpovídajícím s vyšší odbornou školou (29,1 %, t.j. 25). (n = 1397, chi
2
 = 55,491 > chi

2
0,05 = 

12,592, Cnorm = 0,276) 

 Podle pohlaví víceúčelová hala chybí více muţům (43,9 %, t.j. 312) neţ ţenám 

(37,9 %, t.j. 264). (n = 1406, chi
2
 = 5,254 > chi

2
0,05 = 3,842, Cnorm = 0,086) 
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5.3 PROBLEMATIKA VZHLEDU MĚSTA  

 

5.3.1 PROBLEMATIKA VZHLEDU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ 

V dotazníku byl rovněţ zjišťován názor na vzhled autobusového nádraží. 

„Pokládáte za důleţité řešit vzhled a funkci autobusového nádraţí?“ 

   

 n % 

ano, okamţitě 862 48,9 

výhledově, v horizontu 5-ti let 678 38,5 

ne 223 12,6 

celkem      1763 100,0 

   

 Z přehledu je patrno, ţe více jak 3/4 dotázaných je přesvědčena o nutnosti řešit 

vzhled autobusového nádraţí v Přerově, téměř polovina respondentů uvedla, ţe je 

důleţité řešit vzhled a funkci autobusového nádraţí okamţitě. 

 

5.3.2 PROBLEMATIKA VZHLEDU HORNÍHO A ŢEROTÍNOVA NÁMĚSTÍ 

 

 Ve dvou následujících otázkách byly u dotázaných občanů Přerova zjišťovány jejich 

představy - návrhy na změny jednak na Horním a dále na Ţerotínově náměstí. (Dopočet do 

100,0 % = respondent neodpověděl.) 

 

Pořadí návrhů občanů na změny Horního náměstí: 

 n % 

1. opravit nebo doplnit lavičky 1348   87,3 

2. zvýšit četnost pořádání kulturních akcí 1126    74,5 

3. omezit dopravu a parkování 975 64,0 

4. umoţnit další obchodní aktivity (trhy, apod.)        857 57,1 

5. opravit nebo doplnit osvětlení 791 56,3 

6. opravit a rozšířit chodníky 644 46,0 

7. opravit komunikaci  633 44,6 

jiné návrhy    159  

Např. více zeleně - nádoby s květinami, zachovat historický unikát - zvýraznit historickou 

architekturu, oţivit obchůdky, zrušit vietnamské obchody, nová fasáda a osvětlení pro zámek, 

zachovat jako klidovou zónu, opravit dlaţbu, zřídit pěší zónu, kavárny s venkovním 

posezením, řemesla uměleckého charakteru, koncerty, suvenýry, aj. 

 

Pořadí návrhů občanů na změny na Žerotínově náměstí: 

 n % 

1. zkulturnit prodej trhovců 1238    81,0 

2. rozšířit zeleň a zelené plochy                          1142    75,3 

3. opravit nebo doplnit lavičky 1106 73,9 
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4. opravit a rozšířit chodníky                              1006    67,8 

5. rozšířit plochy pro předzahrádky a letní kavárny  930   61,6 

6. omezit dopravu a parkování 716 49,0 

7. opravit komunikaci                                              594 42,0 

8. opravit nebo doplnit osvětlení 591 42,0 

9. umístit vodní prvek (jezírko, kašnu,ap.)                 540 36,7 

10. omezit prodej trhovců                                         390 27,5 

jiné návrhy       105  

 Např. chybí veřejné WC, pitná voda - pítka, zrušit trhovce, rozčlenit asfalt, omezit vjezd aut, 

parkovací dům místo parkovišť, omezit hudební produkci, zrušit kašnu, aj. 
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5.4 PROBLEMATIKA SLUŢEB A OBCHODŮ V PŘEROVĚ 

 Další baterie otázek byla zaměřena na problematiku sluţeb a obchodů v Přerově. 

Na otázku „Jaký typ služeb postrádáte?“ byly získány odpovědi: 

(Opět pořadí získaných odpovědí, dopočet do 100% = nezodpovězeno.) 

 

 n % 

1. drobné opravárenské sluţby                    925 62,6 

2. opravna obuvi a koţeného zboţí            622 42,6 

3. krejčovství + opravy prádla   522   36,8 

4. čistírna, prádelna, ţehlírna 314   22,4 

5. sklenářství   182 13,4 

jiná odpověď     

Jaký typ obchodů postrádají respondenti - získáno 345 odpovědí: elektroopravna, ostření 

nůţek a noţů, opravna deštníků, půjčovna průmyslového zboţí, opravna nábytku, hodin, 

psacích strojů, klempířství, čištění koberců a sedacích souprav - úklidové firmy, automaty na 

lístky MHD, kopírovací sluţby, více bankomatů, veřejné WC, kadeřnictví a holičství, 

armyshop, skateshop, více lékáren, taxi sluţby, donášková sluţba, McDonald,  mléčná 

jídelna, večerky - non stop potraviny, bufety - rychlá občerstvení, ekologické produkty,  bazar 

- poţité zboţí, erotické zboţí, sklo-porcelán, autodoplňky,  modelářství, hudebniny a hudební 

nástroje, textilní galanterie, domácí potřeby,  opravna punčoch, zámečnictví, obchody pro 

zahrádkáře - hobby shop, malé butiky a malé kavárny, vetešnictví, kluby pro důchodce, matky 

s dětmi a pro nezaměstnané, apod. 

 

 

Názory na výstavbu dalšího supermarketu: n % 

ano 276   15,6 

spíše ano 228 12,9 

spíše ne 428 24,1 

ne 841 47,4 

celkem    1773   100,0 

 

 Z uvedeného je patrno, ţe téměř polovina dotázaných občanů Přerova je zásadně 

proti výstavbě dalšího supermarketu (jedná se především o pracující, zaměstnané 

respondenty a studenty, učně, o ţeny (76,2 % oproti 67,3% muţi), kladné stanovisko v té či 

oné míře uvedla více jak třetina respondentů. 

 Dotázaní občané měli moţnost uvést, na jaký sortiment by měl být případný 

supermarket zaměřen: 

 n % 

velký supermarket pro speciální výrobky                     474 36,1 

malý supermarket pro speciální výrobky                     380 29,7 

velký supermarket pro kaţdodenní nákupy                244   19,2 

malý supermarket pro kaţdodenní nákupy                 211   16,4 

 (Dopočet do 100,0 % = respondent neodpověděl.) 

Jiné - BAUMAX (23), OBI (14), CARREFOUR (7), GLOBUS, INTERSPAR, IKEA, aj. 
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Případné umístění supermarketu - dle názoru respondentů: 

 n % 

1. na okraji města                    685 51,7 

2. v Polní ulici                         525 41,4 

3. v Lipnické ulici                    355 29,0 

4. v centru města                     173 14,0 

jinde    129  

Např. Jiţní čtvrt, mezi městem a Kozlovicemi, Velké Novosady, Předmostí, uprostřed 

Ţebračky, za zimním stadionem - Ţelátovská, za Meoptou, Kojetínská. 
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5.5 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ V MĚSTĚ 

 

5.5.1 MÍRA INFORMOVANOSTI OBČANŮ PŘEROVA 

 

„Cítíte se dostatečně informován o aktivitách a záměrech města?“ 

 n % 

ano 289     16,4  

+ 46,4 spíše ano 529   30,0     

jak kdy                  511 29,0  

spíše ne 267 15,1  

- 24,6 ne 168 9,5      

celkem 1764 100,0  

                

       

 Jak vyplývá z uvedeného - čtvrtina respondentů uvádí, ţe nejsou (v té či oné míře) 

dostatečně informováni o aktivitách a záměrech města, třetina zastává neutrální stanovisko 

a necelá polovina uvádí, ţe jsou dostatečně informováni o záměrech města ( V koef. = + 

0,217). 

  

 Vysoká hodnota koeficientu Cnorm (0,363) poukazuje na závislost odpovědí vzhledem 

k zaměstnání respondentů, (chí
2 

= 207,82 > chí
2

0,05 
 
= 41,33) - nedostatečné informace o 

záměrech města uvádějí studenti, učni (47,9%), dále podnikatelé (28,8%) a pracující, 

zaměstnanci (23,1%). 

 Další rozdíly v odpovědích na tuto otázku byly zachyceny z hlediska věku dotázaných 

občanů Přerova  (Cnorm = 0,364, chí
2 

= 209,01 > chí
2

0,05 
 
= 41,33) - lze říci, ţe s věkem 

respondentů stoupá počet kladných odpovědí na otázku, zda jsou respondenti dostatečně 

informováni o záměrech města - nedostatečné informace uvedli respondenti ve věku 16 - 25 

let (47,5% z 366), 36,9% ve věku 15 let a méně (36,9% z 19) a 24,7% z 226 ve věku 26 - 35 

let. 

 Rovněţ byly zachyceny rozdíly v odpovědích respondentů z hlediska dokončeného 

vzdělání (Cnorm  = 0,283, chí
2 

= 119,20 > chí
2

0,05 
 
= 36,41) - čím vyšší vzdělání respondentů, 

tím dostatečnější informace o aktivitách a záměrech města (respondenti se základním 

vzděláním - 42,8 % záporných odpovědí - respondenti s vysokoškolským vzděláním - 19,6 

%). 

 Další otázkou v dotazníku bylo zjišťováno, jaké informace nejvíce postrádají dotázaní 

občané. Z odpovědí  jsme sestavili  pořadí (dopočet do 100% = nezodpovězeno): 
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 n % 

1. informace o dalším rozvoji města                    1018 67,4 

2. informace o sluţbách města pro občany          937   63,1 

3. informace o sociálních sluţbách                     628    44,7 

4. informace o privatizaci bytového fondu           416 30,3 

 

 Z volných odpovědí - co dělá město pro sníţení nezaměstnanosti, o obchvatu města, 

vyhlídkových letech, o nakládání s majetkem města, o investičních akcích, způsob splácení 

úvěrů, programy kin a kulturních představení, zkvalitnění dopravy, všeobecné informace, aj. 

  

 II. tříděním dat byly zachyceny rozdíly v odpovědích respondentů z hlediska nynějšího 

zaměstnání. Nejvíce postrádají informace o dalším rozvoji města studenti, učni (76,7%), 

podnikatelé (74,0%) a pracující, zaměstnanci (69,6%) - Cnorm  = 0,202, chí
2 

= 31,29 > chí
2

0,05 
 

= 14,06), častěji muţi (74,6%) neţ ţeny (60,0%) - Cnorm  = 0,218, chí
2 

= 36,89 > chí
2

0,05 
 
= 

3,84. 

 Zadavatele šetření rovněţ zajímalo, kde dotázaní občané získávají informace o dění ve 

městě. (Opět pořadí získaných odpovědí, dopočet do 100% = nezodpovězeno.) 

  

 n % 

1. Nové přerovsko 1573 93,6      

2. Přerovské listy 1449 88,9 

3. Kabelová televize Přerov 1209 76,7 

4. plakátovací plochy 767 54,1 

5. městské informační centrum 422 30,5 

6. úřední desky Městského úřadu Přerova 388 28,0 

7. internetové stránky města Přerova 287 20,2 

8. nástěnky v bytových domech 278 20,1 

9. jiné internetové servery     198 14,2 

10. jinde 57  

Např. stykem s některými poslanci, minuty regionu v Tv, rozhovory s občany. 

 

 Nové přerovsko (k získávání informací o městě) - nejsou statisticky významné rozdíly 

z hlediska zaměstnání respondentů, ani z hlediska věku  a pohlaví dotázaných. 

 Byly zachyceny rozdíly ve vyuţívání Přerovských listů (k získávání informací o dění 

ve městě) z hlediska nynějšího zaměstnání respondentů (Cnorm  = 0,555, chí
2 

= 296,70 > 

chí
2

0,05 
 
= 14,06). 

 Ze 1449 respondentů, kteří čtou Přerovské listy je 38,2% pracujících, zaměstnanců, 

následuje 35,8% důchodců, a 12,8% studentů, učňů. 
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 Rozdíly jsou také patrné z hlediska věku dotázaných občanů (Cnorm  = 0,531, chí
2 

= 

267,75 > chí
2

0,05 
 
= 14,06). Přerovské listy čte více jak pětina (21,3%) respondentů ve věku 

66-75 let, následují 76-ti letí a více (15,4%), 46-55 letí (15,3%) a 36-45-ti letí (14,5%). Muţi - 

50,3%, ţeny - 49,7%. 

 Kabelovou televizi nejvíce sledují - pracující respondenti (36,8%),  důchodci (32,5%)  

a studenti, učni (18,5%). Z hlediska věku - 20,4 % ve věku 56-65 let, 16 - 25 let (19,9%), 66-

75 let (14,2 %), shodně muţi (49,5%) i ţeny (50,5%). 

 

 

5.5.2 PŘÍSTUP A VYUŢÍVÁNÍ INTERNETU DOTÁZANÝMI OBČANY PŘEROVA 

 

 699 respondentů (44,4%) uvedlo, ţe vyuţívá internet k získávání informací. 574 

(38,7%) jej vyuţívá v zaměstnání, příp. ve škole, 494 (33,0%) doma a 120 (8,7%)  

v internetové kavárně. 80 dotázaných (5,8%) uvedlo jiné místo. Vzhledem k tomu, ţe se 

respondenti mohly vyjádřit v kaţdé poloţce, t.j. jsou respondenti, kteří vyuţívají internet  

v různém prostředí - doma, v zaměstnání, příp. v internetové kavárně, u známých,  

u příbuzných. 
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5.6 HODNOCENÍ ÚŘADŮ V PŘEROVĚ 

 

 Většina dotázaných (937, 65,9 %) uvedla, ţe „úřady pracují dobře, jsem s nimi 

spokojen“. Nespokojenost v té či oné míře vyjádřila třetina respondentů ( 485, t.j. 34,1%). 

Tito měli v dotazníku moţnost vypsat, se kterými úřady jsou nespokojeni, situaci ilustruje 

následující (uvádíme pouze absolutní četnosti,t.j. počty osob, které vypsaly konkrétní 

instituci. Malé počty respondentů však neumoţňují vyvodit závěry, údaje mají pouze 

ilustrativní hodnotu.): 

 n  

městský úřad          40  

sociální odbor        36  

katastrální úřad       26  

finanční úřad           26  

úřad práce              25  

policie     21  

bytový podnik        20  

pošta   17  

jiné:   

                              

jiné - výdej OP (5), výdej pasu (2), spořitelna, výdej řidičských průkazů, chybí ochota k 

jednání s lidmi - neprofesionální jednání, arogance, neochota, dlouhé čekací doby, malá 

úřední doba, ţádná zpětná informace o vyřízení ţádosti, aj.  

 

 II. tříděním dat jsme zjistili, ţe 487 dotázaných občanů, kteří uvedli nespokojenost  

s práci úřadů v Přerově je 37,9 % pracujících respondentů (183), téměř čtvrtina dotázaných 

důchodců (24,0%, t.j. 116) a 77 studentů, učňů (15,9%). (Cnorm  = 0,271, chí
2 

= 54,17 > chí
2

0,05 
 

= 14,06). Rovněţ častěji jsou „nespokojeni“ lidé středního věku 36- 55 let (35,3 %). 

  

 Následující otázka v dotazníku dále zjišťovala, zda se respondenti domnívají, ţe by 

radnice měla přizvat občany, kdyţ se plánují zásadní rozhodnutí, změny, úpravy či jiná 

zlepšení některých částí města. Z níţe uvedeného je patrné, ţe naprostá většina respondentů  

(81,8%) je přesvědčena o potřebě jistých „konzultací s občany“. (Uvedené dokládá i vysoká 

hodnota V koef. = + 765.) 

 n %  

ano 1027 58,3 + 81,8 

spíše ano 414   23,5     

jak kdy                  229 13,0  

spíše ne 50 2,8  

- 5,2 ne 43 2,4      

celkem 1763 100,0  
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 Opět velký počet dotázaných respondentů, a to 1236, t.j. 71,2, by byl ochoten strávit 

večer diskusí s pracovníky radnice, odborníky a dalšími občany a záleţitostech města Přerova. 
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5.7 PRIORITY ROZVOJE PŘEROVA  

 

Jako zajímavá se jevila výzkumníkům otázka, co povaţují občané za prioritu rozvoje 

města. Bezmála polovina respondentů odpověděla, ţe při rozvoji města by se mělo stavět na 

významnosti dopravního uzlu (855; 47,8 %). O Přerově jako průmyslovém centru oblasti 

uvaţovala bezmála třetina dotázaných (565; 31,6 %). Jedna dvacetina se na Přerov dívá jako 

na centrum cestovního ruchu a turistiky (100; 5,6 %), coţ je na hranici významnosti. Na tuto 

otázku jsme nezískali 269 (15,0 %) odpovědí. 

  

Na otázku, kterou z moţností rozvoje průmyslu by měla radnice v Přerově preferovat 

odpovídali respondenti v 80,6 % (1441) odpovědí „obnovu starých a nevyuţívaných 

průmyslových areálů“. K budování nových průmyslových zón na tzv. zelené louce se 

přiklonilo pouze 12,2 % (219) dotazovaných. 4,6 % (83) odpovídajících si myslí, ţe průmysl 

není třeba podporovat. Na otázku neodpovědělo 46 účastníků výzkum (2,6 %). 
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5.8 ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ 

 

5.1 ZMĚNY V PŘEROVĚ 

 

SHRNUTÍ:  5.1.1 ZMĚNY SE ČTVRTÍCH NEBO ULICÍCH PŘEROVA ZA POSLEDNÍCH 12 LET 

- Neobjevila se radikální kritika ani chvála změn v Přerově za uplynulých 12 let, čtvrtina 

respondentů má pocit, ţe se situace zlepšila, naopak pětina respondentů má pocit, ţe se 

zhoršila. 

- Většina odpovědí zní, ţe situace v lokalitě jejich bydliště zůstala stejná a moţná o něco 

lepší, výjimku tvoří lokality Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova a jiţní čtvrť 

– 9. května, kde převaţuje negativnější hodnocení. 

- Ze změn, jeţ lze registrovat se objevilo nepatrné zlepšení čistoty města Přerova. 

- Kritičtější ke změnám v Přerově jsou respondenti mezi 36 – 55 rokem věku. 

- Pozitivnější vidění změn převaţuje u odpovídajících s vysokoškolským vzděláním, se 

základním vzděláním a se střední školou s maturitou; negativnější vidění naopak zaujímají 

dotazovaní s absolvovaným bakalářským vzděláním, vyšší odbornou školou, učilištěm 

s maturitou a učilištěm bez maturity. 

 

SHRNUTÍ: 5.1.2 NA CO JSOU OBYVATELÉ PŘEROVA PYŠNÍ 

- Respondenti by se nejčastěji pochlubili přerovským zámkem, historickou částí města, 

parkem Michalov, přírodními zajímavostmi okolí a moţnostmi sportovního vyţití. 

 

SHRNUTÍ: 5.1.3 CO NENÍ V PŘEROVĚ KE CHLUBENÍ  

- Za zanedbaná místa Přerované povaţují Kojetínskou ulici, Škodovu ulici a Tovačovskou 

ulici. 

- Respondenti by ve městě nechali opravit podle odpovědí v četnostech mezi 10 a 5 

procenty především 1. autobusové nádraţí, 2. Škodova ulice, 3. Masarykovo náměstí, 4. 

ulice v blízkosti centra (Jateční, Kainarova, Kratochvílova), 5. Kojetínskou ulici, 6. 

Lagunu. 

- Za nejoţehavější problémy v bydlišti označili respondenti: 1. hustotu a velký provoz 

dopravy, 2. nedostatek parkovacích míst, 3. psí exkrementy – na chodnících, hřištích, 

pískovištích, volné pobíhání psů, 4. nepořádek ve městě (na chodnících a silnicích), 

odpadky, nečistota zeleně, 5. špatný technický stav komunikací (chodníků a silnic), 6. 

nevhodné chování nepřizpůsobivých lidí, Rómové. 
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SHRNUTÍ: 5.1.4 ODSTĚHOVALI BYSTE SE  Z MĚSTA? 

- Více neţ polovina respondentů by moţnosti odstěhovat se z Přerova nevyuţila. 

- Ačkoli se pro 172 respondentů zhoršila jejich čtvrť za uplynulých 12 let, neuvaţují  

o stěhování. 

- Odstěhovat z Přerova by se chtěla podle očekávání generace ve věku 16 - 25 let, a to 251 

(69,7 %) z 360 respondentů tohoto věku. 

 

SHRNUTÍ: 5.1.5 DŮVODY, PROČ BYSTE SE ODSTĚHOVALI Z MĚSTA? 

- Nejčastější důvody, které by vedly k odstěhování více neţ poloviny obyvatel z města se 

objevil příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) a špatné pracovní uplatnění ve 

městě a okolí. 

- Příliš velký provoz (nespokojenost s dopravou) se jako důvod k odstěhování nejvíce 

projevil ve skupině v hodnotách nad 70 % odpovědí, a to u 46 – 55 letých, dále pak 36 – 

45 letých, 56 – 65 letých, 26 – 35 letých, 66 – 75 letých. 

- Příliš velký provoz vadil především respondentům v domácnosti, dále pak jedincům 

v invalidním důchodu (práce neschopným), pracujícím a zaměstnancům  

a nezaměstnaným. 

- Velký provoz jako důvod k odstěhování uváděli jedinci s bakalářským vzděláním, druzí 

v pořadí byli absolventi učiliště s maturitou, dále pak vysokoškoláci, následováni jedinci  

s učilištěm bez maturity, vyšší odborná škola, střední škola s maturitou a nejméně tento 

důvod k odstěhování zatěţoval absolventy základní školy. 

- Muţi častěji neţ ţeny uváděli jako důvod k odstěhování z Přerova právě příliš velký 

provoz. 

- Špatné pracovní uplatnění se ukázalo jako důvod pro odstěhování nejvíce 

nezaměstnaných,  pak studujících, respondentů v domácnosti, více neţ dvou třetin 

pracujících a zaměstnanců, podnikatelů, jedinců na rodičovské dovolené, dvou třetin 

invalidních důchodců nebo práce neschopných. 

- Špatné pracovní uplatnění jako důvod pro odstěhování podle věkových skupin nejčastěji 

uváděli podle očekávání respondenti v ekonomicky aktivním věku. 

- Špatné pracovní uplatnění je důvodem k odstěhování pro nejvíce respondentů se 

základním vzděláním, dále dotázaných s učilištěm s maturitou, jedinců s bakalářským 

vzděláním, se střední školou s maturitou, dotázaných s učilištěm bez maturity a stejné 

procento vysokoškolsky vzdělaných respondentů. 



 51 

- Nejvíce pociťují problémy s etnickými menšinami obyvatelé lokalit Husova – Kojetínská 

– Komenského – Denisova.  

- Nejvíce problémů s etnickými menšinami vnímá tři čtvrtiny podnikatelů, kteří jsou 

následováni více neţ třemi pětinami pracujících a zaměstnanců. 

- Jako nejpalčivější problém s etnickými menšinami sítili dotazovaní ve věku 36 – 45 let 

(65,9 % odpovědí), dále pak věková skupina 56 – 65 let (61,5 %) a mladší 15 let (61,1 %), 

- problém s etnickými menšinami pociťují více muţi neţ ţeny. 

- Špatné ţivotní prostředí je (by bylo) důvodem k odstěhování především pro věkovou 

skupinu 36 – 45 let, v pořadí druhá věková skupina, která upřednostňuje dobré ţivotní 

prostředí a je ochotna se z tohoto důvodu stěhovat je skupina 26 – 35 let. 

 

5.2 NĚKTERÉ Z VYTIPOVANÝCH PROBLÉMŮ PŘEROVA 

 

SHRNUTÍ: 5.2.1 PROBLEMATIKA PŘEROVSKÉ DOPRAVNÍ SITUACE 

- 81,0 % dotázaných občanů Přerova se domnívá, ţe doprava ve městě působí váţné 

problémy, a to především - ulice přeplněné automobily (91,5%), špatná průjezdnost 

(87,9%), málo míst k parkování (75,9%) a problémy a bezpečností silničního provozu 

(54,4%). 

- Dotázaní občané bydlící v ulicích Bayerova, Dvořákova a okolí nemocnice, Kabelíkova, 

Ţelátovská  a v centru se výrazně častěji, neţ respondenti bydlící v jiných čtvrtích, 

domnívají, ţe doprava v Přerově působí váţné problémy. 

- S věkem respondentů stoupá nespokojenost s dopravou ve městě, rovněţ tak se 

dosaţeným stupněm vzdělání - čím vyšší vzdělání - tím větší nespokojenost s dopravou.  

- S dopravou jsou více nespokojeni muţi neţ ţeny. 

- 53,9 % respondentů nemá dostatek informací o výstavbě tzv. „třetího mostu“, za místo 

jeho případného umístění uvádějí respondenti nejčastěji „v prodlouţení Bayerovy ulice“, 

příp. nestavět ţádný most. 

- Z opatření, která respondenti navrhují k zlepšení dopravní situace uvnitř města, převládají: 

budování cyklostezek, kruhových objezdů, řešení nebezpečných přechodů semafory, 

budování pěších zón a výstavba pozemních parkovišť. 

- Více jak kaţdý druhý respondent uvedl, ţe by v městě měla být omezena rychlost vozidel. 

- 65,3 % respondentů v té či oné míře nesouhlasí, aby město zvýšilo počet parkovacích míst 

na úkor zeleně. 
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SHRNUTÍ: 5.2.2 ČISTOTA MĚSTA 

- Hodnocení obyvatel se mírně kloní ke spokojenosti s čistotou, rozdíl mezi spokojenými  

a nespokojenými respondenty je 4,6 %, coţ není příliš. Dokládá to i velmi slabá hodnota 

koeficientu V, V = 0,05. 

- V závislosti na věku jsou s čistotou spokojenější věkové skupiny 66 – 75 let (42,3 %), nad 

75 let (41,8 %), 46 – 55 let (37,8 %), 56 – 65 let (35,2 %), 26 – 35 let (32,0 %). 

- Podíváme-li se na uvedenou čistotu města z pohledu vzdělanostních skupin, tak 

nejpozitivnější vnímání nalezneme u respondentů s vyšší odbornou školou, dále pak  

u vysokoškoláků, odpovídajících se střední školou s maturitou, s učilištěm s maturitou  

a učilištěm bez maturity. 

- Z pohledu pohlaví respondentů se na čistotu města dívají lépe muţi oproti ţenám. 

- Na předchozí otázku jsme navázali dotazem, proč nejsou obyvatelé spokojeni s čistotou? 

Na prvním místě se bezkonkurenčně objevil problém se psími výkaly (79,4 %). Ve druhé 

skupině problémů se objevilo znečištění ovzduší, nedostatečný úklid v okolí kontejnerů  

a černé skládky. Ve třetí rovině nalezneme zabezpečení pravidelného úklidu ulic, údrţbu 

veřejné zeleně a problémy se sběrem tříděného odpadu. Pravidelnost vyváţení odpadů je 

problémem „jen“ pro 15,2 % odpovídajících.    

- Na nezabezpečení pravidelného úklidu ulic si především stěţovali respondenti bydlící 

v oblasti Jiţní čtvrť – 9. května, Za Mlýnem – Osmek – Bezručova – Sadová, Husova – 

Kojetínská – Komenského – Denisova, Velká Dláţka – Za Mlýnem – Osmek. 

- Znečištěné ovzduší bylo vnímáno jako problém v podstatě respondenty ze všech lokalit 

Přerova I. Nejvíce stíţností zaznělo z míst Husova – Kojetínská – Komenského – 

Denisova, centrum (Velké Novosady – Komenského - Šrobárova), Bří. Hovůrkových – 

17. listopadu – Ztracená, Bří. Hovůrkových – Ţelátovská – U Hřbitova. 

- Černé skládky jsou největším problémem pro obyvatele přerovské části Denisova – 

Ztracená – Třebízského – gen. Rakovčíka, Bří. Hovůrkových – 17. listopadu - Ztracená, 

Husova – Kojetínská – Komenského – Denisova, centrum (Velké Novosady – 

Komenského - Šrobárova). 

 

SHRNUTÍ: 5.2.3 VNÍMÁNÍ POCITŮ BEZPEČNOSTI RESPONDENTY 

- Více jak polovina dotázaných uvedla, ţe se cítí  ve svém bydlišti bezpečně, čtvrtina 

uvedla neutrální stanovisko - jak kdy, 13,5% respondentů se ve svém bydlišti necítí 

bezpečně. Jednalo se o třetinu respondentů ţijících v ulicích - Husova, Kojetínská, 

Komenského a Denisova, a čtvrtina dotázaných občanů  z Jiţní čtvrti a 9. května. Rovněţ 
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dotázaní obyvatelé ulic: Za Mlýnem, Osmek, Bezručova, Sadová, Bří Hovůrkových, 17. 

listopadu, Ztracená. Negativní pocity bezpečnosti v bydlišti vyjádřilo rovněţ  18,1 % ze 

179 dotázaných bydlících v Přerově II - Předmostí a třetina dotázaných z Kozlovic. 

- Negativní pocity bezpečnosti ve svém bydlišti uvedli především nezaměstnaní 

respondenti, důchodci. Z hlediska dosaţeného vzdělání vyslovili negativní pocity bezpečí 

ve svém bydlišti častěji respondenti s niţším vzděláním. 

- Z příčin negativních pocitů bezpečnosti u dotázaných převládala nedostatečná pochůzková 

činnost policie, častý výskyt problémových osob, obavy o majetek, nevhodné chování 

spoluobčanů a špatné pouliční osvětlení.  

- Na poţadavek zadavatele byla dotázaným občanům rovněţ poloţena otázka, zjišťující  

názor na moţnost bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu  

a orientace.  

   

 n % 

ano  505 29,1 

spíše ano 799 46,0 

spíše ne  159 9,2 

ne  25 1,4 

nedokáţi posoudit  248 14,3 

celkem                        1763    100,0 

 

Z výše uvedeného vidíme, ţe 3/4 dotázaných respondentů (75,1%) je přesvědčeno, ţe 

se moţnost bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

v Přerově zlepšila. 

 

SHRNUTÍ: 5.2.4 BEZBARIÉROVOST 

- Za váţné nedostatky bezbariérovosti označili respondenti vstupy do úřadů, špatný stav 

chodníků, vysoké obrubníky, přechody pro chodce, soudy, pošty, banky, policie, 

autobusová a vlaková doprava, starší domy, knihovna, obchody, restaurace, sluţby, 

autobusové nádraţí, přechody pro chodce a další. 

 

SHRNUTÍ: 5.2.5 VOLNÝ ČAS V PŘEROVĚ 

- Lidé v Přerově vyuţívají k odpočinku nejčastěji park Michalov, těsně druhé se umístilo 

nábřeţí podél řeky Bečvy a jako třetí okolí velké a malé Laguny. 

- Na otázku, jestli by občané chtěli ovlivnit spolurozhodováním vzhled veřejných 

prostranství ve městě jsme nedostali jednoznačnou odpověď, jelikoţ se výzkumný soubor 

rozdělil na třetiny: ano – ne - nevím. 
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- K trávení volného času v Přerově chybí občanům na prvním místě dětská hřiště,ve druhé 

skupině, ke které se vyjádřila třetina respondentů se objevila sportovní hřiště, společenský 

dům pro občanské aktivity, klub pro mladé a víceúčelová sportovní hala. 

- Dětská hřiště nejvíce chybí respondentům ve věkové skupině 26 – 35 let. Absence 

dětských hřišť se logicky nejvíce projevila v odpovědích jedinců na rodičovské dovolené, 

dále pak v odpovědích pracujících a zaměstnanců. Dětská hřiště chybí více odpovídajícím 

ţenám neţ muţům. 

- Sportovní hřiště chybělo především věkovým skupinám 26 – 35 let, mladším 15 let , 36 – 

45 let, 16 – 25 let. Nejvíce chybělo odpovídajícím na rodičovské dovolené, dále pak 

studentům, pracujícím a zaměstnancům, nezaměstnaným, podnikatelům a dotazovaným 

v domácnosti. Podle vzdělanostní úrovně se sportovního hřiště dovolávali především 

odpovídající s bakalářským vzděláním, následovaní nositeli základního vzdělání  

a absolventy učiliště s maturitou. 

- Kluby pro mladé chybí nejvíce profesní skupině studujících, dále pak nezaměstnaným  

a dotazovaným v domácnosti. K absenci klubu pro mladé se nejvíce vyjádřili respondenti 

ve věkové kohortě 16- 25 let, následovali teenageři do 15 let a věková skupina (zřejmě 

rodičů teenagerů)  ve věku 36 – 45 let. Podle nejvyššího dosaţeného vzdělání se nejvíce 

respondentů k chybění klubů pro mladé vyjádřilo ve dvou třetinách odpovědí ze skupiny 

bakalářů, dále pak nositelů základního vzdělání, absolventů učiliště s maturitou. Kluby 

pro mladé chybí více ţenám neţ muţům. 

- Společenský dům pro občanské aktivity by umoţnil lepší trávení volného času především 

nezaměstnaným, dále pak invalidním důchodcům (práce neschopným), důchodcům, 

podnikatelům. Z věkových skupin postrádaly společenský dům pro občanské aktivity 

především jedinci ve věku 46 – 55 let, dále pak 56 – 65 let, 66 – 75 let. Pro jednotlivé 

vzdělanostní skupiny se ukázala potřeba společenského domu pro občanské aktivity jako 

nejtíţivější u bakalářů. 

- Mezi věkovými skupinami respondentů se největší zájem o víceúčelovou halu projevil ve 

věkové skupině 16 – 25 let. Zmíněná hala chybí v Přerově především studujícím  

a podnikatelům. Víceúčelová hala chybí nejvíce jedincům s bakalářským vzděláním, dále 

pak nositelům základního vzdělání a absolventům učiliště s maturitou. Podle pohlaví 

víceúčelová hala chybí více muţům neţ ţenám. 

 



 55 

5.3 PROBLEMATIKA VZHLEDU MĚSTA 

 

SHRNUTÍ: 5.3.1 PROBLEMATIKA VZHLEDU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ 

- Je patrno, ţe více jak 3/4 dotázaných je přesvědčena o nutnosti řešit vzhled autobusového 

nádraţí v Přerově, téměř polovina respondentů uvedla, ţe je důleţité řešit vzhled a funkci 

autobusového nádraţí okamţitě. 

 

SHRNUTÍ: 5.3.2 PROBLEMATIKA VZHLEDU HORNÍHO A ŢEROTÍNOVA NÁMĚSTÍ 

- Na Horním náměstí poţadují dotázaní občané - opravit nebo doplnit lavičky, zvýšit 

četnost pořádání kulturních akcí, omezit dopravu a parkování a umoţnit další obchodní 

aktivity (trhy, apod.). 

- Z navrhovaných změn na Ţerotínově náměstí byly nejvíce uváděny tyto: zkulturnit prodej 

trhovců, rozšířit zeleň a zelené plochy, opravit nebo doplnit lavičky, opravit a rozšířit 

chodníky, rozšířit plochy pro předzahrádky a letní kavárny. 

 

5.4 PROBLEMATIKA SLUŢEB A OBCHODŮ V PŘEROVĚ 

 

- Dotázaní obyvatelé Přerova postrádají ve městě především drobné opravárenské sluţby, 

opravnu obuvi a koţeného zboţí, krejčovství a opravy prádla. 

- Polovina dotázaných občanů Přerova je zásadně proti výstavbě dalšího supermarketu 

(jedná se především o pracující, zaměstnané respondenty a studenty, učně, o ţeny (76,2 % 

oproti 67,3% muţi), kladné stanovisko v té či oné míře uvedla více jak třetina 

respondentů. 

- Případné umístění supermarketu - dle názoru respondentů - na okraji města nebo v Polní 

ulici. 
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5.5 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ V MĚSTĚ 

 

SHRNUTÍ: 5.5.1 MÍRA INFORMOVANOSTI OBČANŮ PŘEROVA 

- Čtvrtina respondentů uvádí, ţe nejsou dostatečně informováni o aktivitách a záměrech 

města, třetina zastává neutrální stanovisko a necelá polovina uvádí, ţe jsou informováni 

dostatečně. 

- Nedostatečné informace o záměrech města uvádějí studenti, učni, podnikatelé a pracující, 

zaměstnanci. S věkem respondentů stoupá počet kladných odpovědí na otázku, zda jsou 

respondenti dostatečně informováni o záměrech města. Rovněţ platí - čím vyšší vzdělání 

respondentů, tím dostatečnější informace.  

- Občané postrádají spíše informace o dalším rozvoji města a o sluţbách pro občany. 

- Informace o dění ve městě získávají respondenti především z listů - Nové přerovsko  

a Přerovské listy, z Kabelové televize Přerov a z plakátovacích ploch. 

 

SHRNUTÍ: 5.5.2 PŘÍSTUP A VYUŢÍVÁNÍ INTERNETU DOTÁZANÝMI OBČANY PŘEROVA 

- 699 respondentů (44,4%) uvedlo, ţe vyuţívá internet k získávání informací. 

 

5.6 HODNOCENÍ ÚŘADŮ V PŘEROVĚ 

 

- 65,9 % dotázaných uvedla, ţe „úřady pracují dobře, jsem s nimi spokojen“,nespokojenost 

v té či oné míře vyjádřila třetina respondentů. 

- Většina respondentů  (81,8%) je přesvědčena o potřebě přizvání občanů, kdyţ se plánují 

zásadní rozhodnutí, změny, úpravy či jiná zlepšení některých částí města. 

- Téměř 3/4 oslovených občanů by byli ochotni strávit večer diskusí s pracovníky radnice, 

odborníky a dalšími občany a záleţitostech města Přerova. 

 

5.7 PRIORITY ROZVOJE PŘEROVA 

 

- Bezmála polovina respondentů odpověděla, ţe při rozvoji města by se mělo stavět na 

významnosti dopravního uzlu. 

- Ve čtyřech pětinách respondenti upřednostňují rozvoj průmyslu formou „obnovy starých  

a nevyuţívaných průmyslových areálů“. 
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6. DOPORUČENÍ 

  

 I za cenu velké simplifikace jsme se pokusili zjednodušit a uvést to nejpodstatnější, 

co jsme z výzkumu získali. Pro bliţší pochopení problému však doporučujeme přečtení celé 

výzkumné zprávy. 

 Ve výzkumu respondenti uváděli lokality (např. Kojetínskou ulici, Škodovu ulici  

a Tovačovskou ulici), které podle občanů potřebují opravit. Tyto připomínky by si zaslouţili 

zapracování do programu obnovy města. 

Městský úřad by se měl zaměřit na problémy, které podle vyjádření dotazovaných 

v Přerově jsou např. 1. hustotu a velký provoz dopravy, 2. nedostatek parkovacích míst, 3. psí 

exkrementy – na chodnících, hřištích, pískovištích, volné pobíhání psů, 4. nepořádek ve městě 

(na chodnících a silnicích), odpadky, nečistota zeleně, 5. špatný technický stav komunikací 

(chodníků a silnic), 6. nevhodné chování nepřizpůsobivých lidí, Rómové. 

Problémy s čistotou některých čtvrtí, které verbalizovali někteří dotazovaní je třeba 

prověřit a dát občanům zpětnou vazbu, jak bude situace řešena vyţaduje-li řešení. Totéţ platí 

o otázce týkající se bezpečnosti v některých částech města (viz. subkapitola věnovaná 

bezpečnosti).  

Bezbariérovost není problémem jen Přerova, ale většiny měst. nabízí se moţnost 

koordinace práce sociálního a stavebního odboru města, aby renovace a rekonstrukce objektů 

v nichţ sídlí úřady splňovali podmínku bezbariérovosti. Moţnost zapojení občanských 

sdruţení se rovněţ nabízí. 

Volnočasové aktivity jsou městem Přerovem dostatečně saturovány, v podstatě se 

objevily dva významnější  problémy, a to nedostatek dětských hřišť (jejichţ provoz 

v současnosti navíc stěţují nové vyhlášky) a nedostatek volnočasových programů pro střední 

generaci a seniory. Řešení programů pro seniory by mohla nabídnout spolupráce 

s Univerzitou třetího věku pod Univerzitou Palackého v Olomouci.  

Respondenti se vyjádřili pro renovaci autobusového nádraţí v Přerově a doplnění 

mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, veřejné WC,  ...) Horního a Ţerotínova náměstí.  

Občané, kteří se zúčastnili výzkumu jsou proti výstavbě dalšího supermarketu ve 

městě. To, co postrádají v oblasti obchodu a sluţeb jsou spíše drobné opravny. 

Informovanost občanů města o dění a záměrech městského úřadu je průměrná. 

Dvě třetiny respondentů jsou spokojeni s prací úřadů ve městě. Čtyři pětiny se 

domnívají, ţe by měli být zváni k závaţnějším rozhodnutím týkajících se města. Coţ ukazuje 

i akce týkající se výstavby Penny Marketu.  
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Respondenti by vystavěli rozvoj města na skutečnosti, ţe Přerov je významným 

dopravním uzlem. Prioritu při rozvoji průmyslu vidí v rekonstrukcích starých průmyslových 

areálů. 
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7. PŘÍLOHY 

  

  

 


