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1. KONTEXT REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ 
 

V současné době město Hodkovice nad Mohelkou připravuje strategický plán rozvoje pro 

další období. Jelikož vycházíme z myšlenky, že názory obyvatel právě v souvislosti s rozvojem 

města hrají prvořadou roli, je dotazníkové šetření mezi obyvateli nedílnou součástí přípravy 

rozvojového plánu.  Jeho výsledky by měly sloužit jako jeden z klíčových podkladů pro tvorbu 

tohoto dokumentu. Doprovodným cílem našeho šetření bylo také podnícení zájmu 

samotných obyvatel Hodkovic a jejich přímé zapojení do rozhodování o budoucnosti města. 

2. METODIKA VÝZKUMU 
 

Název výzkumu Výzkum mezi obyvateli města Hodkovice nad Mohelkou  

Charakter výzkumu Kvantitativní 

Metoda sběru dat Řízená anketa 

Počet 360 respondentů  

Terénní sběr dat Březen – duben 2013 

Tvorba dotazníku, sběr dat CpKP střední Čechy 

Zpracování dat CpKP střední Čechy 

Zpracování zprávy CpKP střední Čechy 

Forma výstupů Závěrečná zpráva, tabulková příloha  

 

Hlavní témata dotazníkového šetření, mezi která patřila spokojenost s jednotlivými oblastmi 
života ve městě a určení rozvojových priorit, byla konzultována v rámci užšího týmu 
odborníků za účasti zástupců vedení města. Z technického hlediska obsahoval dotazník 
celkem 9 tematických otázek a 6 otázek identifikačních. Respondenti také dostali v rámci 
dotazníku prostor pro „vzkaz vedení“, této možnosti využila více než polovina těch, kteří se 
průzkumu aktivně zúčastnili. Dotazníkové šetření bylo anonymní. 
 
Sběr dat byl koncipován formou ankety tak, aby měl každý obyvatel města šanci se do 
šetření zapojit. Distribuce dotazníků byla realizovaná ve spolupráci s Českou poštou, s.p., 
poštovní doručovatelky ve dnech 13.-15.3.2013 vložily do každé poštovní schránky ve městě 
obálku s tištěným dotazníkem, vratnou obálkou a průvodním dopisem, který obsahoval 
nejen detailní pokyny pro vyplnění dotazníku, termíny, ale i informace o důvodech a cílech 
šetření. Každá domácnost také tímto způsobem dostala informaci, kde získat další prázdné 
dotazníky. Tištěné formuláře dotazníků byly k dispozici na městském úřadě, jeho 
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elektronická podoba byla připravena ke stažení a následnému vytištění na webových 
stránkách města. Vyplněné dotazníky lidé odevzdávali ve vratných obálkách do poštovních 
schránek na území města, případně na sběrném místě v prostorách městského úřadu. 
Na vyplnění a odevzdání dotazníků měli obyvatelé Hodkovic minimálně 7 dní. 
Počet vrácených dotazníků k 26. 3. 2013 činil 339 kusů. Dotazníky byly poté elektronicky 
zpracovány a struktura vzorku byla porovnána se sociodemografickou strukturou obyvatel 
města Hodkovice nad Mohelkou. Pro optimalizaci výběrového vzorku byla zvolena forma 
dovýběru, který byl realizován prostřednictvím tazatelů metodou kvótního výběru ve dnech 
5. 4. - 7. 4. Konečný počet respondentů stoupl na 360 kusů.  
Tímto způsobem se nám podařilo sociodemografickou strukturu výběrového vzorku přiblížit 
skutečné struktuře obyvatel města a naše šetření tak do jisté míry můžeme považovat za 
reprezentativní. Pro ověření shody jsme sledovali pět sociodemografických parametrů – 
pohlaví, věk, vzdělání respondentů, ekonomickou aktivitu a místní část.  
 
Data byla následně zpracována a vyhodnocena pomocí statistického programu SPSS. 
Zadavatel šetření následně obdržel detailní závěrečnou zprávu a tabulky s daty. 



 Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli města Hodkovice nad Mohelkou 

 

CpKP střední Čechy 5 

3. STRUKTURA SOUBORU 
 
Podařilo se nám získat názory a informace od 360 respondentů - obyvatel města. Následující 
tabulka přibližuje, kdo se výzkumu zúčastnil. 
 
Tabulka č. 1: Struktura výběrového vzorku v absolutních a relativních hodnotách 

Pohlaví Počet % 

Muži 184 51 

Ženy 175 49 

Celkem 360 100 
 

Věk Počet % 

15 až 19 33 9 

20 až 29 38 11 

30 až 39 72 20 

40 až 49 54 15 

50 až 59 54 15 
60 až 64 42 12 

65 až 69 29 8 
70 až 79 24 7 

80 a více let 13 4 
Celkem 360 100 
 

Věk Počet % 

Ekonomicky aktivní 172 48 

Starobní důchodce 94 26 
Student, učeň 51 14 

Žena v domácnosti 21 6 
Nezaměstnaný 6 2 

Jiné 15 4 

Celkem 360 100 
 

Vzdělání Počet % 

Základní 69 19 

Vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity 146 40 
Vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou 105 29 

Vyšší nebo vysoká škola 40 11 
Celkem 360 100 
 

Bydliště Počet % 

Hodkovice nad Mohelkou 321 89 

Jílové 18 5 
Radoňovice 5 1 

Záskalí 16 4 

Žďárek 1 0 
Celkem 360 100 
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4. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 
 

o Spokojenost obyvatel s kvalitou života ve městě je relativně vysoká – 

spokojeno je necelých devět desetin obyvatel.  

• 
o Silné stránky města 

- Možnosti sportovního vyžití v průběhu letních měsíců 

- Odpadové hospodářství města 

- Oblast školství a zdravotnictví 

- Kvalita státní správy a samosprávy 

• 
o Slabé stránky města 

- Stav komunikací ve městě 

- Bezpečnost ve městě 

- Nedostatek pracovních míst 

• 
o Priority obyvatelů města pro další období  

- Oprava komunikací 

- Rekonstrukce základní školy 

-  Výstavba sportovní haly 

- Rekonstrukce areálu koupaliště 

- Rozvoj dostupného bydlení 
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5. DETAILNÍ ANALÝZA 
 

5.1. Hodnocení života v Hodkovicích nad Mohelkou 
 

5.1.1. CELKOVÁ SPOKOJENOST S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ 

 

Analýza spokojenosti 1s životem ve městě je nedílnou součástí každého dotazníkového 
šetření zaměřeného na obyvatele měst. Právě od této celkové spokojenosti se odvíjí nejen 
vztah obyvatel k městu, kde žijí, ale také jejich ochota podílet se na místním veřejném životě. 
Základní faktory, které ovlivňují spokojenost obyvatel českých měst, dle našich zkušeností, 
jsou: přijatelná dostupnost pracovních příležitostí a základní občanská vybavenost.  
 
S životem v Hodkovicích deklarují spokojenost více než čtyři pětiny (86 %) obyvatel. Ve 
srovnání s podobnými výzkumy v jiných českých městech je tento výsledek mírně 
nadprůměrný. 
 
Graf č. 1: Míra spokojenosti s životem v Hodkovicích 

29

57

11 3

Zcela spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a)

 
Data v %, N= 360 

 
V subjektivním hodnocení spokojenosti s životem v Hodkovicích jsme zaznamenali 
statisticky významné rozdíly mezi některými skupinami obyvatel. Můžeme říci, že míra 
spokojenosti roste s věkem, čím jsou obyvatelé starší, tím jsou také v Hodkovicích 
spokojenější. Rozdíly v míře spokojenosti mezi nejmladší věkovou skupinou obyvatel (do 29 
let) a tou nejstarší (nad 70 let) se pohybují na úrovni 20 procentních bodů.  
Tabulka č. 2: Míra spokojenosti s životem v Hodkovicích v závislosti na věku obyvatel 
                                                             
1 Spokojenost je subjektivní pocit, který vyjadřuje vztah mezi očekáváním a skutečností.  
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 Spokojeni Nespokojeni 

Celkem 86 14 

   

15 až 29 (N=71) 76 24 

30 až 49 (N=123) 89 11 

50 až 69 (N=122) 85 15 

70 a více let (N=30) 95 5 
Data v % 

 
Spokojenost také roste s úrovní dosaženého vzdělání obyvatel. 

Tabulka č. 3: Míra spokojenosti s životem v Hodkovicích v závislosti na vzdělání obyvatel 

 Spokojeni Nespokojeni 

Celkem 86 14 

   

Základní (N=69) 77 23 

Vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity (N=136) 86 13 

Vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou (N=104) 88 12 

Vyšší nebo vysoká škola (N=38) 91 9 
Data v % 
 

Spokojenější jsou lidé ekonomicky aktivní v porovnání s těmi ekonomicky neaktivními.  

Tabulka č. 4: Míra spokojenosti s životem v Hodkovicích v závislosti na ekonomické aktivitě 

 Spokojeni Nespokojeni 

Celkem 86 14 

   

Ekonomicky aktivní (N=169) 90 10 

Ekonomicky neaktivní (N=178) 81 19 

   

Studenti, učni (N=49) 74 26 

Data v % 
 

Výše zmíněný fakt přičítáme především nižší míře celkové spokojenosti, kterou jsme 
zaznamenali mezi studenty středních škol, tedy mladými lidmi, kteří denně vyjíždějí mimo 
Hodkovice do školy. 
 

5.1.2. SPOKOJENOST S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ  

 

Spokojenost s jednotlivými oblastmi ve městě hodnotili respondenti pomocí označení „velmi 
spokojen/a“, „spíše spokojen/a“, „spíše nespokojen/a“ a „zcela nespokojen/a“. Pokud na 
danou oblast neměli názor, mohli zvolit odpověď „nedovedu zhodnotit“. 
Následující graf dokumentuje spokojenost s jednotlivými oblastmi života v Hodkovicích. 
 
Graf č. 2: Spokojenost s jednotlivými oblastmi života v Hodkovicích 
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Data v %, N=360. 

 
Přednosti Hodkovic jejich obyvatelé vidí především v oblasti odvozu komunálního odpadu, 
v kvalitě veřejné dopravy, školství, zdravotnictví či ve fungující veřejné správě a 
samosprávě. 
 
Na první pohled je zajímavé, ale do jisté míry i očekávané, rozložení odpovědi „nedovedu 
zhodnotit“. Na základě podílu této odpovědi můžeme odvozovat zájem obyvatel o uvedené 
oblasti. Nižšího podílu obyvatel se dotýká problematika dostatečného pokrytí obce veřejnou 
dopravou. Ze zjištěného můžeme usuzovat, že relativně velká část obyvatel není na veřejné 
dopravě v obci nijak závislá. Dále se odpověď „nedovedu zhodnotit“ relativně často 
objevovala u témat: zaměstnanost, školství a volný čas dětí a mládeže. Tyto oblasti života, 
dle očekávání, nehodnotila skupina obyvatel Hodkovic v postproduktivním věku. 
Z našeho pohledu je však zajímavé především rozložení odpovědí u hodnocení služeb, ať už 
pro veřejnost či pro domácnost. Ze šetření vyplývá, že celé dvě pětiny obyvatel nedokážou 
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tyto služby ohodnotit. Je otázkou, zda je to proto, že nezanedbatelná část obyvatel služby ve 
městě nevyužívá, nebo zda služby v Hodkovicích prostě nejsou, a proto je také obyvatelé 
nemohou hodnotit. 
 
Hlubší statistická analýza vlivu jednotlivých aspektů života na celkovou spokojenost obyvatel 
Hodkovic prokázala v prvé řadě vliv položek s vyšší mírou spokojenosti.  
Celkovou spokojenost pozitivně ovlivňuje: 

o spokojenost se školstvím ve městě (vzhledem k absenci jiných školních zařízení, 
můžeme předpokládat, že se jedná o spokojenost se základní a mateřskou školou); 

o spokojenost s odpadovým hospodářstvím města; 
o spokojenost s prací městského úřadu. 

Celkovou spokojenost u některých respondentů mírně negativně ovlivnila nižší úroveň 
spokojenosti s bezpečností ve městě. Toto dotazníkové šetření nám však neumožňuje 
detailněji problematiku bezpečnosti analyzovat.  Vzhledem k tomu, že tento problém nijak 
zásadněji neindikovaly jiné formy analýzy dat pro potřeby přípravy strategického plánu, 
jedná se o nějaký možná místně specifický problém, jenž sice není zcela zásadní, ale je třeba 
ho brát v úvahu. Za důležité považujeme zmínit, že přesto je podíl obyvatel, kteří jsou 
s úrovní bezpečnosti ve městě spokojeni, je, o 18 procentních bodů vyšší než podíl těch, kteří 
jsou s bezpečností ve městě nespokojeni. 

 
Následující graf znázorňuje další oblasti života, u kterých převládá podíl spokojených 
hodkovických občanů nad těmi nespokojenými:  
 
Graf č. 3: Spokojenost a nespokojenost s jednotlivými aspekty života v Hodkovicích 
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Data v %, dopočet do 100 % u jednotlivých položek tvoří podíl obyvatel, kteří nebyli schopni položku 
hodnotit. 
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5.1.3. ANALÝZA NESPOKOJENOSTI 

 
Graf č. 4: Míra nespokojenosti s jednotlivými oblastmi života v Hodkovicích 
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Data v %, N- počet obyvatel, který byl schopen danou položku hodnotit. 
Více než polovina obyvatel Hodkovic (54 %) je nespokojena se stavem komunikací ve městě. 
Necelá polovina (45 %) obyvatel je pak nespokojena s dostupností či kvalitou nabízených 
služeb, s pracovními příležitostmi, které se ve městě nacházejí, či s možnostmi kulturního a 
společenského vyžití v Hodkovicích. 
 
 
Vyšší podíl nespokojených občanů ve srovnání s podílem těch spokojených jsme zaznamenali 
u položek uvedených v následujícím grafu. 
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Graf č. 5: Spokojenost a nespokojenost s jednotlivými aspekty života v Hodkovicích 
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Data v %, dopočet do 100 % u jednotlivých položek tvoří podíl obyvatel, kteří nebyli schopni položku 
hodnotit. 
 

Přestože jsme tedy zaznamenali relativně vysokou celkovou spojenost občanů s životem v 
Hodkovicích, objevila se řada témat, s nimiž jsou občané méně spokojeni. Vedení města by 
se mělo v blízké době zaměřit především na řešení problémů stavu komunikací, tedy ulic a 
chodníků. Problém služeb ve městě pak vnímáme spíše ve vztahu k jejich dostupnosti.  
 
Na druhou stranu, hlubší analýza ukazuje, že vliv těchto „relativně nejhůře“ hodnocených 
položek na celkovou spokojenost obyvatel je minimální. Z daného usuzujeme, že většina 
hodkovických občanů je ochotna za prací i službami dojíždět. Problém však může nastat u 
nejmladší generace hodkovických obyvatel, která vykazuje nižší míru obecné spokojenosti 
společně s nižší mírou spokojenosti s pracovními možnostmi a občanskou vybaveností obce. 
Nedokážeme však určit, zda tato generace bude na danou skutečnost reagovat změnou 
místa bydliště nebo se přizpůsobí daným podmínkám (např. dojížďkou za prací, nákupy či 
kulturou) jako jejich rodiče. 
 
Sledované rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel2: 

o Se službami pro veřejnost a domácnost  jsou nespokojeni častěji lidé ve věku 50 -69 
let (65 % z nich) a domácnosti, kde nežijí děti (61 % z nich) 

o Pracovní příležitosti trápí především ženy (66 % z nich) a studenty středních škol 
(79 %). 

o S možností zajištění běžných každodenních nákupů jsou nespokojeni především 
ekonomicky aktivní občané (50 % z nich). 

o Je zajímavé, že s možnostmi využití volného času dětí a mládeže jsou nespokojeni 
především lidé ve věku 50 – 69 let (59 % z nich).  

o S mírou bezpečnosti v obci jsou nespokojeni lidé žijící v domácnostech bez dětí (45 % 
z nich). 

o Úroveň veřejné zeleně, čistoty ulic a veřejných prostranství znepokojuje nejčastěji 
mladé obyvatele města (do 29 let je nespokojeno 53 % z nich) a studenty (62 % z 
nich). 

o Zázemí pro sportovní aktivity v zimním období trápí především muže (49 % z nich je 
nespokojeno) a rodiče nezletilých dětí (54 % z nich). 

o Se stavem a počtem hřišť pro děti jsou nespokojeni především mladí lidé ve věku 15 
– 29 let (57 % z nich). 

                                                             
2 Sledováno na hladině statistické významnosti 0,95 %. 
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o S fungováním městského úřadu pro veřejnost jsou relativně méně spokojeni lidé 
ekonomicky aktivní (35 % z nich) v porovnání s ostatními obyvateli Hodkovic. 

o Mladí lidé jsou skupinou, která vykazuje relativně nejvyšší míru nespokojenosti 
s veřejnou dopravou v obci (46 % osob ve věku 15-29 let je s pokrytím obce veřejnou 
dopravou nespokojeno). 

o Přestože likvidace a odvoz odpadu je položka s nejvyšší mírou spokojenosti, 
významně vyšší nespokojenost jsme zaznamenali o osob mladších 29 let (18 % z nich 
je nespokojeno). 

 
 

5.1.4. SPONTÁNNĚ UVEDENÉ PROBLEMATICKÉ OBLASTI ŽIVOTA V HODKOVICÍCH  

 
Obyvatelé měli možnost předem daný seznam hodnocených okruhů sami doplnit a 
doplněnou položku ohodnotit. Tuto možnost využilo 59 respondentů. Ve všech případech se 
jednalo o oblasti, které negativně ovlivňují kvalitu života ve městě, a tím míru spokojenosti 
těchto obyvatel. Z velké části se jednalo o dílčí připomínky, některé postřehy se však 
opakovaly. 
 
Tabulka č.5 : Spontánně uvedené aspekty, které negativně ovlivňují míru spokojenosti  

Pořadí Připomínka Absolutní 
počet 

1. Pejskaři (chování, psí exkrementy, pobíhající psi) 6 

2.-3. Stav komunikací ve městě 4 

2.-3. Problematické parkování  4 

4.-5. Veřejné osvětlení 3 

4.-5. Zimní údržba cest 3 

6.-17. Hluk z dálnice 2 

6.-17. Chybí sportovní hala pro celoroční sportování 2 

6.-17. Chybí např. některé speciální obchody a služby 2 

6.-17. Kanalizace 2 

6.-17. Likvidace tříděného odpadu 2 

6.-17. Nedostatek laviček 2 

6.-17. Nedostatek odpadkových košů (i speciálních na psí exkrementy) 2 

6.-17. Nedostatek odpočinkových zón (zeleně) 2 

6.-17. Nedostatek volnočasových aktivit pro dospělé (včetně seniorů) 2 

6.-17. Nefunkční městský rozhlas 2 

6.-17. Vandalismus, noční klid, konzumace alkoholu na veřejnosti 2 

17.-33. Víkendová autobusová doprava 2 

17.-33. Chybí hřiště pro děti, za školou vše zamčeno 1 

17.-33. Malá informovanost občanů o akcích 1 

17.-33. Nedostatečná podpora sportu 1 

17.-33. Chybí sauna 1 

17.-33. Nedostatečná kapacita mateřské školky 1 
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Tabulka č.5- pokračování : Spontánně uvedené aspekty, které negativně ovlivňují míru 
spokojenosti 

Pořadí Připomínka Absolutní 
počet  

17.-33. Nedostatečná péče o zeleň 1 

17.-33. Sousedské vztahy 1 

17.-33. Spojení s Prahou 1 

17.-33. Stav koupaliště 1 

17.-33. Stav památek 1 

17.-33. Špatná práce bytového hospodářství Hodkovice 1 

17.-33. Toulavá zvířata 1 

17.-33. Nedostatečné vlakové spojení 1 

17.-33. Zajistit bezbariérový přístup do zdravotního střediska 1 

17.-33. Zavedení "měřáků" na topení ve všech bytech v majetku města  1 

17.-33. Zcela arogantní přístup tajemníka a místostarostky k občanům města 1 

 
I v Hodkovicích, tak jako ve většině jiných českých měst, obyvatele trápí problém volně 
pobíhajících psů a problematika úklidu psích exkrementů ve městě3. S daným problémem 
souvisí také nedostatek odpadkových košů. Opět se nám zde objevily připomínky ke stavu 
komunikací, lidé zde zmiňovali konkrétní názvy ulic, a to ulice Tyršova, Smetanova, Liberecká, 
komunikace v tzv. „kolonii“ obecně či silnici směrem na Záskalí. Problémy s parkováním lidé 
řeší v lokalitě „sídliště“ a v ulici Liberecká před obchody. 

 
 

5.1.5. ANALÝZA DŮLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ ŽIVOTA 

 

V našem šetření jsme se nezaměřili pouze na spokojenost s jednotlivými aspekty života ve 
městě, ale také na to, nakolik je obyvatelé města považují za důležité. Protože jedině tak 
jsme schopni ukázat, které oblasti vyžadují rychlé a efektivní řešení. 
 
Urgentní řešení vyžadují především oblasti, s kterými jsou obyvatelé málo spokojeni a přitom 
je považují za důležité. Oblasti, které v současnosti obyvatele města tolik „nepálí“ (jsou 
s nimi sice málo spokojeni, ale nepovažují je za tak důležité), by však vedení města nemělo 
do budoucna opomíjet, jelikož hodnocení a názory obyvatel se vyvíjejí a i tyto oblasti mohou 
časem nabýt na důležitosti, především v souvislosti s vyřešením dnešních palčivých témat. 
 

 

                                                             
3
 Dané zjištění mohlo být zajisté částečně ovlivněno obdobím sběru dat, kdy roztál sníh po zimě a chodníky 

odhalily nepořádek na ulicích města. 
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Graf č. 6: Subjektivní důležitost jednotlivých oblastí života v Hodkovicích  
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Data v %, N=360. 

 
Pro obyvatele Hodkovic je důležité, aby jejich město bylo bezpečné, čisté, komunikace ve 
městě byly udržované a v dobrém stavu, dále, aby si lidé mohli ve městě nakoupit, aby byla 
ve městě dostupná zdravotní péče a lidé se relativně dobře dostali vlaky a autobusy do 
okolních větších měst. 
Školství a možnosti uplatnění se na trhu práce vykazují ve srovnání s ostatními tématy 
odlišné rozložení odpovědí „velmi a spíše důležité“. Tento stav je zajisté ovlivněn vysokou 
mírou důležitosti těchto položek pro skupinu obyvatel Hodkovic v předproduktivním a 
produktivním věku, případně pro rodiny s dětmi. 
 
Mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami obyvatel jsme nezaznamenali významné 
statistické rozdíly, s těmito výjimkami: 

o Pro ženy je ve srovnání s muži důležitější: kulturní život, nabídka volnočasových 
aktivit pro děti a oblast školství. 

o Pro důchodce ve srovnání s ostatními obyvateli města je důležitější, aby měli ve 
městě možnost základních nákupů. Obyvatelé v důchodovém věku také kladou vyšší 
důraz na možnosti parkování ve městě a odvoz domovního odpadu. 
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5.1.6.  ANALÝZA SPOKOJENOSTI 
 

Analýza spokojenosti je nástrojem dlouhodobého plánování, protože komplexně hodnotí 
různé stránky rozvoje města či organizace, pomáhá nalézt problémy nebo příležitosti.  
Následující mapa vychází z analýzy vzájemného vztahu spokojenosti s jednotlivými aspekty 
života ve městě s jejich přisuzovanou důležitostí. 
 
Graf č.7: Analýza spokojenosti 
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Město Hodkovice nad Mohelkou by se mělo zaměřit především na zlepšení: 

- Stavu komunikací ve městě 
- Vnímané bezpečnosti ve městě 
- Město by mělo napomáhat vzniku nových pracovních míst 

 
Podporovat to, co funguje a je pro obyvatele důležité: 

- Školství 
- Svoz a likvidaci odpadu 
- Zdravotnictví 
- Fungování městského úřadu 

 
Město by mělo monitorovat a pomalu zlepšovat: 

- Kulturní nabídku ve městě 
- Atraktivnost lokality pro turisty 
- Dostupnost služeb pro domácnosti 
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Naopak dostatečně využít a prezentovat: 

- Možnosti sportovního vyžití v průběhu letních měsíců 
 
 

5.1.7. POŘADÍ PROBLÉMOVOSTI 

 
Pořadí „problémovosti“ jednotlivých aspektů určujeme dle kombinace různých přístupů 
analýzy spokojenosti a důležitosti4. Za problémové považujeme především ty oblasti, se 
kterými jsou obyvatelé města málo spokojeni a přitom je považují za důležité.  
 
Tabulka č. 6: Analýza problémovosti jednotlivých oblastí života ve městě 

Pořadí Oblast života Skóre5 

1. Pracovní příležitosti 3 

2. Stav komunikací ve městě 7 

3. Bezpečnost v obci 8 

4. Možnosti využití volného času dětí a mládeže 12 

5. Služby pro veřejnost a domácnost 15 

6. Zajištění běžných každodenních nákupů 20 

7. Veřejná zeleň čistota ulic a veřejných prostranství 21 

8. Zdravotní péče 28 

9. Hřiště pro děti a mládež 29 

10. Kulturní život ve městě 30 

11. Vzhled centra města 30 

12. Fungování Městského úřadu pro veřejnost 37 

13. Zázemí pro sportovní aktivity v zimním období 39 

14. Spojení veřejnou dopravou obce s velkými městy v okolí 41 

15. Zajímavá místa pro návštěvu 46 

16. Dostatečné pokrytí celé obce veřejnou dopravou 46 

17. Oblast školství 50 

18. Parkování ve městě 52 

19. Zázemí pro sportovní aktivity v letním období 57 

20. Odvoz a likvidace domovního odpadu 59 

 
Obyvatelé vnímají nedostatek pracovních příležitostí ve městě jako velký problém a řeší ho 
dojížděním za prací mimo Boskovice. V konečném důsledku je tedy tento problém ovlivňuje 
mnohem méně než např. špatný stav silnic a chodníků. 

                                                             
4
 Pořadí vychází z kombinace těchto přístupů: diferenční analýzy, multiplikativního přístupu a modelu D-S. 

5 Skóre je definováno jako součet jednotlivých pořadí problémovosti z výše uvedených analýz. 
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5.2. Priority obyvatel městské části 

Vzhledem k tomu, že město v současné době chystá rozvojový plán, považujeme za velmi 

důležité znát pohled obyvatel na investiční priority. 

Respondenti měli za úkol vybrat z předloženého seznamu 32 investičních položek pouze 10, 

a to ty, kterým přikládají v budoucím rozvoji města zásadní význam. Tyto vybrané projekty se 

pak měli pokusit i seřadit podle důležitosti. Respondenti mohli také uvést další prioritu, která 

v nabízeném seznamu nebyla, a zařadit ji do první desítky. 

Seznam byl vytvořen ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu tak, aby odpovídal 

místní situaci. Nebylo snadné vytvořit takový seznam. Již při jeho tvorbě jsme si uvědomovali  

určitá úskalí. Přestože ze zkušeností víme, že obyvatelům jsou bližší konkrétní projekty (např. 

výstavba haly) než obecné formulace (např. podpora spolků), uchýlili jsme se k takto 

rozdílnému popisu jednotlivých priorit, především z toho důvodu, že u některých témat už 

známe konkrétní projekty a záměry, u jiných prozatím ne. Dalším úskalím jsou témata, která  

oslovují jen malou, zainteresovanou část obyvatel. Jedná se především o investiční projekty, 

které ovlivní život konkrétní skupiny obyvatel či život v konkrétní lokalitě, pro příklad 

uvedeme projekt rekonstrukce budovy hasičů v Záskalí či kanalizaci v Radoňovicích. 

Z výše uvedených důvodů je třeba přistupovat k interpretaci následujících dat s jistou dávkou 

opatrnosti. 

Dále je třeba si uvědomit, že řazení jednotlivých investičních návrhů je ovlivněno životním 

stylem a osobními ambicemi jednotlivých respondentů. Právě optikou vlastních zájmů 

jednotlivci posuzovali a hodnotili předložené projekty a jejich míru důležitosti. 

V následujících kapitolách se seznámíte s mírou zařazení jednotlivých priorit do prvních 10 

(tedy do TOP 10), do prvních tří (tedy do TOP 3) a také o míře zařazení na místo první (tedy 

TOP 1). V závěru jsme se pokusili, na základě vah, které jsme přiřadili jednotlivým pořadím, o 

seřazení jednotlivých investičních záměrů města. 
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Top 10 

 

Následující graf ukazuje procentuální výskyt jednotlivých investičních záměrů v první desítce.  
 
Graf č.8: TOP 10 investičních projektů města z pohledu obyvatel Hodkovic 
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Více než polovina obyvatel zařadila do 10 prioritních oblastí opravu komunikací, 

rekonstrukci areálu koupaliště a výstavbu sportovní haly. 
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5.2.1. TOP 3 

 

Graf č.9 : TOP 3 investičních projektů města z pohledu obyvatel Hodkovic 
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Třetina obyvatel by opravy místních komunikací a výstavbu sportovní haly zařadila mezi tři 
nejdůležitější priority města. 
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5.2.2. TOP PRIORITA 

 

Graf č.10 : TOP PRIORITA  investičních projektů města z pohledu obyvatel Hodkovic 
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Pro necelou jednu čtvrtinu obyvatel Hodkovic (22 %) je v současné době prioritou číslo 1 

výstavba nové sportovní haly. Necelá jedna pětina (18 %) by pak v prvé řadě měla zájem na 

opravě komunikací. 
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5.2.3. ROZDÍLY V POSTOJI K JEDNOTLIVÝM INVESTIČNÍM ZÁMĚRŮM MĚSTA MEZI JEDNOTLIVÝMI 

SOCIODEMOGRAFICKÝMI SKUPINAMI OBYVATEL 
 

V řazení jednotlivých priorit jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými 
skupinami obyvatel. V následující tabulce vždy uvedeme skupinu obyvatel, která danou 
prioritu zařadila v žebříčku výše než ostatní obyvatelé Hodkovic. Pokud není téma v tabulce 
uvedeno, můžeme říci, že v jeho umístění nejsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými 
skupinami obyvatel města. 
 

Tabulka č. 7: Pohled jednotlivých skupin obyvatelstva na investiční záměry města 

Výstavba sportovní haly  Obyvatelé ve věku 30 – 49 let 

Rekonstrukce areálu koupaliště  Domácnosti s dětmi 
 Obyvatelé mladší 49 let 

Rekonstrukce základní školy (zateplení a další)  Ženy 

Rekonstrukce kulturního domu  Obyvatelé katastrální části Hodkovice n/M 

Rozvoj dostupného bydlení (mladé rodiny, senioři)  Domácnosti s dětmi 
 Obyvatelé ve věku 50 – 69 let 

Generální oprava mateřské školky  Ženy 
 Obyvatelé ve věku 30 – 49 let 

Podpora spolkové činnosti, volnočasových aktivit, 
sportovních oddílů 

 Domácnosti s dětmi 
 Mladí lidé do 29 let 

Rekonstrukce kina  Mladí lidé do 29 let 

Oprava chodníků  Obyvatelé ve věku 50 – 69 let 

Rekonstrukce plochy náměstí   Muži 
 Obyvatelé ve věku 50 – 69 let 

Nová dětská hřiště a údržba stávajících  Domácnosti s dětmi 
 Obyvatelé ve věku 30 – 49 let 

Oprava a rozvoj veřejného osvětlení  Obyvatelé ve věku 50 – 69 let 

Rekonstrukce mostů a lávek přes Mohelku  Senioři 

Podpora nových prostor pro obchod a služby  Ekonomicky aktivní obyvatelé 
 Ženy 

Výstavba veřejných WC  Obyvatelé starší 50 let 

Parkování na sídlišti  Obyvatelé ve věku 50 – 69 let 

Budování oddechových zón (parky apod.)  Ženy 

Multifunkční prostory pro mládež a spolky (např. 
rekonstrukce podkroví školy) 

 Mladí lidé do 29 let 
 Domácnosti s dětmi 

Rozvoj průmyslové zóny  Ti, co si přejí navýšení počtu obyvatel 
 Ženy 

Cyklotrasa – Jílové  Obyvatelé Jílového 

Problematika úzkého a nízkého viaduktu do 
lokality Nové Hodkovice 

 Mladí lidé do 29 let 

Zřízení multifunkčního infocentra pro občany i 
návštěvníky města 

 Mladí lidé do 29 let 
 Obyvatelé katastrální části Hodkovice n/M 

Rekonstrukce budovy hasičů v Záskalí  Obyvatelé Záskalí 

Vybudování muzea se stálou historickou expozicí  Mladí lidé do 29 let 

Odkanalizovaní Radoňovic  Obyvatelé Radoňovic 

Parkování v okolí průmyslových zón  Obyvatelé Jílového 
 Ekonomicky aktivní obyvatelé 
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5.2.4. DEFINOVÁNÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ 

 
Následující tabulky shrnují zařazení jednotlivých investičních záměrů mezi TOP priority města 
Hodkovic nad Mohelkou. Pro určení jednotlivých priorit doporučujeme zohlednit především 
četnost jejich zařazení na první tři místa: 
 
Tabulka č.8: Investiční záměry s vnímanou nejvyšší prioritou 

 Investiční projekt 1-10 1-3 1. 

1.  Oprava místních komunikací 57 33 18 
2.  Výstavba sportovní haly 50 31 22 
3.  Rekonstrukce areálu koupaliště 51 17 5 
4.  Rekonstrukce základní školy (zateplení a další) 42 18 4 
5.  Rekonstrukce kulturního domu 43 13 2 
6.  Rozvoj dostupného bydlení (mladé rodiny, senioři) 40 15 6 
7.  Generální oprava mateřské školy 32 11 2 
8.  Podpora spolkové činnosti, volnočasových aktivit, sportovních oddílů 32 5 1 
9.  Rekonstrukce kina 32 5 0 
10.  Oprava chodníků 30 12 2 
11.  Rekonstrukce plochy náměstí s mobiliářem, kašny, osvětlení, 

elektrické přípojky 
31 9 3 

12.  Nová dětská hřiště a údržba stávajících 30 6 0 
13.  Rekonstrukce zdravotního střediska 29 6 1 
14.  Oprava a rozvoj veřejného osvětlení 28 7 1 
15.  Rozvoj turistických atraktivit6  27 4 1 
16.  Rekonstrukce mostů a lávek přes Mohelku 26 5 0 
17.  Podpora nových prostor pro obchod a služby 25 7 3 
18.  Výstavba veřejných WC 24 7 3 
19.  Parkování na sídlišti 21 6 3 
20.  Budování oddechových zón (parky apod.) 21 3 0 
21.  Rozšíření městské zeleně 20 3 1 
22.  Rekonstrukce hřbitovní zdi, chodníků a výstavba WC 20 4 0 
23.  Multifunkční prostory pro mládež a spolky (např. rekonstrukce 

podkroví školy) 
20 5 2 

24.  Rekonstrukce budovy hodkovických hasičů 18 5 1 
25.  Rozvoj průmyslové zóny 18 6 2 
26.  Cyklotrasa – Jílové 15 4 1 
27.  Problematika úzkého a nízkého viaduktu do lokality Nové Hodkovice 14 3 1 
28.  Zřízení multifunkčního infocentra pro občany i návštěvníky města 13 3 1 
29.  Rekonstrukce budovy hasičů v Záskalí 9 3 1 
30.  Vybudování muzea se stálou historickou expozicí Hodkovic nad 

Mohelkou 
9 3 1 

31.  Odkanalizovaní Radoňovic 8 3 1 
32.  Parkování v okolí průmyslových zón 6 1 0 

Data v % případů, N= 360. 

 
Následně jsme pro doplnění informací vytvořili pořadí jednotlivých priorit pomocí vah, které 
jsme přiřadili jednotlivému pořadí podle klíče na následující stránce: 
 
 

                                                             
6
 Jedná se o zřízení naučné stezky "Cesta za historií Hodkovic, Křížová cesta, Napoleonská varta, kostel, 

Raubířské skály, Skalní údolí) 
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Pořadí priorit Přiřazená váha 

Priorita 1 10 

Priorita 2 9,5 

Priorita 3 9,0 

Priorita 4 3,5 Priorita 7 2,0 

Priorita 5 3,0 Priorita 8 1,5 

Priorita 6 2,5 Priorita 9 1,0 

Priorita 10 0,5 

 
Vynásobením jednotlivých priorit odpovídajícími váhami a následným sečtením těchto 
hodnot jsme poté získali hodnotu indexu uvedenou v následující tabulce. Čím vyšší hodnota, 
tím vyšší priorita. 
 
Tabulka č. 9: Investiční záměry s vnímanou nejvyšší prioritou 

 Investiční projekt Hodnota indexu 

1. Oprava místních komunikací 1386 

2. Výstavba sportovní haly 1314 

3. Rekonstrukce základní školy 936 

4. Rekonstrukce areálu koupaliště 887 

5. Rozvoj dostupného bydlení 694 

6. Rekonstrukce kulturního domu 653 

7. Generální oprava mateřské školky 646 

8. Oprava chodníků 533 

9. Rekonstrukce plochy náměstí  480 

10. Rekonstrukce zdravotního střediska 432 

11. Podpora nových prostor pro obchod a služby 416 

12. Nová dětská hřiště a údržba stávajících 412 

13. Rekonstrukce kina 378 

14. Podpora spolkové činnosti volnočasových aktivit sportovních oddílů 377 

15. Oprava a rozvoj veřejného osvětlení 366 

16. Výstavba veřejných WC 323 

17. Parkování na sídlišti 319 

18. Rekonstrukce mostu a lávek přes Mohelku 295 

19. Rozvoj průmyslové zóny 287 

20. Rozvoj turistických atraktivit 265 

21. Multifunkční prostory pro mládež a spolky 249 

22. Rekonstrukce hřbitovní zdi chodníků a výstavba WC 230 

23. Rekonstrukce budovy hodkovických hasičů 217 

24. Budování oddechových zón 209 

25. Rozšíření městské zeleně 203 

26. Cyklotrasa Jílové 180 

27. Problematika úzkého a nízkého viaduktu do lokality Nové Hodkovice 157 

28. Rekonstrukce budovy hasičů v Záskalí 127 
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Tabulka č.9- pokračování: Investiční záměry s vnímanou nejvyšší prioritou 

 Investiční projekt Hodnota indexu 

29. Odkanalizování Radoňovic 99 

30. Parkování v okolí průmyslových zón 98 

31. Zřízení multifunkčního infocentra pro občany i návštěvníky města 88 

32. Vybudování muzea se stálou historickou expozicí Hodkovic nad Mohelkou 58 
 

 
Z výsledků vyplývá, že obyvatelé Hodkovic by prostředky z rozpočtu města přednostně  
směřovali do oprav komunikací a výstavby nové sportovní haly. K dalším důležitým 
investičním záměrům pak z jejich pohledu patří rekonstrukce základní školy a rekonstrukce 
areálu koupaliště. 
 
 

5.2.5.  SPONTÁNNĚ ZMÍNĚNÉ PRIORITY 
 

Obyvatelé sami mohli navrhnout další investiční projekty, které by z jejich pohledu měly do 
10 prioritních oblastí patřit. Tuto možnost využilo 70 respondentů.  
Přestože mezi zařazené priority města patřila „Podpora nových prostor pro obchod a služby“, 
11 respondentů ještě doplnilo, že si konkrétně přejí vybudování supermarketu, především 
z důvodu vysokých cen potravin ve stávajících obchodech ve městě. Tato situace, i když 
pouze u jednoho či dvou případů, se opakovala také u dalších investičních priorit. Obyvatelé 
tak chtěli zdůraznit potřebu konkrétního řešení: např. u opravy chodníků ve městě uvedli i 
místo, které by se mělo z jejich pohledu opravit co nejdříve. Z tohoto důvodu jsou pro lepší 
orientaci v následující tabulce podbarvené pouze ty investiční záměry, které nebyly 
respondentům prvoplánovitě nabídnuty. 
  
Tabulka č. 10: Spontánně uvedené investiční priority  

 Navržený investiční záměr Absolutní počet 

1. Stavba nového supermarketu 11 

2. Kanalizace v Jílovém 5 
 

3.-11. Chodník z Jílového do Hodkovic 2 

3.-11. Komunikace do Žďárku 2 

3.-11. Oprava komunikace do Nových Hodkovic 2 

3.-11. Oprava terasy v Poštovské ulici 2 

3.-11. Revitalizace vlakového nádraží 2 

3.-11. Rozmístění vyššího počtu laviček 2 

3.-11. Rozmístění vyššího počtu odpadkových košů 2 

3.-11. Vybudování dětského hřiště 2 

3.-11. Zřízení městské policie  2 
 

12. -42. Bezbariérový přístup na poštu (MÚ) 1 
12. -42. Bezpečnostní prvky na silnici mezi Záskalím a Dl.Mostem 1 
12. -42. Čištění místní kanalizace 1 
12. -42. Čištění odpadních vod ze Záskalí 1 

Pokračování tabulky č.10: Spontánně uvedené investiční priority 
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 Navržený investiční záměr Absolutní počet 
12. -42. Chodník u paneláku Podlesí 543 1 
12. -42. Dokončit přípojku vody z Heřmanic do Záskalí 1 
12. -42. Doprava pro seniory  na kulturní akce (minibus ) 1 
12. -42. Instalace zrcadel pro řidiče vozidel v místech, kde je 

třeba 
1 

12. -42. Kabelové rozvody pro internet - UPC 1 
12. -42. Zavést noční službu v DPS 1 
12. -42. Obecní vodovod 1 
12. -42. Odhlučnění dálnice 1 
12. -42. Oprava městského rozhlasu 1 
12. -42. Oprava silnice Pražská 1 
12. -42. Opravit po vandalech autobusové zastávky 1 
12. -42. Orientační směrníky na důležitá místa ve městě 1 
12. -42. Osvětlení v ul.Černodubská 1 
12. -42. Retardéry 1 
12. -42. Parkování ve městě  
12. -42. Rozvoj letiště 1 
12. -42. Sauna 1 
12. -42. Stav městského lesa 1 
12. -42. Údržba cyklostezky v sezóně 1 
12. -42. Úprava hlavní vchodové cesty za branou na hřbitově 1 
12. -42. Vybudování chodníku pro chodce v ul.Černodubská 1 
12. -42. Výměna starých značek, odstranění neplatných 1 
12. -42. Vymezení a vybudování zahrádkářských kolonií 1 
12. -42. Vyřešit parkování v Podlesí 1 
12. -42. Výstavba chodníku podél silnice do Petrašovic 1 
12. -42. Zjištění kvalitního vzdělání na ZŠ 1 
12. -42. Zřízení záchytných kotců pro toulavé psy 1 

 

 

5.2.6. PROBLEMATIKA VÝSTAVBY NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU A REKONSTRUKCE 

KINA 

 

Nezávisle na předchozích prioritách jsme obyvatele nechali porovnat důležitost tří 
konkrétních projektů – rekonstrukci kulturního domu, kina a výstavbu nové haly. Jak již 
ukázala předešlá zjištění, hodkovičtí obyvatelé upřednostňují projekt vybudování 
multifunkční haly před opravou kulturního domu a opravu kulturního domu před opravou 
kina.  
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Graf č.11: Pořadí podporovaných investičních záměrů 
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Multifunkční hala má podporu především mezi obyvateli - rodiči (78 % z nich) , obyvateli ve 
věku 30 - 49 let (71 % z nich) a obyvateli ekonomicky aktivními (63 % z nich). Kulturní dům 
naopak ve vyšší míře, ve srovnání s ostatními skupinami obyvatel, podporují důchodci, a to 
konkrétně dvě pětiny seniorů (41 % z nich) by projekt opravy kulturního domu a jeho 
následného provozování zařadily na první místo.  
 
Toto pořadí vychází i z předešlé analýzy priorit. Pro připomenutí zopakujeme umístění těchto 
sledovaných tří priorit v rámci všech projektů, současné vedení města uvažuje o jejich brzké 
realizaci: 
 
Graf č.12: Zařazení sledovaných investičních projektů do TOP 10 priorit města 
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 Data v % případů, N= 360. 

 
Tabulka č.11: Rozložení názorů ve vnímání míry priority sledovaných investičních záměrů 

 Bez 
priorit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Výstavba 
sportovní haly 

50 22 5 4 4 6 3 2 1 1 3 

Rekonstrukce 
kulturního 
domu 

57 2 5 6 4 3 6 9 3 2 3 

Rekonstrukce 
kina 

68 0 2 3 5 4 2 4 5 2 3 

Data v % případů, N= 360. 
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Tabulka č.12: Hodnota sledovaného indexu investičních záměrů7 

  

Výstavba sportovní haly 1314 

Rekonstrukce kulturního domu 653 

Rekonstrukce kina 378 

 

5.3. Podpora rozvoje Hodkovic 

Graf č.13: Podpora rozvoje města v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel 
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Data v %, N= 360. 

Jedna třetina (34 %) obyvatel Hodkovic si nepřeje další navyšování počtu obyvatel města, 
v průběhu dalších 10 let by ráda zachovala současný stav. 
 
Mezi jednotlivými skupinami obyvatel jsme nezaznamenali žádné statisticky významné 
rozdíly, s výjimkou toho, že na danou otázku neuměli odpovědět především lidé starší 70 let 
(48 % z nich). 
 
 

                                                             
7 Index jsme získali vynásobením jednotlivých priorit odpovídajícími váhami a následným sečtením 
těchto hodnot. Čím vyšší hodnota, tím vyšší priorita. 
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5.4. Vyjíždění obyvatel města ve všední dny 

Graf č.14 : Podíl obyvatel, kteří z města za danými účely vyjíždějí ve všední dny 
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Data v % případů, N= 360. 

 
Necelá polovina hodkovických občanů (44 %) si ve všední dny nákupy běžných potravin 
zajišťuje mimo Hodkovice. Zajisté tato situace souvisí s tím, že celá jedna třetina (33 %) 
obyvatel Hodkovic vyjíždí denně za prací. 
Z výsledků je dále zajímavé, že celá jedna třetina hodkovických obyvatel (31 %) ve všední dny 
navštěvuje kulturní akce mimo Hodkovice. 
 
Rozdíly mezi sociodemografickými skupinami obyvatel: 

- na nákupy potravin vyjíždějí častěji ženy (67 %) než muži (50 %); 
- zajímavé je, že z Hodkovic ve všední dny také velmi často jezdí na nákupy 

potravin lidé v důchodovém věku (75 % z nich), dle našeho názoru tento 
vysoký podíl souvisí především s tím, že tito lidé nedělají velké nákupy o 
víkendu, ale mohou si na nákup zajet kdykoliv, tedy i ve všední dny; 

- za sportovními aktivitami vyjíždějí především lidé ve věku 15 – 49 let (29 % 
z nich); 

- do zaměstnání denně vyjíždí z Hodkovic dvě třetiny ekonomicky aktivních 
občanů (66 %), jedná se především o osoby ve věku 30 -49 let. 
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6. ZÁVĚRY 
 

 V rámci šetření se podařilo získat informace od 360 hodkovických 

obyvatel. 

 Struktura našeho vzorku se přiblížila demografické struktuře obyvatel 

města Hodkovice nad Mohelkou. 

 Obyvatelé jsou s kvalitou života ve městě spokojeni. Na tuto celkovou 

spokojenost má vliv především úroveň základní školy, kvalita 

odpadového hospodářství města, práce městského úřadu. 

 Mimo výše uvedená témata jsou obyvatelé spokojeni s dopravním 

spojením s okolními městy a s možnostmi sportovních aktivit v průběhu 

léta. 

 Negativně pak může celkovou spokojenost obyvatelů ovlivnit především 

stav komunikací, nízká úroveň bezpečnosti a nedostatek služeb pro 

domácnost.  

 Obyvatelé Hodkovic by prostředky z rozpočtu města směřovali především 

na opravy komunikací a na výstavbu nové sportovní haly. Mezi další 

důležité investiční záměry města pak patří rekonstrukce základní školy a 

rekonstrukce areálu koupaliště. 

 Hodkovičtí obyvatelé upřednostňují projekt vybudování multifunkční haly 

před opravou kulturního domu a opravu kulturního domu před opravou 

kina.  
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7. DOTAZNÍK 
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Vážená paní, vážený pane,  
v rámci projektu „Tři kroky pro Hodkovice“ se na Vás obracíme s prosbou o zapojení do 

průzkumu, jehož výsledky nám pomohou vytvořit strategický plán rozvoje našeho města. 
Jedná se o důležitý dokument, který se stane podkladem pro rozhodování o dalším rozvoji 
Hodkovic. Z tohoto důvodu je názor každého jednotlivého obyvatele velmi hodnotný a pro 
naši další práci významný. Proto budeme rádi, pokud se do šetření zapojíte i vy osobně a 
možnost ovlivnit budoucnost města, ve kterém žijete, takto využijete. 

Dotazníkový průzkum je určen pro občany města Hodkovice starší 15 let. PRO KAŽDÉHO 
OBČANA JE URČEN POUZE JEDEN DOTAZNÍK. 

Při vyplňování se, prosím, držte přesně pokynů u jednotlivých otázek. V některých 
případech zakroužkujte jednu Vámi vybranou možnost. Například: Dojíždíte denně za prací?  

ano 1 

ne 2 

U některých otázek vyjádřete pořadím, čemu dáváte přednost, případně odpověď dopište 
vlastními slovy. Odpovědi zapisujte čitelně a co nejpřesněji.  

Dotazník je anonymní, nepodepisujte ho. Velmi důležitá je Vaše upřímnost a zodpovězení 
každé otázky. Budeme rádi, pokud se šetření zúčastní všichni členové vaší domácnosti starší 
15 let. Elektronický dotazník lze proto stáhnout na webové adrese města, případně si ho lze 
vyzvednout v podatelně městského úřadu. Vyplněné dotazníky vhoďte v orazítkované 
obálce, kterou pro tento účel obdržela každá domácnost, do jakékoliv poštovní schránky 
v Hodkovicích8(poštovné neplaťte), nebo osobně odevzdejte v podatelně městského úřadu 
v úředních hodinách. Termín ukončení sběru dotazníků je 24. března 2013.  

Při vhození obálky do schránky či jeho odevzdání po tomto datu, dotazníky nebudou 
zpracovány. 

 Děkujeme všem za zájem o naše město. 
Markéta Khauerová, místostarostka  
Více informací a dotazník  naleznete na: http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-mesto-

hodkovice/ 
 
1. V které části města bydlíte? Odpovědi kroužkujte. 

Hodkovice nad Mohelkou  1 

Jílové   2 

Radoňovice 3 

Záskalí  4 

Žďárek  5 
 

2. Jezdíte ve všední dny pravidelně mimo Hodkovice za následujícími účely? Odpovědi kroužkujte. 

 ano ne 

Mateřská škola – odvoz dítěte 1 2 

Základní škola – odvoz dítěte 1 2 

Střední škola a vysoká škola 1 2 

Nákupy běžných potravin 1 2 

Kultura (kino, divadlo, apod.) 1 2 

Praktický nebo dětský lékař 1 2 

Sport  1 2 

                                                             
8
  Umístění poštovních schránek: Nám. TGM 1 (budova městského úřadu), Jílové (u penzionu), Hodkovice - 

Podlesí (u MŠ zahrada), Hodkovice - vrátnice Monroe (Rychnovská ul.) 

http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-mesto-hodkovice/
http://www.hodkovicenm.cz/cs/tri-kroky-pro-mesto-hodkovice/
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Zaměstnání 1 2 

Jiný účel. Vypište: 
 

1 2 

3.   Do jaké míry jste spokojen/a s následujícími životními podmínkami v Hodkovicích? Hodnoťte 
spokojenost a zároveň důležitost pro vaši celkovou spokojenost.  V každém řádku zakroužkujte 
jednu odpověď pro spokojenost a jednu pro důležitost.  Odpovědi (spokojenost a důležitost) 
kroužkujte pro každou položku zvlášť: 

1 = zcela spokojen(a)  
2 = spíše spokojen(a) 

3 = spíše 
nespokojen(a) 

4 = zcela 
nespokojen(a) 

1 =velmi důležité 
2 = spíše důležité 

3 = spíše nedůležité 
4 = zcela nedůležité 

9 =  tuto položku nedovedu zhodnotit 

 

 spokojenost důležitost  

1. Pracovní příležitosti  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

2. Kulturní život ve městě  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

3. Zázemí pro sportovní aktivity v letním období 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

4. Zázemí pro sportovní aktivity v zimním 
období 

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

5. Možnosti využití volného času dětí a 
mládeže9  

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

6. Zajímavá místa pro návštěvu  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

7. Zdravotní péče 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

8. Oblast školství 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

9. Hřiště pro děti a mládež (venkovní prostory 
apod.) 

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

10. Vzhled centra města  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

11. Zajištění běžných každodenních nákupů 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

12. Služby pro veřejnost a domácnost  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

13. Fungování Městského úřadu pro veřejnost  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

14. Bezpečnost v obci 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

15. Spojení veřejnou dopravou obce s velkými 
městy v okolí 

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

16. Stav komunikací ve městě  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

17. Parkování ve městě  1 2 3 4 1 2 3 4 9 

18. Dostatečné pokrytí celé obce veřejnou 
dopravou včetně přilehlých částí  

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

19. Odvoz a likvidace domovního odpadu 1 2 3 4 1 2 3 4 9 

20. Veřejná zeleň, čistota ulic a veřejných 
prostranství 

1 2 3 4 1 2 3 4 9 

21. Jaká je Vaše celková spokojenost se životem 
v Hodkovicích  

1 2 3 4 X X X X X 

22. Prosím dopište, co není uvedeno v seznamu 
výše: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 X 

                                                             
9 Kroužky, zájmové aktivity apod. 
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4.  Představte si, že jako starosta obce máte pouze omezený rozpočet a sám/a se 
musíte rozhodnout mezi následujícími třemi projekty, který z nich finančně podpoříte. 
Prosím, uveďte pořadí, jak byste se rozhodl/a a v jakém pořadí jednotlivé projekty 
podpořil/a vy sám/a osobně. Zapište pořadí 1- 3: 

pořadí 

Oprava a provoz kina  

Vybudování a provoz multifunkční sportovní haly   

Oprava a provoz kulturního domu  

 
5.  Nyní by nás zajímalo, do jakých projektů byste vy osobně investoval/a obecní prostředky? Z 

následujícího seznamu vyberte 10 položek, které by měla obec ze svého rozpočtu podpořit. Zkuste 
je seřadit podle vámi vnímané důležitosti. Použijte stupnici 1-10, kdy 1 je z vašeho pohledu 
nejdůležitější priorita města pro následující období.  

Zapište do pravého sloupce priority 1-10: 

Kó
d 

Položka Priorit
a 

1.  Výstavba sportovní haly  

2.  Rekonstrukce základní školy (zateplení a další)  

3.  Oprava místních komunikací  

4.  Oprava chodníků  

5.  Oprava a rozvoj veřejného osvětlení   

6.  Rozšíření městské zeleně   

7.  Rekonstrukce hřbitovní zdi, chodníků a výstavba WC  

8.  Rekonstrukce areálu koupaliště  

9.  Rekonstrukce budovy hodkovických hasičů  

10.  Rekonstrukce budovy hasičů na Záskalí  

11.  Rekonstrukce zdravotního střediska  

12.  Generální oprava mateřské školy  

13.  Rozvoj dostupného bydlení (mladé rodiny, senioři)  

14.  Rozvoj průmyslové zóny  

15.  Cyklotrasa – Jílové  

16.  Rekonstrukce plochy náměstí s mobiliářem, kašny, osvětlení, elektrické přípojky  

17.  Parkování v okolí průmyslových zón  

18.  Parkování na sídlišti  

19.  Podpora spolkové činnosti, volnočasových aktivit, sportovních oddílů  

20.  Rekonstrukce kulturního domu  

21.  Rekonstrukce kina  

22.  Nová dětská hřiště a údržba stávajících   

23.  Rekonstrukce mostů a lávek přes Mohelku  

24.  Rozvoj turistických atraktivit (zřízení naučné stezky "Cesta za historií Hodkovic nad 
Mohelkou“, Křížová cesta, Napoleonská varta, kostel, Raubířské skály, Skalní údolí) 

 

25.  Vybudování muzea se stálou historickou expozicí Hodkovic nad Mohelkou  

26.  Výstavba veřejných WC  

27.  Podpora nových prostor pro obchod a služby  

28.  Problematika úzkého a nízkého viaduktu do lokality Nové Hodkovice  

29.  Multifunkční prostory pro mládež a spolky (např. rekonstrukce podkroví školy)  

30.  Odkanalizovaní Radoňovic  

31.  Zřízení multifunkčního infocentra pro občany i návštěvníky města  

32.  Budování oddechových zón (parky apod.)  



 Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli města Hodkovice nad Mohelkou 

 

CpKP střední Čechy 35 

 

6. Zařadil/a byste ještě nějakou další neuvedenou investiční prioritu mezi první desítku? Pokud 
ano, jakou?  Prosíme o přesnou specifikaci. 

 
Vypište:....……………………………………………………………………………………………….. 
 

7. V současné době mají Hodkovice 2.800 obyvatel. Přejete si, další rovnoměrný rozvoj 
Hodkovic, samozřejmě za podmínky zajištění všech potřebných služeb?  Pokud ano, jak by měl 
vypadat nárůst obyvatel města? Kroužkujte: 

Přeji si zachování stávajícího stavu 1 

Navýšení do 100 obyvatel v průběhu dalších 10 let 2 

Navýšení o 100 - 500 obyvatel v průběhu dalších 10 let 3 

Navýšení o 500 - 1000 obyvatel v průběhu dalších 10 let 4 

Navýšení o 1000 a více obyvatel v průběhu dalších 10 let 5 

Neumím odpovědět 6 

 
8. Co byste vzkázal/a v souvislosti s budoucností Hodkovic vedení města (starostovi, 

místostarostce, radě nebo zastupitelstvu)?  
 
Zapište:……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A na závěr Vás poprosíme o doplnění několika sociodemografických informací o Vaší osobě, 

které budou využity pouze pro statistickou analýzu dat. Bez těchto položek bychom nemohli 
dotazník náležitě vyhodnotit.  

 
9. Jste? Kroužkujte: 

Muž  1 

Žena 2 
 
 
 

10. Žijete v domácnosti s dětmi školního (ZŠ, SŠ) nebo předškolního věku? Může se jednat o 
děti Vaše, případně o děti Vašeho partnera. Kroužkujte: 

Ano 1 

Ne 2 
 
 
 
 

11. Kolik je vám let? Kroužkujte: 
15 - 19 1 
20 - 29 2 
30 - 39 3 
40 - 49 4 
50 - 59 5 
60 - 64 6 
65 - 69 7 
70 - 79 8 
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80 a více let 9 
 
 
 

12. Jste? Kroužkujte: 

Ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ, zaměstnavatel, včetně pracujících důchodců) 1 

Starobní důchodce (nepracující) 2 

Student, učeň 3 

Žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mat. dovolené) 4 

Nezaměstnaný 5 

Jiné 6 
 
 

13. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Kroužkujte: 

Základní (bez vyučení) 1 

Vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity 2 

Vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou 3 

Vyšší nebo vysoká škola 4 
 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.  
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8. VZKAZY PRO VEDENÍ MĚSTA 
 
V rámci našeho dotazníkového šetření měli obyvatelé Hodkovic možnost vzkázat cokoliv vedení 
města. Tuto možnost využilo 173 z 360 účastníků šetření. 
 

1. Získávat dotace, větší podpora malých akcí (kultura, sport), snižovat náklady, úspory investovat 

2. 

Lépe využívat, rekonstruovat, zhodnocovat stávající majetek obce. Hlavně: škola, kulturní dům, 
mateřská školka + knihovna (té by se našly jiné prostory), některé velké budovy na náměstí (např. 
Ungrův dům), budova býv. Letecké školy v České ulici atd. Zřídit lidovou školu umění. 

3. Mnoho úspěchů při prosazování všeho, co bude ku prospěchu občanů Hodkovic. 

4. 
Zrušit současný diskriminační způsob úhrad za odvoz a likvidaci domovního odpadu! Zavést jednotnou 
sazbu tak, jak je to obvyklé v jiných městech. 

5. 
Možná by místo budování sportovní haly stačilo např. v zimě protáhnout na letišti běžkařskou stopu 
apod. 

6. Zákaz podvratné činnosti v zastupitelstvu a na území města Hodkovic; "agentu" Hurtovi z Jílového. 

7. Méně úřadu, více osobního přístupu k lidem. 

8. 
Zvýšení elektronizace komunikace občanů s radnicí, informovanost občanů města o jednáních na 
radnici. 

9. Jsem spokojena, v této době není lehká práce s občany. 

10. 
Nedostatečná komunikace - neochota jednat, nic neříkající zápisy (č.parc., č.j., iniciály žadatele, z toho 
nikdo nic nepozná, musí hledat na katastru apod.) 

11. Vyhoďte lidi, kteří jsou tam zbytečně, a začněte dělat něco pro lidi a naše malé město. 

12. 

Vyměnit na dětském hřišti na sídlišti klouzačky, prolejzačky atd. Není to bezpečné pro děti, už se stalo 
několik úrazů. A aspoň dvě lavičky. A před panelákem č.604 nesvítí venkovní lampy, neustále. Zvýšit 
bezpečnost, neboť na sídlišti volně pobíhají velcí psi, bez majitelů! Už dvě děti byly napadené. A 
potulují se tu feťáci kolem sídliště! 

13. 

Bič na neukázněné pejskaře - volně běhající psi - nechuť téměř každého po nich uklidit. K zhoršení 
došlo i k úpravě a údržbě zeleně na sídlištích. Zimní údržba je někdy až příliš aktivní, mohla by trochu 
pozornosti také věnovat komunikacím mezi řadovými garážemi u koupaliště. 

14. 

Udělat chodník na hlavní silnici k Duhové ulici, jelikož tu baráky neustále narůstají, je tu hodně dětí, mě 
osobně už málem 2x srazilo auto a ještě mi řidič vynadal, co tam s kočárem dělám! Jednou tu někoho 
srazí. Hodně lidí tu chodí i na procházky… 

15. 
Vzhledem ke zdrav. problémům nemám možnost se pravidelně zúčastňovat různých schůzí a zasedání, 
a tak mi chybí potřebné informace, abych mohl vzkázat starostovi i vedení města něco podstatného. 

16. 
Starostovi poděkování za dosavadní práci, zastupitelstvu klid na práci a soustředění na důležité 
problémy, odložení partajních strkanic a vědomí, že jsou odpovědni všem. 

17. 
1) Zakázat privatizaci městského majetku členům vedení města. 2) Vrátit privatizovaný majetek města 
vedením města. 

18. Nedovedu si vysvětlit, proč musely být prodány všechny stavební pozemky cizím firmám. 

19. Zlepšení a zkvalitnění služeb České pošty a MÚ. Vstřícnější přístup zaměstnanců. 

20. Otevřenost a pravdivost k veřejnosti. 

21. 

Aby brali zřetel na vzhled historické části města a tím i rekonstrukci hlavně náměstí a okolí kostela. 
Také rekonstrukce koupaliště by nebyla marná, lidé by nemuseli dojíždět jinam, a aby se vyřešila 
otázka pokálených chodníků! 

22. 
Zakázat privatizaci obecního majetku členy zastupitelstva. Vrátit privatizovaný obecní majetek všemi 
členy zastupitelstva i zpětně. Zajistit ubytování z obecního bytového fondu pro pana J.Štekrka. 

23. Úklid psích hoven. 
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24. Méně plánování, zkoumání, komunitních plánů, atd. Více činů! 

25. Přeji, ať se vám daří ve vaší práci, pro spokojený život obyvatel našeho města. 

26. Zachovat historickou část města a okolí. Opravovat starou výstavbu. 

27. 

Kvalitní průjezdnost Hodkovic směr Č. Dub. a Vrchovina, Sedlejovice. Na základě plánovaného a již 
budovaného budoucího propojení dálnice R35 s Polskem, Německem a Hradcem Králové nezapomínat 
na nárůst provozu na dálnici, a s tím spojený hluk a kriminalitu. 

28. 

Vážení, prosím, abyste projednali s lékařem Malíkem téma ohledně převozu sanitkou. Je tady hodně 
starých nemocných lidí po operaci a on říká, ať se starají děti nebo ať si tu sanitku lidé zaplatí. Někde 
to tak není, všude mají lidi, kteří to potřebují. Pojišťovna to hradí. Pracovní doba je špatná, k paní 
Večerníkové se mohlo každý den. Byla ochotná moc. 

29. 
Mrzí mě, že v zastupitelstvu sedí mladí lidé a nejsou schopni rozhodnout pro dobro sportovní haly. 
Dále kolik stojí město tyto dotazníky. A otázka dělají to lidé, co rozhodují pro sebe nebo pro město. 

30. Cesty po Hodkovicích n. M. jsou v hrozném stavu. 

31. 
Nelíbí se mi oba kruhové objezdy (malý průměr pro autobusy a nákl. auta). Nelíbí se mi šikmé náklony 
chodníků u nájezdů do objektu (nebezpečné v zimním období). 

32. Splnění slibů a předsevzetí. 

33. Zdražme poplatky ze psů, aby bylo na uklízení hromádek. 

34. 
Bylo by vhodné opravovat a udržovat ty stavby, které již bohužel (kulturák) stojí, než stavět další hrůzy  
jako je hala Monroe u nádraží. 

35. Lepší informovanost o práci, výsledcích zastupitelů. Každý nemůže chodit na zasedání! 

36. Hodně štěstí ve vaší práci. 

37. Více se starat o potřeby obyvatel i mimo centrum města nebo sídliště! 

38. Vybudovat chodník v ulici Českobrodské od kruhového objezdu k ulici Duhová. 

39. 
Možnost většího využití pracovních příležitostí v prostorách budovy samoobsluhy potravin na náměstí 
TGM v Hodkovicích. 

40. 
Za školou je zbytečně postaveno několik hřišť, která nejsou využitá, spíše se měla opravit sportovní 
hala na hřišti. 

41. 
Více se starat o potřeby občanů, skončení žabomyších válek v zastupitelstvu, kvalitní vedení města a 
reorganizaci úřadu - kvalitnější služby občanům, více peněz pro spolky v Hodkovicích. 

42. Větší aktivitu vedení města (starosta, místostarosta) obce. 

43. 
Pan starosta by si měl sbalit svých 5 švestek a konečně předat vládu zkušenějším. Jinak město dopadne 
špatně. 

44. 

Doporučuji, aby se město chovalo jako správný hospodář v domácnosti - šetřím a utrácím za priority! 
Nepřeji si, aby se na výstavbě (pokud někdy bude) haly přiživovali lobbisté. Chci jednoduchou halu a 
transparentní soutěž na dodavatele a průhledné financování. Doporučuji zavézt koupaliště a na 
stejném místě udělat malé - např. 10x15 m. PS: Co zvětšit tělocvičnu u školy? Ráno využívá škola, 
odpoledne, večer a víkendy zájmové skupiny, které si to budou platit. A město ušetří za výstavbu 
haly!!! 

45. Opravte halu. 

46. Aby podporovalo nápady a iniciativitu mladých a nezapomínali na staré občany. 

47. 

Myslím si, že sportovní hala by mohla být zrekonstruována na stávajícím místě a pokud to bude možné 
využít stávajících šaten, soc. zařízení a posilovny? Dále opravu kulturního domu promyslet a vytvořit i 
menší kino? Stávající kino nabídnout k pronájmu, prodeji? Více dotazníků - výborný nápad. 

48. Chovat se tak, aby občané mohli říct, ty máme rádi, to jsou ti, kteří jsou na správném místě. 

49. 
Hodně ochotných, aktivních a zapálených občanů pro dobrou věc, pro potřebný rozvoj města, 
vzájemnou dobrou spolupráci a při uskutečňování daného záměru 

50. 
Děkuji za tento dotazníkový průzkum. Je vidět, že vedení města záleží na názoru Hodkovičáků. 
Doufám, že výsledek průzkumu povede k vykročení do lepší budoucnosti a v zájmu všech. 

51. Tento dotazník je začátek dobré cesty, jak zlepšit rozvoj v Hodkovicích. Jenom doufám, že to využijete 
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dobrým směrem. 

52. Opravit příjezdovou cestu k DPS. Zvážit vyhlášku o aktivitách po 22.hodině u hospod a dalších akcí. 

53. Držte se!!! 

54. Myslet na lidi, aby tu měli práci a nemuseli dojíždět, továrna není pro každého. 

55. 
Vynaložené investice města do projektů musí sloužit k výchově mládeže. Tato investice se v budoucnu 
vrátí.  

56. Neslibovat nereálné, pouze proveditelné. 

57. Zabýval bych se problémem kouření dětí ze ZŠ za bílého dne před zahájením vyučování na veřejnosti.  

58. 
Nyní se v Hodkovicích krásně žije, tak ať se to nepokazí ani do budoucna, hlavně ať zde nerostou žádné 
průmyslové zóny. 

59. Neprodat KD ani kino. 

60. 
Udržovat lépe stávající zeleň na sídlišti a nenechat parkovat auta na trávníku atd. Zastřihávat keře, 
které brání veřejnému osvětlení. 

61. 
Řádně se starat o periferie Hodkovic jako např. "kolonie", a ne jenom o centrum města a přilehlé část. 
Toto je ostuda vedení města! 

62. Starat se o starší části Hodkovic (např. Kolonie) a ne jen o nové části. 

63. Dopravní spojení, volně pobíhající psi. 

64. 
Zásobování - ceny neúměrně vysoké a úroveň prodeje např. v samoobsluze na náměstí bez komentáře. 
Některé komunikace - hrozné - raději už nechodíme na procházky přes kolonie - otřesné díry. 

65. 
Rozvoj města - garáže, zahrádky, bydlení, hlavně vytváření pracovních míst bez agentur. Spojení do 
okolních měst o víkendu. 

66. 
Starosta - více důrazu na Radu. Místostarostka - méně Motýlku, více podpory starostovi. Zbylí radní - 
není vás vidět mezi lidmi. 

67. 
Zákaz parkování aut na komunikaci před lékárnou, v zimních měsících stěžují zaparkovaná auta v 
odstranění sněhu na komunikaci 

68. 
Zveřejnit na webových stránkách města kontaktní údaje služeb pro běžné obyvatelstvo - instalatér, 
elektrikář, opravář televizorů, malíř pokojů, truhlář, zámečník apod. 

69. 
Prosím, všímejte si práce zaměstnanců byt.hospod. Hodkovice; lidí potulujících se po Hodkovicích; 
nelíbí se mi nevšímavost některých zaměstnanců MÚ a DPS vůči lidem a okolí. 

70. Prosím, naslouchejte a komunikujte. 

71. 
Nerezignovat na iniciativu občanů, komunikovat, nebát se vazeb, být aktivnější. Dávat vědět úspěchy i 
problémy. Obklopit se odborníky. Nejen příznivci a kamarády. 

72. 
Zajistit ubytování pro pana Štekla. Vrátit privatizovaný obecní majetek všemi zastupiteli. Zakázat 
privatizaci obecního majetku členům zastupitelstva. Ponechat služebnu Policie ČR. 

73. 

Špatné umístění laviček na náměstí, v létě se sedí na plném sluníčku. Lepší by bylo jejich umístění pod 
stromy, jako bylo v minulosti. Rozprodávání parcel blízko centra města - ubývání zeleně, které je již 
nyní znatelné - např. pod Bramilem. 

74. Hlavně bez komunistů. 

75. 
Zavést noční hodinu pro restaurace, zlepšit úklid veřejných prostranství. Velmi pozitivně hodnotím 
zimní úklid. 

76. 

S činností městského úřadu jsem spokojená, jsem ráda, že o rozvoj města mají zájem mladí lidé. 
Budoucnost města vidím na dobré cestě, problém realizace všech záměrů bude ve financích. Vedení 
města bude potřebovat chytré a rozvážné vedení. 

77. Budujte, klidně pomalu, ale jistě. 

78. 
Pracujte jako jeden tým, nejste placeni na zakázku samostatných skupinek, ale za fungující město jako 
celek. Konejte v zájmu města a lidí v něm žijících. 

79. Turisté a cyklisti sem jezdí za přírodou, procházky mezi sídlišti z rod. domků nikoho nezajímají.  

80. 
Hodně síly a zdraví všem a spravedlivé rozhodování při umísťování do DPS a příprava nového domu 
důchodců nebo DPS. DPS,PS, DD- brzy to bude důležité pro třetinu obyvatel. 
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81. 
Ve městě není žádný pořádný obchodní dům, nákupy zde- hrůza, běhání z krámu do krámu zabere celé 
odpoledne nebo dopoledne.  

82. Výměna p. Kadlece, je to neschopný člověk. 

83. Pracujte pro lidi. 

84. 

Kritický stav komunikace, která je celoročně využívána jako příjezdová k trvale obydleným objektům- 
cesta ze Záskalí do Hodkovic. Skládka, která u této silnice kdysi vznikla. Vzorná zimní údržba cest do 
Záskalí - děkuji.  

85. 
Neudělejte stejnou chybu s prodejem pozemků developerům za nevýhodné ceny, pozemky jsou 
předražené a tím brání rozvoji města ve velmi pěkné lokalitě.  

86. 

Aktuálně mi dost vadí znečištění chodníků psími exkrementy. Dále jako budoucí uživatel služeb školky 
mě trochu zaráží pověst místní školky, možná by to stálo za zamyšlení. Možná bych byla pro 
kontejnery na směsné plasty, případně na tetrapacky. 

87. Přeji vám spokojenost občanů s vaší činností. 

88. Myslete více na potřeb lidí tohoto města.  

89. Přeji hodně štěstí a energie k novým nápadům a jejich realizaci 

90. 
Doufám, že v dalších volbách již neuspějete. Vedení města vykazuje silné korupční chování, nejedná v 
zájmu občanů, ale mají své osobní zájmy.  

91. Zaměřit se na životní náklady občanů, obyvatel - poplatky za popelnice, internet.. 

92. Více empatie. 

93. 
Raději méně akcí - ale vše dotáhnout do konce a hlavně kvalitně. Zakázky zadávat odborníkům, ne 
samoukům nebo fušerům. Práci sledovat a kontrolovat!! 

94. Přála bych jim, aby se všechny projekty podařilo realizovat - postupně. 

95. 

Řešení situace v ulici Českodubská - vybudování chodníku pro chodce, lepší osvětlení, řidiči zde jezdí 
příliš vysokou rychlostí, ohrožují bezpečnost, zejména dětí, obyvatelé této čtvrti nemají jinou možnost 
dostat se do města nežli po komunikaci, kde jezdí vozidla (bez chodníku).  

96. 
Zabývat se zanedbaným stavem místního koupaliště s kdysi pěkným sportovním bazénem. Řešit 
bytový problém p. Štekla - přidělení levného ubytování. 

97. 
Zastupitele (včetně minulých) vrátit privatizovaný obecní majetek, zakázat zastupitelům převody 
privatizovaného obecního majetku. 

98. 
Aby se v Hodkovicích dělalo hodně pro děti a mládež - kultura, spor, pak by možná neposedávaly před 
DPS, obchodem a u transformátoru. Aby se dalo parkovat na sídlišti. 

99. Při jakémkoliv rozhodování, myslete na občany a naslouchejte jejich názorům a připomínkám. 

100. Neumožnit pobyt rómským skupinám. 

101. 
Více investovat do stávajícího města a cest včetně chodníků a ne plýtvat investicemi pro "pár" lidí v 
nových Hodkovicích (silnice, chodníky, parkoviště) 

102. 
Zřízení více odpadkových košů na kraji města a ostatních ulic, ne jen na náměstích. Udržování zeleně a 
čistoty i ve spodní části města, ne pouze na náměstí. 

103. 
Doufám, že výsledky průzkumu neskončí v popelnici; zdravější část Hodkovic se soustředila okolo 
sportovní haly -momentálně v zimních měsících není kde; sídliště není součást Hodkovic?? 

104. 
Oceňuji zájem vedení města o názor občanů- díky!! Škoda, že jste nedodali domácnostem dostatek 
formulářů . Vyřadili jste tak spoustu lidí ze šetření. 

105. Lze řešit spojení s Prahou. Liberecké linky tu nestaví, jablonecké byly v poslední době velmi omezeny. 

106. Více podporovat kulturní život v Hodkovicích. 

107. Aby se mu dařilo, a kdyby se dařilo zajistit více a více pracovních míst, aby lidé nemuseli dojíždět. 

108. Věnujte více péče památkám. 

109. 
Po zimním období neprobíhá úklid v Luční ulici (úklid zimního posypu, písku). Pro místostarostku vzkaz- 
díky za aktivity a podporu dětí a rodičů v rodinném klubu Motýlek. 

110. 
Kvalitní kulturní a sportovní vyžití je základem spokojenosti každého člověka na světě, vše ostatní 
přijde samo. 
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111. Zajistit více kulturních akcí pro občany v důchodovém věku, když na ně stát kašle. 

112. Projednat autobusy na Prahu, jezdí jich málo. 

113. Vždy se dá něco zlepšit.  

114. Pracujte ve prospěch občanů. 

115. 

V malém městečku žijeme rádi a líbí se nám zde, prosíme zachovat jeho velikost s počtem obyvatel. 
Neradi bychom kolem dokola satelitní městečka, jenom proto, že je tu místo. Je nádherné, že člověk 
může jít do přírody na jakoukoliv stranu. Do města si mohu zajet do Liberce. 

116. 
Přál bych si, aby naše město vzkvétalo a naši radní naslouchali lidem, co si oni ve svém městě přejí, a 
peníze byly použity na správném místě a ne jen pro určité osoby k podvodům a machinacím. 

117. 
Zmenšit počet úředníků, zrušit funkci pana Kadlece (jen fotí), zvýšit poplatky za psy a pokuty za volně 
pobíhající psy. Dále nezadlužovat město a začít pracovat. Rezignaci pana starosty. 

118. 

Pročpak v Hodkovicích nemáme zastoupen nějaký větší obchodní řetězec. Třeba alespoň Lidl, který by 
srazil někdy opravdu nehorázné ceny místních obchodníků. Místní by měli práci a nemuseli bychom 
jezdit na velké nákupy do Liberce, Jablonce apod. 

119. Snížení počtu úředníků na radnici. 

120. Oprava chodníků na sídlišti Podlesí. 

121. Méně pletichaření a korupce při rozvoji našeho města. 

122. Oprava pravého chodníku od kruhového objezdu až k mostu přes dálnici (k nádraží). 

123. 

Zamezit přistěhování novým nepřizpůsobivým občanům na sídliště Podlesí, zlepšit činnost Policie ČR 
na tomto sídlišti. Zajistit úklid a údržbu zeleně na sídlišti dodavatelskými firmami. Zajistit zlepšení 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu na sídlišti - špatná slyšitelnost v některých částech sídliště. 
Zajistit opravu chodníků k některým domům na sídlišti. Hlavně nepřihrávat jednotlivé služby kolegům 
ze zastupitelstva. Posílit místní Komunální služby. 

124. Psi bez vodítek a náhubků. Ničení dětských hřišť.  

125. Hodně zdraví, síly, dobrých nervů. Spravedlivost a dobré úvahy. 

126. 
Postarat se o výstavbu obchodního centra např. Kaufland, Lidl, ponechat stávající zeleň, sázet nové 
stromy a nekácet zdravé. Ve zdravotním středisku by mohl být rentgen, EKG, rehabilitace, sono. 

127. 
Špatný přístup pro kočárky na MÚ a poštu. Chybí tu obchodní centrum - Kaufland, Tesco, Penny atd. 
Oprava sauny nebo bazén pro veřejnost. Využily by to určitě děti (MŠ a ZŠ), senioři a veřejnost. 

128. Více se věnovat přilehlým částem Hodkovic. 

129. Co nejrychleji postavit novou tělocvičnu - odliv mládeže; vybudování kanalizace v Jílovém. 

130. Hodně úspěchů. 

131. Hodně úspěchů při zvelebování našeho města. 

132. Prosba- aby majitelé psích miláčků po nich uklízeli.  

133. Pro důchodce být větší možnost pro umístění v domovech nebo peč. služba. 

134. Pod vaším vedením nevidím budoucnost města dobře! 

135. 

Více pracovních míst pro místní obyvatele a ne podpora cizích agentur, které vozí cizince na naše 
místa! Chválím práci klubu Motýlek. Založení oddělení školky v ZŠ. Jen tak dále, jsou to kroky správným 
směrem. 

136. Snížení počtu úředníků na MÚ 

137. Řešte průjezd kamionů a nákl. aut přes Záskalí - omezení nebo zákaz! 

138. V zimních obdobích  zlepšit v ulicích odvoz a častější protahování sněhu. 

139. Moc bych si přála, aby bylo v našem městě více občanů spokojených než těch věčně nespokojených. 

140. Aby se vám podařilo odstavit na vedlejší kolej věčného stěžovatele- pana Hurta. 

141. 
Stav náměstí je ostudný. Rozvoj průmyslové zóny by neměl hyzdit město, jako to dělá nová hala na 
výrobu výfuků. Podpora spolků pomůže celému městu. 

142. Věnujte se také vzhledu a čistotě veřejných prostor a údržbě památek. 

143. Děláte to výborně, fandím vám, jen tak dál! 

144. Odtajněte jména osob kupující obecní majetek a v kulturním kalendáři zveřejněte zasedání 
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zastupitelstva a informace ze zastupitelstva. 

145. 

Zajistit vyrovnaný či přebytkový rozpočet města. Nepodporujte zbytečné, neefektivní a předražené 
projekty, jako jsou "Tři kroky pro Hodkovice" či výstavba hřiště za ZŠ. Podporujte vznik a rozvoj 
kvalitních a moderních obchodů a služeb! Současný stav je zcela nevyhovující.  

146. 

Aby zastupitelé přestali zadlužovat město, aby ZM nestavěli další pomníky, které zadlužují město (viz 
Hřiště ZŠ), nejvyšší čas, aby ZM začalo dělat to, co je skutečným přínosem pro Hodkovice. S prázdnou 
kapsou jsou 3 kroky jen dalším vyhozením peněz. Kdo má z projektu peníze??? 

147. 

Každý jednotlivec by měl svá rozhodnutí důkladněji zvažovat a přemýšlet o důsledcích svých 
rozhodnutí, měl by za tyto rozhodnutí cítit a nést morální odpovědnost a ne se schovávat za 
odpovědnost kolektivní. 

148. Hospodařte s obecným majetkem tak jako by byl váš vlastní, a příliš nezadlužujte město. 

149. Vstal a šel mezi lidi, spřátelit se s lidem a nemuset za sebe posílat dotazníky. 

150. 
Efektivní využití finančních prostředků. Státní a evropské dotace. Vymáhání dlužních částek za bydlení 
(nájem). 

151. 

Aby se pan Samek méně zabýval zvětšováním svého majetku a staral se více o blaho lidí v Hodkovicích 
a zaměřil se nejen na lidi v důch. věku a hasiče, ale i na mladé lidi a na rodiny s dětmi (chudoba může 
zastihnout každého z nás). 

152. Raději bez komentáře - nemá to cenu. 

153. 
Zvýšit pracovní příležitosti, zlepšit autobusové spojení do Liberce, Jablonce, Turnova, MB, Prahy. 
Postavit obchodní dům (Liedl, COOP), snížit cenu tepla, teplé a studené vody, zajistit ve městě služby. 

154. 

Chybí pracovní příležitosti, drahé teplo a teplá a studená voda, mizerné spojení pro zaměstnané v 
Turnově, LBC, Jablonci- v odpoledních hodinách nic nejede, spojení nenavazuje, kdo nemá auto, nemá 
práci apod. 

155. 

Podpořit více kulturu ve městě, oslovit menší potravinové řetězce pro výstavbu supermarketu. 
Motivovat lidi v třídění odpadu- pokud platím poplatek za odpady stále vyšší, nemám důvod házet 
recyklovatelný odpad do kontejnerů. Rozdejte pytle na pet lahve a za odevzdání plného pytle dejte 
slevu na odpadech na další rok. 

156. Investujte do méně rizikových akcí viz. Nové Hodkovice - to je průšvih. 

157. Hodně sil a energie a čisté úmysly 

158. 
Rozumné a průhledné financování. Na viadukt pro nové Hodkovice by měl přidat ten, kdo přidává na 
stavební parcely. 

159. 

Chtělo by to městské byty pro mladé rodiny, které začínají hospodařit samy. Měly by mít možnost na 
první bydlení v dnešní době. Je opravdu těžké bydlení pro matky s dětmi. Město by mělo v této věci 
pomoci. 

160. Řiďte město tak, aby se v něm žilo všem lidem co nejlépe. 

161. 

S nárůstem aut je nutné rozšíření parkovacích míst na sídlišti. Nedostatkem se ničí veřejná zeleň a je 
porušen zákaz stání na sídlišti. Stěžuje to i úklid vozovek a odvoz popelnic, popř. stání sanitek a hasičů i 
úklid sněhu. 

162. 

Budou-li v obci pracovní příležitosti, budou zde občané bydlet. Půjde-li o kvalifikované práce, budou 
zde bydlet i kvalifikovaní pracovníci. Tím se bude zvyšovat i úroveň života, protože budou vyšší 
výdělky, které se budou utrácet v místě bydliště. Cítím, že hrozí určité sociální vyloučení některých 
skupin obyvatelstva. 

163. 

Aby se soustředili na mládež, která se pravidelně schází u kostela a popíjí alkohol a kouří marjánu 
(odpol. a večer). Také čtyřkolkám a terénním motorkám, které ničí lesní porost a nebo jezdí potokem 
(směr Šimovna, směr Sedlejovice). 

164. p. Hurt = X. 

165. 
Vadí bezohlednosti majitelů psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí psy výkaly!!! A arogantní mládež 
vůči starším lidem! Policie by měla dělat pochůzky po odlehlých kotech! Viz kostel. 

166. Věnovat se více seniorům, kteří Hodkovice postavili, podpořili.  
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167. 
Mějte na paměti rozvíjení města a spokojenost občanů ve městě bydlících, měsíční kalendář je zdařilá 
věc, jen mě vadí nerozum. značky (zkratky) ze zasedání rady a zastup.města 

168. 

Jednu věc bych chtěla vzkázat, udělat pro naše děti pořádné dětské hřiště na sídlišti a hlavně 
oplocené! Pískoviště je věčně plné fekálií od koček a v tom si mají naše děti hrát!!! A další věc 
koupaliště, které je v hrozném stavu!!! To jsou věci, které jsou pro mě na prvním místě, ale i pro další 
maminky a děti!!! Už s tím něco dělejte!!! Léto se blíží! 

169. 

Je sice hezké, že město postavilo hřiště za školou, ale buď je věčně plné dospěláky, nebo tam ani malé 
děti jako je můj bratr (5 let) bez doprovodu dospělého nepustí, navíc pro mě i bratra stojí peníze. A 
jelikož jsme ze sociálně slabší rodiny, tak si pravidelnou návštěvu hřiště nemůžeme dovolit. Je to 
smutné, že město "rejžuje" na sportování malých dětí. 

170. 
Pro mladé jako jsem já je tu málo zábavy a aktivit. Po večerech se nedá kam jít - diskotéky, taneční 
zábavy… Sportovní možnosti jsou, ale nic jiného ne. I koupaliště je na nic. Nepoužitelné. 

171. 

Nestavit zde žádné obchodní domy, žádnou další fabriku… Místo hřiště za školou se mělo usilovat o 
novou sportovní halu! ( hřiště funguje pouze v letním období a mládež za něj musí platit, nová hala by 
vydržela další století a sportovat by se dalo po celý rok). Pro případ, že se do budoucna bude stavět 
nová sportovní hala, přeji si, aby byla stejná jako je tato (myšleno - velikost haly, větší hala pro naše 
město představuje nesmysl) a stála na stejném místě. 

172. 
Pokud chceme turistiku pro Hodkovice, bylo by vhodné vybudovat veřejné WC, neb si kladu otázku, 
kam by si chudák nebohý turista měl odskočit, snad ne za patník :-)? 

173. 
Aby město neprodávalo svůj majetek. Vždy se hodí. A aby na radnici každý dělal svou práci pořádně a 
aby funkci nedostávali lidé, kteří si s ní nevědí rady. Děkuji. 

 


