Nejčastější odpovědi na otevřené otázky:
(uvedeny jsou pouze ankety s otevřenými otázkami a odpovědi s počtem 7 hlasů a více,
počet hlasů je uveden v závorce):
Bezpečnost v našem městě – 139 respondentů
Necítím se bezpečně v Jiráskových sadech (21) a na dolním vlakovém nádraží (13).
S agresivním chováním se v posledních pěti letech nesetkalo 91 respondentů (z celkem 139),
10 ano.

Děti a mládež – 96 respondentů
Líbí se: Jiráskovy sady (50), Střelecký ostrov (27), dětská hřiště (20), Park Václava Havla (16),
dopravní hřiště (11), dětské hřiště na Miřejovické stráni (11), Mostná hora (10)
Nejvíce by děti uvítaly výstavbu nových hřišť, obměnu prvků (8)

Doprava – 115 respondentů
Nejvíce by chtěli zlepšit parkování (na sídlištích, okolo centra, parkovací domy, okolí škol a
školek, zimní stadion - 31), obchvat města (12).
Zlepšit v pěší dopravě
• opravu chodníků, nové chodníky, rozšíření (8)
• lepší označení přechodů a osvětlení (např. Pokratická - 8)
• přechod v zatáčce, není vidět přijíždějící auto (např. přechod na začátku Tyršova
mostu v Želeticích - 8)
• více pěších zón i na náměstí (náměstí bez aut - 8)
Zlepšit v cyklodopravě:
•
•

pruhy pro cyklisty – Pokratická, Masarykova, Teplická (21)
více cyklostezek (z Mostky na Střelecký ostrov/Pokratice – Střelecký ostrov),
vybudování páteřní městské cyklostezky podél Pokratického potoka z Pokratic až k
Labi a zároveň podél železniční trati 087 jako transit celým městem, vyznačení více
stezek pro chodce a cyklisty, kde je chodník široký (např. před DK - 20)

Kultura, sport, volný čas – 76 respondentů
Líbí se kulturní akce (vinobraní, pivní slavnosti... – 12), kino (10), představení Divadla KHM (9)

Sociální oblast a zdravotnictví – 57 respondentů
Město by se mělo více zajímat o výskyt bezdomovců na veřejných místech a způsobený
nepořádek (9)
Že je nedostatek zubařů (i pro soc. slabé, 7)
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Výchova, vzdělávání – 55 respondentů
Líbí se:
•
•
•

dostatek škol/školek (14)
opravy škol/školek (9)
kroužky (8)

Životní prostředí – 64 respondentů
Co by vás motivovalo k většímu třídění odpadů?
•
•

více dostupných kontejnerů. (hlavně centrum, 11)
častější svoz odpadu (10)

Jak zlepšit služby na sběrném dvoře v Nerudově ulici pro vaši spokojenost?
•
•
•

služby mi vyhovují (20)
nevím/nevyužívám (15)
prodloužit otevírací hodiny (so, ne - 9)
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