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Důvodová zpráva:
Protože nebyl počátkem roku jasný další vývoj epidemiologické situace, byl na jaře letošního roku
Zdravým městem Litoměřice připraven komplex devíti anket, které byly zaměřeny na:
Bezpečnost města - 139 respondentů
Cestovní ruch, podnikání - 68 respondentů
Děti a mládež - 96 respondentů
Doprava - 115 respondentů
Kultura, sport a volný čas - 76 respondentů
Sociální oblast a zdravotnictví - 57 respondentů
Veřejná správa města - 49 respondentů
Výchova a vzdělávání - 55 respondentů
Životní prostředí a energetika - 64 respondentů
Celkem 275 občanů vyplnilo 719 anket, což je vzhledem k participativním aktivitám v jiných městech
velmi úspěšný výsledek (např. pocitovou mapu vyplnilo v celé Praze cca 6 tisíc občanů). Ankety byly
seřazeny podle abecedy a občané je mohli vyplnit podle zájmu. Některé však byly poměrně obsáhlé,
a tak je z pohledu počtu respondentů patrné, že největší zájem byl o oblast bezpečnosti města a
dopravy.
Výstupy ze všech anket jsou uvedeny v příloze pod čísly 01–09. Pokud ankety obsahovaly tzv.
"otevřené" otázky, je vyhodnocení největšího výskytu uvedeno v příloze č. 10.
Občané poskytli vedení města bohatou zpětnou vazbu, kterou následně potvrdili i při dosud
realizovaných setkáních s občany.
Z výše uvedeného vyplývá, že participace, tedy zapojení občanů do veřejného života, má smysl, a
pokud je jí věnována dostatečná pozornost, je pro správu města přínosná.
Návrh Usnesení:
usnesení č. ../24/2021
a) RM bere na vědomí vyhodnocení anket (viz příloha orig. zápisu)
b) RM ukládá koordinátorce ZML seznámit s výstupy příslušné vedoucí odborů a připravit společně s
nimi komentáře k jednotlivým oblastem
c) RM ukládá koordinátorce ZML seznámit s těmito výstupy ve spolupráci s OKMaCR veřejnost

Příloha č. 1: 01_vysledky_anketa_bezpecnost.pdf
Příloha č. 2: 02_vysledky_anketa_deti_mladez.pdf
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Příloha č. 3: 03_vysledky_anketa_doprava.pdf
Příloha č. 4: 04_vysledky_anketa_kultura.pdf
Příloha č. 5: 05_vysledky_anketa_MeU_verejna_sprava.pdf
Příloha č. 6: 06_vysledky_anketa_cestovni_ruch.pdf
Příloha č. 7: 07_anketa_vysledky_socialni_obl_zdravi.pdf
Příloha č. 8: 08_vysledky_anketa_vychova_vzdelavani.pdf
Příloha č. 9: 09_vysledky_anketa_zivotni_prostredi.pdf
Příloha č. 10: 10_Odpovedi_otevrene_otazky.pdf

V Litoměřicích 08.11.2021
Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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