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ÚVOD 

Dotazníkové šetření u občanů ve městě Vrbno pod Pradědem probíhalo od 1. 9. do 15. 9. 2016 v rámci 

analytické fáze zpracovávání Strategického plánu rozvoje města Vrbno pod Pradědem pro období 

2017- 2023. Hlavním smyslem průzkumu bylo zjistit názory občanů města, jejich potřeby, požadavky a 

problémy. Zjištěné výsledky dotazníkového šetření poslouží jako podklad pro zpracování strategického 

plánu města, jehož budou součástí a měly by vést k nastavení strategických cílů s ohledem na zjištěné 

potřeby, priority či nedostatky.   

Cílovou skupinou pro dotazování byli občané města starší 14 let. Dotazníky byly občanům distribuovány 

v papírové podobě do každé domácnosti, dále byly dotazníky dostupné na záchytných místech města 

anebo mohli občané své názory definovat prostřednictvím možnosti on-line vyplnění dotazníku na 

webových stránkách města nebo na stránkách Facebooku. Občané byli o možnosti vyjádřit svůj názor 

spraveni širší informační kampaní ve zpravodaji, místním rozhlasem, na webových stránkách a na 

Facebooku. Dotazníkové šetření bylo anonymní.   

Základní soubor dotazovaných činil 5273 občanů (počet občanů k 31. 12. 2016). Výběrový soubor byl 

snížen vůči základnímu souboru o dětskou složku (děti do 14 let). Celkový počet vyplněných dotazníků 

vůči výběrovému souboru činil 268, tj. 7,75%, viz Tabulka 1. Počet shromážděných dotazníků je z 

hlediska statistické hodnoty vyhovující. Ostatní občané neprojevili zájem vyplnit dotazník, a to ani při 

široké masivní informační kampani a distribuci předtištěných dotazníků do schránky. Zpracovatelé 

doporučují vzít zjištěné skutečnosti z dotazování z pohledu námětů pro tvorbu strategických cílů. Je 

možné také klást důraz na kvantifikované (číselné) výstupy z dotazování a zobecňovat číselné hodnoty 

na celou populaci občanů ve městě v případech, kde je to vhodné.   

Tabulka 1: Základní a výběrový soubor 

  
0–
14 
let 

15–
64 let 

65 a 
více 
let 

neodpově
děli 

celkem 

Počet obyvatel ve městě k 31. 12. 2015- základní soubor 680 3460 1133 - 5273 

Počet oslovených občanů - výběrový soubor (počet) 0 3460 1133 - 4593 

Počet vyplněných dotazníků (počet)   159 100 9 268 

Podíl oslovených jednotek kvótním výběrem (%)   100 100 - 87,10 

Podíl vyplněných dotazníků vůči výběrovému souboru (%) 0  4,60 2,89 0,26 7,75 

 

Dotazník obsahoval identifikační údaje a 44 specifických otázek v těchto sekcích: 

A. Identifikační údaje 

B. Hodnocení spokojenosti s životem ve městě  

C. Hodnocení pracovních příležitostí, služeb a atraktivity města  

D. Hodnocení infrastruktury města  

E. Hodnocení vybavenosti města  

F. Hodnocení propagace, komunikace města a správy města  

G. Hodnocení životního prostředí ve městě 

H. Hodnocení pocitu bezpečí 

I. Závěrečné hodnocení  
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PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO VZORKU A CHARAKTERISTIKA 

DOTAZOVANÝCH 

Skupina účastníků dotazníkového šetření se skládá z vyváženého vzorku obyvatel dle pohlaví s mírnou 

převahou odpovědí žen (60 %) vůči mužům (40 %) v porovnání s podílem mužů (49 %) a žen (51 %) ve 

městě. Návratnost dotazníků dle věkového zařazení dotazovaných je rovněž vhodně vyvážená 

v porovnání s podílem obyvatel ve městě dle věkové struktury. Největší zastoupení má v dotazníkovém 

šetření skupina obyvatel ve věku 65 a více let (39 %), a  30–49 let (33 %), což jsou také největší složky 

obyvatel ve městě dle věkového zařazení. 

Dotazník vyplnilo nejvíce osob se středním vzděláním (72 % respondentů). Zastoupení dotazovaných 

z pohledu místních částí rovněž poměrně kopíruje skutečný stav osídlení ve městě. Nejvíce odpovědí 

bylo zaznamenáno v největší místní části města - Vrbno pod Pradědem, tj. 75 % oproti skutečnému stavu 

osídlení 80%. Podrobné informace o struktuře dotazovaných jsou uvedeny v Tabule č. 2. Z pohledu 

sestavené struktury respondentů, kteří se zapojili do dotazování, můžeme konstatovat, že se jedná o 

vyvážený vzorek respondentů v porovnání se skutečným stavem ve městě se standardními odchylkami. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření je tedy možné názory respondentů ve vhodných případech 

zobecňovat. 
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Tabulka 2: Charakteristika respondentů v porovnání se strukturou ve městě 

    Počet 
z dotazníků 

Podíl 
dle dotazníků 

Počet obyv. 
ve městě 
31. 12. 16 

Podíl obyv. ve městě (%) 

Pohlaví Muž 105 39,77 2604 49,38 

Žena 159 60,23 2669 50,62 

Celkem 264 100 5273 100 

Neuvedli 4   0 0 

Věk 0-14 let 0 0 680 12,9 

15–29 let  22 8,49 854 16,2 

 30–49 let 85 32,82 1506 28,56 

 50–64 let   52 20,08 1100 20,86 

65 a více let   100 38,61 1133 21,49 

Celkem 259 100 5273 100 

Neuvedli 9       

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání  

Bez vzdělání nebo 
neúplné vzdělání 

1 0,38 30 0,68 

Základní 32 12,12 1123 25,59 

Střední bez maturity 79 29,92 2812 64,07 

Střední s maturitou 110 41,67 0 0 

Vyšší odborné 13 4,92 137 3,12 

Vysokoškolské 29 10,98 287 6,54 

Celkem 264 100 4389 100 

Neuvedli 4       

V jaké 
místní 
části 
bydlíte? 

Vrbno pod Pradědem 198 75,29 4263 79,79 

Mnichov 36 13,69 690 12,91 

Železná 27 10,27 367 6,87 

Bílý Potok 1 0,38 2 0,04 

Vidly 1 0,38 21 0,39 

Celkem 263 100 5343 100 

Neuvedli 5       
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Nejvíce respondentů podle pracovního zařazení bylo z řad starobních důchodců (47 %) a zaměstnanců 

(40 %). Nejčastěji odpovídaly osoby žijící v bytech (24 %), dále pak osoby žijící v rodinných domech 

(36 %). Rovnoměrně je také rozložena struktura respondentů z pohledu typu domácnosti, nejčastěji jsou 

odpovědi zaznamenány od respondentů žijících v domácnosti bez dětí (34 %); v domácnosti 

s nezaopatřenými dětmi (25 %) a v domácnosti žiji sám/sama (24 %). Podle délky života ve městě se 

nejčastěji vyjadřovali občané žijící ve městě od narození (45%) a občané žijící ve městě více než 20 let 

(44 %), viz Tabulka 3.  

Tabulka 3: Další charakteristika dotazovaných 

    Počet Podíl 

Pracovní 
zařazení 

Student 4 1,53 

Zaměstnanec 104 39,69 

Podnikatel, živnostník, OSVČ 19 7,25 

Nezaměstnaný 4 1,53 

Starobní důchodce 122 46,56 

Na rodičovské dovolené 7 2,67 

V domácnosti 2 0,76 

Celkem 262 100 

Neuvedli 6   

Způsob bydlení  Rodinný dům 95 36,12 

Byt ve vlastnictví města  62 23,57 

Byt ve vlastnictví soukromém nebo družstevním 104 39,54 

Ubytovna 0 0 

Jiné - podnájem 2 0,76 

Celkem 263 100 

Neuvedli 3   

Typ domácnosti  Žiji sám/sama 63 23,77 

Domácnost bez dětí  89 33,58 

Domácnost s nezaopatřenými dětmi (alespoň jedno dítě do 18 let)  65 24,53 

Domácnost se staršími dětmi (všechny děti nad 18 let) 39 14,72 

Jiné, doplňte………………………………………………  9 3,4 

Celkem 265 100 

Neuvedli 3   

Jak dlouho žijete 
ve městě?  

Od narození  120 45,11 

Přistěhoval jsem se před více než 20 lety 116 43,61 

Přistěhoval jsem se před více než 10 lety 12 4,51 

Přistěhoval jsem se před více než 5 lety 7 2,63 

Bydlím zde méně než 5 let 7 2,63 

Ve městě trvale nežiji jsem - turista, návštěvník, na služební cestě 0 0 

Ve městě trvale nežiji, pracuji zde, ale bydlím v jiné obci, městě 1 0,38 

Ve městě trvale nežiji, bydlím zde příležitostně 0 0 

Ve městě trvale nežiji z jiných důvodů  3 1,13 

Celkem 266 100 

Neuvedli 2 0,75 
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INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Hodnocení (ne)spokojenosti s životem ve městě a vnímaní města občany 

Vyjádření občanů ke spokojenosti s životem ve městě je uveden v Grafu 1. Celkově se dá konstatovat, 

že občané jsou s životem ve městě spokojeni.  Spíše dobře (jsem s životem ve městě spokojen/a, ale 

mám jisté výhrady) odpovědělo 59 % respondentů z celkového počtu 266 odpovědí. Celkem 19 % 

respondentů se vyjádřilo „Ani dobře ani špatně/ můj postoj je neutrální“. 11% respondentů není 

spokojeno s životem ve městě, jedná se o odpovědi „Velmi špatně…“ a „Spíše špatně…“. Podrobnější 

vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

Graf 1: Vyjádření občanů ke spokojenosti s životem ve městě dle podílu respondentů dle podílů  
z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Občané města jsou nejvíce spokojeni s hezkou přírodou, klidným prostředím, čistým vzduchem a 

maloměstským rázem. Tato odpověď zazněla 199 krát, tedy 53 % dle podílu odpovědí. Dalším okruhem, 

který občané zmiňovali (12 %), je dobrá občanská vybavenost, zejména ZŠ, MŠ, obchody, Penny Market, 

ostatní služby, dostupné zdravotnictví, doprava, hasičská zbrojnice. Třetím nejčastěji zmiňovaným 

okruhem spokojenosti občanů je údržba města, zejména cesty, chodníky, upravené plochy a kolonáda, 

čistota a aktuální opravy (8 %). Dostatek sportovního vyžití a možností trávení volného času (6 %) je další 

zmiňovanou příčinou spokojenosti některých občanů. V oblasti sportu nejčastěji zazněla témata: 

lesopark, skiaréna, cyklostezka a cyklovýlety. Jednotlivé tematické okruhy odpovědí na otázku, co se 

občanům líbí, jsou zobrazeny v Grafu 2 a soubor otevřených odpovědí je uveden v Příloze 1 k otázce č. 

2. 

9

59

19

9 2 2

Jak se Vám ve městě žije? 

Velmi dobře (jsem s životem ve městě
naprosto spokojen/a)

Spíše dobře (jsem s životem ve městě
spokojen/a, ale mám jisté výhrady)

Ani dobře ani špatně/ můj postoj je neutrální

Spíše špatně (nejsem s životem ve městě
spokojen/a, mám spoustu výhrad)

Velmi špatně (uvažuji, že se přestěhuji)

Ve městě nežiji
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Graf 2: Nejčastější výskyty odpovědí na otázku, co se občanům nejvíce líbí dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 

 

Deset nejčastějších výskytů na otázku, co se občanům nelíbí, je zobrazeno v Grafu 3, výčet odpovědí je 

součástí  Přílohy 1 k otázce č. 3. Občané města jsou nejméně spokojeni s problémovými občany, 

bezohledností občanů, vandalismem, nepořádkem ve městě, který způsobují právě tito občané. Tato 

odpověď zazněla 90 krát, tedy 25 % dle podílu odpovědí. Dalším důvodem nespokojenosti jsou 

nevyužité, nepěkné a velmi rozsáhlé prostory areálu bývalého Dřevokombinátu (29 odpovědí, 8 %).  Jako 

třetí v pořadí se lidem nelíbí nedostatečná občanská vybavenost města, je zde malá nabídka obchodů – 

potraviny, oděvy, chybí odpočinkové zóny a některé služby např. čistírna a je zde nedostatek parkovacích 

míst (26 odpovědí, 7 %). Stejný počet odpovědí (7 %) zaznamenalo nedostatečné sportovní a kulturní 

vyžití, ve městě chybí společenské a volnočasové vyžití, žádná nebo málo dostupné kultury, žádné vyžití 

pro turisty apod. Další sada odpovědí týkající se nespokojenosti občanů směřovala k různorodým, 

problémovým oblastem údržby majetku obce (7 %), např. údržba prolézaček ve skateparku, provoz 

v lesích, špatné nájezdy pro vozíčkáře, nedostatečná péče o bytový fond aj.  

Aktuálním tématem jsou rovněž další brownfields na území města, staré domy a jiné nevyužité plochy 

např. rybníky. Takto odpovědělo 7 % dotazovaných. Občany také trápí málo pracovních příležitostí (6 % 

respondentů). Dalším tématem nejčastějších odpovědí je špatná komunální politika (5 %), respondenti 

zmiňovali, že chybí koncepce rozvoje města, arogantní úředníci a jiná témata. Respondenti rovněž 

upozorňují na chybějící a neudržované komunikace (5 %), zejména v zimě, neudržované vedlejší cesty, 

53

12
8 6 3 3 3 3 3 3 2 1

Podíl

Čeho si konkrétně „nejvíce ceníte“ / „máte rádi“ ve městě?

Hezká příroda, klidné prostředí, čistý vzduch, maloměsto

Občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, obchody, Peny, ostatní služby, dostupné zdravotnictví, doprava,
hasičská zbrojnice)

Údržba města (cesty, chodníky, kolonáda, opravy)

Dostatek sportovního vyžití a možností trávení volného času

Komunitní život a rodinné vazby (zázemí, vztahy a citová vazba k městu)

Pořádání kulturních akcí
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špatný stav chodníků, neupravené ulice, chybějící silnice v ulici Ke stavaři aj. Celkem 3 % odpovědí 

upozorňuje na problémové budovy a části města, např. hotel Morava, ubytovna, nonstop, vzhled 

některých částí města nebo nakládka dřeva LZ Praděd.   

Graf 3: Deset nejčastějších výskytů odpovědí na otázku, co se občanům nejvíce nelíbí dle podílů z 
celkového počtu odpovědí (%) 

 

Dotazovaní nejčastěji vnímají město jako horské, klidné městečko v podhůří Jeseníků, tato odpověď byla 

v šetření uvedena 54 krát (26 % respondentů). Dále vnímají město jako klidné, krásné místo vhodné 

k relaxaci - 42 odpovědí (20 % dotazovaných). Třetí nejčastější názor respondentů je, že se jedná o nudné 

zapomenuté město, na konci světa, které nenaplňuje svůj potenciál. Takto odpovědělo 30 respondentů 

(14 %). Dotazovaní také vnímají město jako svůj domov (12 %).  

Další témata s nižší četností:  

 průměrné, spící město (10 %), 

 město důchodců (9 %), 

 město aktuálních problémů (Romové, browfields, hospody, mnoho psů, bez náměstí). V každé 

věkové skupině jsou zastoupeny názory pozitivního a negativního vnímání města (6 %).  

Žádná skupina respondentů výrazně nevyniká jedním konkrétním názorem. Dá se konstatovat, že se 

jedná o všeobecný náhled na vnímání města. Podíl výskytu nejčastějších odpovědí občanů, jak vnímají 

město Vrbno pro Pradědem, je uveden v Grafu 4, výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 

4. 

25

8 7 7 7 7 6 5 5
3

Čeho si konkrétně „nejméně ceníte“ / „nemáte rádi“ ve městě?

Problémoví občané, bezohlednost občanů, vandalismus, nepořádek

Areál bývalého Dřevokombinátu

Nedostatečná občanská vybavenost (obchody, odpočinkové zóny, čistírna, parkovací místa)

Nedostatečné sportovní a kulturní vyžití

Údržba majetku obce

Ostatní brownfields

Málo pracovních příležitostí

Špatná komunální politika a činnost úředníků

Chybějící a neudržované komunikace

Problémové budovy a části města
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Graf 4: Podíl výskytu nejčastějších odpovědí na vyjádření dotazovaných - jak vnímají město Vrbno pod 
Pradědem dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Hodnocení pracovních příležitostí a dostupnosti služeb 

Občané vnímají ve městě jednoznačně nedostatek pracovních příležitostí, celkem 182 odpovědí „ne“ 

z celkového počtu respondentů 262 doručených odpovědí, což znamená 69 %.  Nedostatek pracovních 

příležitostí vnímají rovnocenně muži i ženy. Nedostatek pracovních příležitostí vnímají všechny věkové 

kategorie, žádná kategorie výrazně nevybočuje, viz Graf 5. Podrobnější vyhodnocení dle přepočtu na 

vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

26

20

14
12

10 9
6

3

Definujte jedním slovem nebo souslovím město Vrbno pod Pradědem (%)

Horské, klidné  městečko v podhúří Jeseníků

Klidné, krásné místo

Nudné, zapomenuté, na konci světa

Můj domov
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Graf 5: Vyjádření občanů k nabídce pracovních příležitostí dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Občané jednoznačně vnímají nedostatečnou nabídku služeb ve městě (58 %), výsledky jsou zobrazeny 

v Grafu 6. Podle odpovědí chybí služby především ve věkové kategorii 30-49 let (34 %) a ženám (57 %). 

Spokojenější se službami jsou ženy ve věkové kategorii 65 a více let (67 %). Z pohledu pracovního 

zařazení jsou více se službami spokojení starobní důchodci (58 %).  

Graf 6: Vyjádření občanů k nabídce pracovních příležitostí dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

 

Občanům z pohledu dostupnosti služeb ve městě nejvíce chybí kvalitní restaurace, jídelna, kavárna, 

obchody, zejména oděvy, řemeslné služby, čistírna - odpovědělo 85 občanů z celkového počtu 197 

odpovědí (43 %). Občané dále upozorňovali na nedostatky pokrytí zdravotnických služeb, chybí zde 

zubař a někteří další odborní lékaři (23 %). Respondenti by ocenili, kdyby ve městě byl bazén, koupaliště, 

wellness či fit centrum (20 %) a větší možnosti kulturního vyžití. Vyjádření občanů, které služby jim ve 

městě chybí, je shrnut v Grafu 7, výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 6. Podrobnější 

vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 
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Graf 7: Vyjádření občanů, jaké služby jim ve městě chybí dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Hodnocení turistické atraktivity města 

Občané se domnívají, že město spíše není atraktivní pro turisty. Odpověď „Spíše ne - není zde dostatek 

atraktivit pro turisty, návštěvníky“ uvedlo celkem 42 % respondentů z celkového počtu 261 odpovědí. 

Další velká kategorie občanů se domnívá, že „Spíše ano - město je atraktivní, ale v okolí jsou atraktivnější 

místa“, uvedlo 35 % občanů. Celkové hodnocení turistické atraktivity města je uvedeno v Grafu 8. 

Graf 8: Hodnocení turistické atraktivity města dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

 

43

23 20
11

2 2

1

Chybí Vám ve městě nějaké služby? 

pohostinství a služby (obchody, jídelna, řemeslné služby)

zdravotnictví (zubař, odborní lékaři)

sport (koupaliště/bazén)

kultura (kino, kulturní akce)

školství (střední škola)

nezařazené

9

35

7

42

7

Je podle Vás město atraktivní pro turisty, návštěvníky?

Ano (město je atraktivní pro
turisty, návštěvníky)

Spíše ano (město je atraktivní,
ale v okolí jsou atraktivnější
místa)

Můj názor je neutrální /
Nedovedu posoudit

Spíše ne (není zde dostatek
atraktivit pro turisty,
návštěvníky)



                                                                                   
 

 12 

Občané nejčastěji zmiňovali, jako důvod malé turistické atraktivity města, nedostatečné volnočasové 

vyžití města a upozorňovali, že chybí koupaliště, letní vyžití a také vyžití při nepřízni počasí, wellness, 

kultura, letní programy pro turisty aj. Tato odpověď zazněla 99 krát, což je 48 % z celkového počtu 

odpovědí. Druhou nejčastější oblastí odpovědí byly chybějící restaurace, penzion, pohostinství, kavárna, 

jídelna nebo jejich špatná kvalita (14 % odpovědí). Další oblastí, na kterou občané upozorňují, je, že zde 

nic není, chybí turistická atraktivita, není zde celoroční vyžití, při nepřízni počasí není co dělat, chybí 

centrum města (9 %). Nereprezentativní centrum města a jeho okolí, chybějící náměstí s kolonádou, 

nevzhledný průjezd městem, nepěkné stavby v okolí centra (7 %) je další problematickou oblastí. Dalším 

tématem je chybějící ubytování pro turisty nebo jeho kvalita je nízká, občané také upozorňují, že zde 

není kouzelné prostředí pro ubytování jako v okolních obcích (6 %). 

Další témata s nižší četností: 

 Chybí veřejné WC (4 %) 

 Atraktivnější místa v okolí, velká vzdálenost k atraktivním místům (3,5 %) 

 Špatné nebo nedostatečné značení atraktivit, neinformovanost co je zde možné vidět (3,5 %) 

 Nedostatečná turistická infrastruktura např. cyklostezky propojení, parkování (2 %) 

 Malá aktivita města v oblasti podpory turismu (1,5 %) 

 Špatná doprava a chybí spoje na Jeseník, Rejvíz, Zlaté Hory, Město Albrechtice (1,5 %) 
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Podíl výskytu odpovědí na otázku, proč není město Vrbno pod Pradědem dostatečně atraktivní pro 

turisty, je uveden v Grafu 9, výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 7. 

Graf 9: Podíl výskytu odpovědí na vyjádření občanů, proč není město Vrbno pod Pradědem dostatečně 
atraktivní pro turisty dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Následující Graf 10 shrnuje doporučení občanů pro rozvoj turistické atraktivity města, výčet všech 

odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 7. 

Graf 10: Výčet doporučení občanů pro rozvoj turistické atraktivity města dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 
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Hodnocení dostupnosti infrastruktury města  

Mezi šest nejvíce problematických prvků infrastruktury města patří parkovací plochy (46 %); dále jako 

hodně problematické ve městě vnímají občané komunikace, silnice (45 %); chodníky (40 %); cyklostezky, 

cyklotrasy (32 %); Městský mobiliář - lavičky, cedule, navigační systém aj. (24 %) a nádoby na tříděný 

odpad (24 %). Podíl výskytu všech odpovědí na otázku, které prvky infrastruktury ve městě nejvíce chybí 

nebo jsou v nevyhovujícím stavu, je uveden v Grafu 11, výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 

k otázce č. 8. 

Graf 11: Podíl výskytu odpovědí na vyjádření občanů, které prvky infrastruktury ve městě nejvíce chybí 
nebo jsou v nevyhovujícím stavu dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

V doplňující, otevřené otázce, se občané vyjadřovali k nedostatkům veřejné infrastruktury města svým 

vlastním popisem problémových oblastí. Největší nespokojenost vyjádřilo 25 % občanů (52 odpovědí 

z celkového počtu 212) z důvodu špatných komunikací a chodníků a jejich neudržovanost a 

neupravenost v zimním období. Významným problémem je také pro občany nedostatek nádob na 

tříděný odpad nebo jejich přeplněnost a nedostačující otevírací doba sběrného dvora - 14 % odpovědí. 

Dále občané s vysokou četností připomínají nedostatečnou kapacitu parkovacích míst, např. u Albertu, 

na sídlištích, před Komerční bankou (13 %). Občanům se také nelíbí nepropojenost cyklostezek, málo 
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cyklostezek nebo jejich špatná kvalita (10 %). Ostatní oblasti chybějící infrastruktury jsou uvedeny Grafu 

12. Výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 8. 

Graf 12: Výčet největších nedostatků nebo nedostatečné infrastruktury ve městě dle podílů z celkového 
počtu odpovědí (%) 
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Celkem 25 % občanů necestuje mimo město pravidelně. Nejčetnější dojížďka je za nákupy a službami 

(19 %), za zdravotnickými službami (16 %), za prací dojíždí pouze (9 %) občanů. Celkové rozdělení 

dojížďky mimo město je uvedeno v Grafu 13. 

Graf 13: Rozdělení dojížďky mimo město dle podílů celkového počtu hodnocení (%) 

 

Občané nejčastěji dojíždějí do Bruntálu 41 %, Krnova 13 %, Olomouce 11 %. Dotazovaní také navštěvují 

okolní obce Heřmanovice, Rýmařov, Zlaté Hory či vzdálenější destinaci Brno. Respondenti se také 

zmiňovali o účelech své cesty: nákupy a služby, lékaři, sport a zábava nebo za prací. Vyjádření občanů 

k dojížďce mimo město je zobrazeno v Tabulce 4, výčet všech odpovědí je součástí Přílohy 1 k otázce č. 
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Tabulka 4: Počet výskytů nejčastějších míst, kam občané dojíždějí a vymezení účelu dle podílů z celkového 
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Nejčastějším dopravním prostředkem ve městě je auto 61 %, tuto odpověď zvolilo 119 respondentů 

z celkového počtu 196 odpovědí, viz Graf 14. Dalším dopravním prostředkem dle pořadí oblíbenosti je 

autobus (23 %). Podrobnější vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

Graf 14: Vyjádření respondentů na téma, jaký dopravní prostředek využívají nejčastěji dle podílů z 
celkového počtu odpovědí (%) 

 

Situace je jiná, pokud se podíváme na výsledky z pohledu pohlaví. Ženy upřednostňují dopravní 

prostředek autobus (Graf 15). Naopak muži autobusem téměř nejezdí (18 %).  

Graf 15: Vyjádření respondentů na oblíbený dopravní prostředek dle pohlaví dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 
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Dotazovaní se celkem 93 krát vyjádřili k možnostem zlepšení v oblasti veřejné dopravy - viz Graf 16. 

Největší potřebu mají ve zlepšení návaznosti a četnosti spojů, zrychlení cesty, a to vše zejména ve směru 

do Bruntálu a Krnova 43 %, dále občané doporučují zařazení nebo posílení nového spoje nebo typu 

dopravy (14 %), nová místa zastávek autobusů a vlaků nebo jejich přemístění (14 %), opravu nádraží a 

zlepšení čistoty zastávek vlaků a busů (12 %). Návrhy občanů pro zlepšení veřejné dopravy jsou uvedeny 

v tabulce, výčet všech odpovědí je uveden v Příloze 1 k otázce č. 11. 

Graf 16: Návrhy občanů na téma, co by se dalo zlepšit v oblasti veřejné dopravy dle podílů z celkového 
počtu odpovědí (%) 

 

Hodnocení vybavenosti města 

Celkem 101 respondentů zapojených do dotazníkového šetření bydlí v obecním bytě. Na dotaz ke 

spokojenosti s bydlením byla nejčetnější odpověď „Spíše ano - dalo by se něco zlepšit“ 41 % a „Spíše ne 

- mám větší výhrady“ 20 %. Celkový stav k dané problematice je zobrazen v následujícím Grafu 17. Při 

pohledu na jednotlivé kategorie respondentů je patrné, že nejvíce odpovědí jsme zaznamenali od 

důchodců 45 % z celkového počtu všech odpovědí. Důchodci nejčastěji odpověděli spíše ano (21 %) a 

spíše ne (10 %). Druhou nejsilnější kategorií odpovědí podle pracovního zařazení byly odpovědi 

zaměstnanců (33 %), z toho nejčastější odpovědí byla také odpověď spíše ano - dalo by se zlepšit (11 %) 

a dále můj názor je neutrální (8 %). 
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Graf 17: Hodnocení spokojenosti s bydlením v bytě ve vlastnictví obce dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 

 

 

V následujícím Grafu 18 je zobrazeno, jak dopadlo hodnocení kvality oblasti školství ve městě podle 

průměrné známky. Na danou otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří jsou schopni danou oblast 

posoudit. Jednotlivé školy hodnotilo průměrně 100 respondentů. V hodnocení dopadla nejlépe 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace, s průměrnou známkou 

1,7; na druhém stupni pomyslného žebříčku skončila Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 

578, příspěvková organizace, s průměrnou známkou 1,86 a poslední v hodnocení kvality je Základní škola 

Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, s průměrnou známkou 2,4. 

Graf 18: Hodnocení kvality školství podle průměrné známky z celkového počtu známkovaných odpovědí 

 

  

18

41
15

20
7

Jste spokojen/a s bydlením v bytě ve vlastnictví obce?

Ano (jsem naprosto spokojen/a)

Spíše ano (dalo by se něco zlepšit)

Můj názor je neutrální /Nedovedu
posoudit

Spíše ne (mám větší výhrady)

1,7 1,86
2,4

1

Hodnocení kvality školství podle průměrné známky

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace

Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace



                                                                                   
 

 21 

Občané jednoznačně preferují zřízení střední odborné - specializované, technicky zaměřené školy (56 %) 

viz Graf 19. Podrobnější vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

Graf 19: Vyjádření občanů, zda by uvítali ve městě střední odbornou (specializovanou, technicky 
zaměřenou) školu dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Občané jednoznačně pociťují nedostatek zdravotnických služeb ve městě, odpověď „ne“ a „spíše ne“ 

zadalo 50 % respondentů (viz Graf 20). Podrobnější vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je 

uvedeno v příloze 2. 

Graf 20: Vyjádření občanů k nabídce zdravotnických služeb dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Většina obyvatel města nemá na nabídku sociálních služeb pro dospělé vyhraněný názor (28 %) nebo 

tyto služby nevyužívá (26 %). Mezi občany, kteří sociální služby pro dospělé využívají, převažují ti, kterým 

se zdá nabídka dostatečná (ano, spíše ano – 28 %) a 18 % občanů hodnotí nabídku sociálních služeb jako 

nedostatečnou (odpověď ne, spíše ne). Celkové přehled odpovědí je shrnut v následujícím Grafu 21.   

Graf 21: Vyjádření občanů k nabídce sociálních služeb pro dospělé dle podílů z celkového počtu odpovědí 
(%)

 

V Grafu 22 je zobrazeno hodnocení kvality sociálních služeb pro dospělé. Občané nejčastěji hodnotili 

kvalitu sociálních služeb známkou „3“ (37 %). Průměrná známka hodnocení kvality sociálních služeb byla 

2,8.  

Graf 22: Hodnocení kvality sociálních služeb (služby pro seniory, hendikepované aj.) dle podílů 
z celkového počtu přidělených známek (%) 
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Uživatelé sociálních služeb pro děti (celkem 100 odpovědí) jsou převážně toho názoru, že nabídka těchto 

služeb je městě nedostatečná 70 % (odpověď spíše ne - 46 %, ne - 24 %). Názorové postoje respondentů 

k oblasti sociálních služeb pro děti jsou zobrazeny v následujícím Grafu 23. 

Graf 23: Vyjádření občanů k nabídce sociálních služeb pro děti dle podílů z celkového odpovědí 
relevantních respondentů (%) 

 

Respondenti hodnotili kvalitu sociálních služeb pro děti nejčastěji známkou „3“ (38 %) nebo „4“ (26 %), 

což znamená, že jsou výrazně nespokojeni s kvalitou těchto služeb. Průměrná známka je 3,2. Hodnocení 

kvality sociálních služeb je uvedeno v Grafu 24. 

Graf 24: Hodnocení kvality sociálních služeb pro děti dle podílu odpovědí relevantních uživatelů (%) 
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Při hodnocení postoje k možnostem  trávení volného času dali respondenti najevo, že nejsou 

jednoznačně spokojeni se současnými podmínkami. Nejčetnější odpovědí byla odpověď „Spíše ano - 

nabídka a možnosti trávení volného času je vyhovující, ale je něco mi ještě chybí“ 24 % a shodně 

odpověď „Spíše ne - chybí mi více či jiné možnosti trávení volného času“. Poměrně výrazně zazněla také 

odpověď „Ne - zcela mi chybí nabídka trávení volného času, které potřebuji“ ve výši 11 % odpovědí. 

Celkem 12 % respondentů tvrdí, že netráví svůj volný čas mimo svůj dům/byt. Při hodnocení dle kategorií 

jsou jednoznačně nejvíce nespokojeni zaměstnanci ve věkové a kategorií 30-49 let. Celkové hodnocení 

zmíněné oblasti je zaznamenáno v níže uvedeném Grafu 25. 

Graf 25: Hodnocení respondentů, za mají dost možností k trávení volného času ve městě mimo své 
bydlení/zahradu/dvůr dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Občané nejsou jednoznačně spokojeni s nabídkou kulturních akcí ve městě. Nejčastější odpovědí byla 

odpověď „Spíše ano - nabídka kulturních akcí je vyhovující, ale ještě by se dala rozšířit“ 34 % a dále 

odpověď „Spíše ne -nabídka kulturních akcí existuje, ale je omezená“ 26 %. Ve městě je také 5 % občanů, 

kteří jsou zcela nespokojeni s nabídkou kulturních akcí a 17 % zcela spokojených. Spokojeni s nabídkou 

kulturních aktivit jsou dle kategorií nejvíce starobní důchodci nad 65 let. Nejvíce nespokojeni jsou lidé 

ve věkové kategorii 15-49, na rodičovské dovolené a studenti. V následujícím Grafu 26 jsou zobrazeny 

výsledky pro sledovanou oblast.  

Graf 26: Hodnocení spokojenosti s nabídkou kulturních akcí dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Při hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času (Graf 27) občané nejčastěji odpověděli 

„Spíše ano - příležitost k setkávání je vyhovující, ale ještě by se dala rozšířit“ 28 % a „Spíše ne - příležitosti 

ke vzájemnému setkávání existují, ale jsou omezené“ 23 % shodně s odpovědí „Můj názor je neutrální“ 

23 %.  Jednoznačně spokojeno je 14 % respondentů a nespokojeno 5 % respondentů. Nespokojení jsou 

zejména studenti a nezaměstnaní a všechny věkové kategorie rovnoměrně. 

Graf 27: Hodnocení spokojenosti v oblasti příležitostí k setkávání dle podílů z celkového počtu odpovědí 
(%) 
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Celkem 24 % respondentů nevyužívá možností sportu ve městě. Z pohledu těch, kteří nabídku využívají, 

je situace poměrně vyrovnaná. Nejčetnější kategorií byla odpověď „Spíše ano - nabídka a možnosti 

sportování je vyhovující, ale je něco, co mi ještě chybí“ (21 %) a „Spíše ne (chybí mi více nebo jiné 

možnosti sportovních aktivit“ (20 %). Jednoznačně spokojeno je 9 % a nespokojeno 7 % respondentů. 

Nespokojeni s nabídkou sportovních aktivit dle kategorií jsou lidé ve věkové kategorii 15-49 let, dle 

pracovního zařazení jsou to podnikatelé, studenti, nezaměstnaní, lidé v domácnosti. Celkový pohled na 

hodnocení možnosti sportu ve městě je uveden v Grafu 28.  

Graf 28: Hodnocení spokojenosti s možnostmi sportování ve městě dle podílů z celkového počtu odpovědí 
(%) 
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Občané nejčastěji upozorňovali na nutnost podpory dobudování a provázání cyklostezek, vybudování 

koupaliště a koupaliště/bazénu či wellness, sportovní haly, větší množství kroužků, akcí (29 %) 

z celkového počtu 221 odpovědí. Další oblastí, které se občané věnovali, je zdravotnictví, chybí hlavně 

zubař nebo oční a ostatní odborní lékaři (24 %). Občané by ocenili ve městě kulturní dům, kino, divadlo 

a větší množství kulturních akcí (17 %). Další potřebou občanů je údržba městských bytů a okolí domů 

(11 %). Všechny náměty občanů na zlepšení nabídky nebo kvality oblastí bydlení; školství; zdravotnictví; 

sociálních služeb; kultury, jsou uvedeny v Grafu 29, výčet odpovědí je uveden v Příloze 1 k otázce č. 24. 

Graf 29: Náměty občanů na zlepšení nabídky nebo kvality oblastí bydlení; školství; zdravotnictví; 
sociálních služeb; kultury; sportu dle podílů z celkového počtu odpovědí (%). 
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Hodnocení propagace, komunikace města a správy města 

Hodnocení popularity oblíbenosti jednotlivých komunikačních kanálů podle průměrné známky:  

 Zpravodaj v papírové podobě    1,7 

 Webové stránky města   1,8 

 Zpravodaj v elektronické podobě na webových stránkách    1,9 

 Facebook     2,5 

 Zasílání aktualit o dění ve městě na email po předchozí registraci   2,5 

 Osobní komunikace na veřejných projednáních  2,8 

 Zasílání aktualit o aktuálních záležitostech formou SMS po předchozí registraci   3,0 

Podrobnější členění odpovědí na preference občanů ohledně komunikačních kanálů, je možné nalézt 

v Grafu 30. 

Graf 30: Vyjádření respondentů, jaké způsoby komunikace jim vyhovují dle podílů z celkového počtu 
přidělených známek (%) 
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V následujícím Grafu 31 je zobrazeno hodnocení současné kvality informačních kanálů dle průměrné 

známky. Nejlepší hodnocení dostal „Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska“ v papírové a elektronické 

podobě s průměrnou známkou 1,8;  dále webové stránky města 1,9; Občasník Radniční listy 2,3 a 

Facebook se známkou 2,4. 

Graf 31: Hodnocení kvality jednotlivých informačních kanálů dle průměrné známky z počtu 
známkovaných odpovědí 

 

Návštěva webových stránek občany poměrně zajímá. Webové stránky navštěvují občané „Pravidelně - 

1 x za týden i častěji“ v celkové výši (27 %), „Občas 1 x za měsíc“ (24 %) a „méně často – 3-4 x za rok“ 

(15 %), což znamená, že 168 občanů z celkového počtu odpovědí 254 webové stránky alespoň jednou 

za rok navštíví. Naopak webové stránky nesleduje, nečte 34 % občanů (Graf 32).   

Graf 32: Vyjádření respondentů k návštěvnosti webových stránek dle podílů z celkového počtu odpovědí 
(%) 
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Nejčastějšími pravidelnými návštěvníky webových stránek je věková kategorie 30-49 let, zaměstnanci. 

Webové stránky spíše nesleduje, nečte věková kategorie 65 a více let, starobní důchodci (Graf 33). 

Graf 33: Vyjádření občanů k návštěvnosti webových stránek dle kategorií a dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 
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Graf 34: Hodnocení návštěvnosti Facebooku občany dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 
 
 

Pravidelnými čtenáři Občasníku Radniční listy je 33 % čtenářů. Občasník Radniční listy čte „Občas, 

náhodně“ 42 % občanů. Občasník „nesleduje, nečte“ 25 % občanů. Souhrnné vyjádření občanů je 

uvedeno v Grafu 35, celkový počet odpovědí na tuto otázku je 262 odpovědí.  Pravidelnými čtenáři (33 

%) jsou zejména osoby ve věkové kategorii 65 a více let, starobní důchodci. Občasník nečtou, nesledují 

(25 %) dle kategorií zejména osoby zaměstnanců ve věkové kategorii 30-49 let.  

Graf 35: Vyjádření občanů, zda čtou Občasník Radniční listy dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska v papírové nebo elektronické podobě je pro občany atraktivní, 

„pravidelně“ jej čte až 60 % občanů a „občas“ 31 %. Zpravodaj nesleduje, nečte pouze 9 % respondentů. 

Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou shrnuty v Grafu 36, celkový počet odpovědí je 263. Zpravodaj je 

atraktivní napříč spektrem kategorií dle věku, pracovního zařazení i pohlaví. 

Graf 36: Vyjádření občanů, zda čtou Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska v papírové nebo elektronické 
podobě dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Graf 37: Vyjádření občanů, zda mají dostatek informací dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

 

  

60

31

9

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska v papírové nebo 
elektronické podobě čtu

Pravidelně

Občas

Nesleduji, nečtu

82

18

Chybí Vám o městě nějaké informace?

Ne

Ano



                                                                                   
 

 34 

Celkem 35 respondentů se vyjádřilo k tématu, které informace o městě jim chybí, viz Graf 38. 

Graf 38: Doporučení občanů na doplnění informací o městě dle podílů z celkového počtu odpovědí (%)
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Občané mají zájem o to být zapojeni do dění ve městě a rozhodování o rozvoji města. Odpověď „Ano - 

mám o dění ve městě a jeho rozvoj velký zájem“ zvolilo výrazných 44 % z celkového počtu odpovědí 260. 

Odpověď „Můj názor je neutrální /Nedovedu posoudit“ vybralo 43 % účastníků dotazování a k odpovědi 

„Ne (nemám zájem se zapojovat do dění ve městě a rozhodování o jeho rozvoji)“ se přihlásilo celkem 

13 % občanů. Grafické znázornění odpovědí na danou otázku je uvedeno v Grafu 39. Podrobnější 

vyhodnocení dle přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

Graf 39: Vyjádření občanů, zda by chtěli být zapojení do dění ve městě a rozhodování o rozvoji města dle 
podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Hodnocení celkového fungování úřadu a poskytovaných služeb Městským úřadem Vrbno pod Pradědem 

prostřednictvím známek je uvedeno v Grafu 40. „Jedničku“ udělilo 15 % respondentů, „dvojku“ 36 %, 

„trojku“ 37 %, „čtyřku“ 7 % a „pětku“ 5 %. Průměrná známka je 2,5. Celkem 19 % respondentů neumělo 

situaci posoudit a přidělilo „0“. Celkový počet přidělených známek je 211. Podrobnější vyhodnocení dle 

přepočtu na vybrané kategorie je uvedeno v příloze 2. 

Graf 40: Hodnocení celkového fungování úřadu a poskytovaných služeb Městským úřadem ve V. p. P. dle 
podílů přidělených známek z celkového počtu známek 
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(9 %). Mezi dalšími náměty byly oblasti: zlepšit a zjednodušit navigační systém v budově, zlepšit 

parkování před úřadem (4 %). Návrhy občanů na zlepšení fungování úřadu dle počtu odpovědí jsou 

uvedeny v Grafu 41, výčet všech odpovědí je uveden Příloze 1 k otázce č. 33. 

Graf 41: Návrhy občanů na zlepšení fungování úřadu města dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Hodnocení oblasti vnímaní kvality životního prostředí ve městě 

Občané se vyjádřili k hodnocení stavu životního prostředí v těchto kategoriích „Stav ovzduší“, kde udělili 

průměrnou známku 1,6. Kategorie „Stav pitné vody“ má průměrnou známku od občanů 1,5 a „Stav 

odpadového hospodářství“ má průměrnou známku 2,1. Celkový počet odpovědí, kde byla přidělena 

známka, byl následující v pořadí uvedených kategorií - 237;239;225. Ostatní občané nehodnotili nebo 

stanovili hodnotu „0 – nemám dostatek informací nebo nemohu posoudit“. Posouzení jednotlivých 

kategorií je uvedeno v Grafu 42. 

Graf 42: Hodnocení vnímání občanů ohledně stavu životního prostředí podle uvedených oblastí dle podílů 
z celkového počtu přidělených známek.  (%) 
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Občané se vyjadřovali, co podle nich nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě a v jeho okolí. 

Nejčastější odpovědí byly okruhy uvedené v Grafu 43. Mezi nejčetnějšími odpověďmi byly následující 

okruhy: lokální topeniště - spalování nevhodných paliv v domácnostech, emise škodlivých látek (26 %); 

neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta (25 %); černé skládky (13 %); nedostatečný 

úklid ulic / města v zimním období (10 %) z celkového počtu odpovědí 242.  

Graf 43: Hodnocení nejčastějších oblastí, které zhoršují kvalitu životního prostředí ve městě dle celkového 
počtu odpovědí (%) 
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Hodnocení pocitu bezpečí ve městě  

Občané se cítí ve městě bezpečně (Graf 44). „Ano - cítím se ve všech oblastech bezpečně“ zmínilo 22 %, 

„spíše ano“ zmínilo 65 %, z pohledu reálných čísel se 230 občanů vyjádřilo, že se cítí bezpečně nebo 

spíše bezpečně z celkového počtu 263 odpovědí. 

Graf 44: Vyjádření občanů, zda se cítí ve městě bezpečně dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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Mezi pět nejvíce ohrožujících faktorů, dle mínění občanů, patří následující oblasti: výskyt problémových 

osob - nevhodné chování, vandalismus atd. (37 %); nedodržování povolené rychlosti automobilů ve 

městě (16 %); kriminalita páchaná ve městě - krádeže majetku, násilná činnost atd. (9 %); chybějící nebo 

nedostatečné veřejné osvětlení (9 %); chybějící chodníky (9 %). Shrnutí všech odpovědí dle pořadí je 

uvedeno v Grafu 45, celkový počet odpovědí na otázku je 221. 

Graf 45: Vyjádření občanů na téma jaké ohrožující faktory ve městě existují dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 

 

  

37

16

9 9 9 8
6

3
1 1 0

Jaké ohrožující faktory podle Vás ve městě existují?

Výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.)

Nedodržování povolené rychlosti automobilů ve městě

Kriminalita páchaná ve městě (krádeže majetku, násilná činnost atd.)

Chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení

Chybějící chodníky

Nedostatečná činnost policie

Silný provoz ve městě

Špatná komunální politika – vedení města 

Jiné

Můj názor je neutrální/nedovedu posoudit

Povodně, záplavy



                                                                                   
 

 41 

Občané se v 76 % vyjádřili, že nebyli obětí trestného činu (Graf 46). Obětí trestného činu se stalo 24 % 

občanů. Obětí trestného činu (24 %) byli dle pracovního zařazení zejména zaměstnanci (11 %) a starobní 

důchodci (9 %).      

Graf 46: Vyjádření občanů, zda byli obětí trestného činu dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 
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V následujícím Grafu 48 je zobrazeno vyjádření občanů ohledně míst, kam se bojí chodit, nebo kterým 

se vyhýbají. Občané upozorňují na nedostatečné osvětlení a výskyt problémových osob (27 %). Dále se 

jako nebezpečné jeví okolí kolem kostela (21 %). Problémovým místem se zdá být také ubytovna u 

skláren (21 %) a ostatní lokality kolem technických služeb a v okolí Alberta (15 %). 

Graf 48: Vyjádření občanů ohledně míst, kam se bojí chodit nebo kterým se vyhýbají dle podílů z 
celkového počtu odpovědí (%) 

 

  

27

21 21

15

9
6

1

Existují místa, kam se bojíte chodit nebo kterým se ze strachu 
vyhýbáte

večer/noc; výskyt problémových osob (málo osvětlení)

náměstí/kostel (náměstí sv. Michala, kolem kostela)

ubytovna u skláren

ostatní lokality (kolem technických služeb, Albert)

lesopark

Železná (cesta do Železné)

dřevokombinát



                                                                                   
 

 43 

Doporučení pro tvorbu strategie rozvoje města z pohledu občanů 

Občané se vyjádřili k oblastem, které si přejí zlepšit následujících letech (Graf 49). Mezi nejčetnější 

odpovědi, na které by měla být zaměřena pozornost, patří následující okruhy: rozšíření nabídky 

pracovních příležitostí (14 %); zlepšení dostupnosti zdravotnictví (10 %); podpora turistické atraktivity 

města (10 %); podpora podnikání, přilákání investorů (8 %); vybudování cyklostezek, cyklotras (6 %); 

rozšířená nabídka služeb (5 %); památková péče, oprava kulturních památek (5 %); bytová výstavba a 

rekonstrukce domů (5 %). Celkový počet námětů je 429.  

 

Graf 49: Doporučení občanů, na které oblasti být zaměřena pozornost dle celkového počtu odpovědí (%) 
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„ne“ uvedlo 8 % občanů, spíše „ne“ 11 % občanů. Vybudování kolumbária potvrdilo 31 % občanů, dle 

kategorií by nejvíce ocenili výstavbu kolumbária osoby ve věku 65 a více let (11,1 %), 50-64 let (9,5 %). 

Dle pohlaví tuto možnost preferují spíše ženy 19 %, dle pracovního zařazení jsou to starobní důchodci 

16 %, ale i zaměstnanci 11 %. Vyjádření k výstavbě kolumbária je uvedeno v následujícím Grafu 50, 

celkový počet odpovědí je 261.  

Graf 50: Vyjádření občanů k záměru vybudování kolumbária dle celkového počtu odpovědí (%) 
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Z pěti nabízených projektů získalo největší podporu Koupaliště/Možnost koupání (34 %), celkem tedy 88 

občanů se přihlásilo k této možnosti z celkového počtu 256 odpovědí. Druhé místo má vybudování 

centra města (22 %).  Dále pak v tomto pořadí: Cyklostezka Vrbno – Karlovice (16 %); Nový domov 

důchodců (16 %); Sociální a startovací byty (11 %). Grafické znázornění výsledků je uvedeno v Grafu 51. 

Graf 51: Vyjádření preferencí občanů k vybraných investicím města dle celkového počtu odpovědí (%)  
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Občané v této části upozornili na zanedbaná místa, kterým je potřeba věnovat pozornost. Jednoznačně 

nejvíce tíží občany nevyužité a zanedbané území Dřevokombinátu, odpovědělo 33 % občanů z celkového 

počtu odpovědí 224. V další kategorii se objevily ostatní, neupravené a chátrající budovy a zanedbaná 

místa ve městě, nevyužité prostory – např. okolí Penny a Albertu, bývalá škola a rybníky, vzhled sídlišť, 

bývalá zotavovna, parkovací plochy u domů, vlakové nádraží, silnice na ul. Kopečná, rákosí Mnichov 

(22 %). Občané také jednoznačně upozorňují, že na území centra města, náměstí, kostel, hřbitov, 

kruhový objezd, park - celkem 9 % odpovědí. Dále občané zmiňují území bývalého koupaliště (7 %) a 

skláren (6 %) aj. Výčet všech kategorií na téma zanedbaná místa ve městě je uveden v Grafu 52, výčet 

všech odpovědí je uveden v Příloze 1 k otázce č. 43. 

Graf 52: Vyjádření občanů na téma zanedbaná místa, které si zaslouží nové využití nebo zlepšení 
stávajícího využití dle celkového počtu odpovědí (%) 
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Další náměty a doporučení občanů 

V rámci námětů a komentářů vznikly další tematické okruhy potřeb a námětů či jiných vzkazů občanů. 

Mezi pět nejvíce diskutovaných okruhů patří tyto oblasti.  Prvním okruhem je přání občanů vytvořit lepší 

zázemí a rozvinout občanskou vybavenost, služby, sportovní a volnočasové vyžití, kulturní vyžití, městský 

mobiliář, parkování, účinný místní rozhlas, zlepšit osvětlení, vybudovat veřejné WC a rozšířit činnost 

Policie ČR, tuto oblast zmínilo (25 %). Druhým okruhem je lepší údržba a péče o město – chodníky, 

komunikace a další místa a jejich opravy a vybudování, odborná péče o zeleň, pravidelné sekání trávy, 

infrastruktura (15 %).  Nastavit lepší politiku města a zlepšit fungování úřadu, vč. jeho oprav a 

informování občanů (13 %) je další připomínkovanou oblastí. Občané také vnímají zlepšení práce vedení, 

proto zde zaznělo poděkování, pochvaly za dobrou činnost, vzkazy, aby tyto přání občanů byly vyslyšeny 

(12 %). V kategorii zajímavé nápady zaznělo doporučení na uspořádání farmářských trhů, vybudování 

chráněné dílny pro postižené, vytvoření jednopokojových bytů pro přestárlé občany a věnovat větší 

pozornost dětskému domovu (10 %). Shrnutí odpovědí je zobrazeno v Grafu 53, výčet všech odpovědí 

je uveden v Příloze 1 k otázce č. 44. 

Graf 53: Shrnutí dalších námětů a komentářů občanů dle celkového počtu odpovědí (%)    
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 

Shrnutí výsledků pro oblast (ne)spokojenosti s životem ve městě a vnímaní města 

občany 

Celkově se dá konstatovat, že občané jsou s životem ve městě spokojeni.  Spíše dobře - jsem s životem 

ve městě spokojen/a, ale mám jisté výhrady, odpovědělo 59 % respondentů, jednoznačně spokojeno je 

9 % občanů. Spíše nespokojeno je 9 % a 2 % uvažují, že se přestěhují. 

Občané města jsou nejvíce spokojeni s hezkou přírodou, klidným prostředím, čistým vzduchem, 

maloměstským rázem (53 %). Dalším okruhem, který občané zmiňovali (12 %), je dobrá občanská 

vybavenost, zejména ZŠ, MŠ, obchody, Penny Market, ostatní služby, dostupné zdravotnictví, doprava, 

hasičská zbrojnice. Třetím nejčastěji zmiňovaným okruhem spokojenosti občanů je údržba města, 

zejména cesty, chodníky, upravené plochy a kolonáda, čistota a aktuální opravy (8 %). 

Občané města nejsou spokojeni s problémovými občany, bezohledností občanů, vandalismem, 

nepořádkem ve městě, který způsobují právě tito občané (25 %). Dále jsou nespokojeni s nevyužitým, 

nepěkným a velmi rozsáhlým areálem bývalého Dřevokombinátu (8 %).  Problémem je také 

nedostatečná občanská vybavenost města, je zde malá nabídka obchodů – potraviny, oděvy, chybí 

odpočinkové zóny a některé služby, např. čistírna, a je zde nedostatek parkovacích míst (7 %). Dalším 

významným tématem je nedostatečné sportovní a kulturní vyžití ve městě, chybí společenské a 

volnočasové vyžití, žádná nebo málo dostupná kultury (7 %). Jsou zde také problémy s údržbou majetku 

obce (7 % odpovědí), např. údržba prolézaček ve skateparku, provoz v lesích, špatné nájezdy na 

chodníky pro vozíčkáře, nedostatečná péče o bytový fond aj. Aktuálním tématem jsou další brownfields 

na území města, staré domy a jiné nevyužité plochy, např. rybníky (7 %). 

Dotazovaní nejčastěji vnímají město jako horské, klidné městečko v podhůří Jeseníků (26 %). Dále vnímají 

město jako klidné, krásné místo vhodné k relaxaci (20 %). Třetí nejčastější názor respondentů je, že se 

jedná o nudné zapomenuté město, na konci světa, které nenaplňuje svůj potenciál (14 %). Žádná skupina 

respondentů dle kategorií výrazně nevyniká jedním konkrétním názorem.  

Shrnutí oblasti pracovních příležitostí a dostupnosti služeb  

Občané vnímají jednoznačně nedostatek pracovních příležitostí (69 %).  Nedostatek pracovních 

příležitostí vnímají rovnocenně muži i ženy. Nedostatek pracovních příležitostí vnímají všechny věkové 

kategorie, žádná kategorie výrazně nevybočuje.   

Dotazovaní upozorňují také na nedostatek služeb ve městě. Podle odpovědí chybí služby zejména věkové 

kategorii 30-49 let (34 %) a ženám (57 %). Spokojenější se službami jsou ženy ve věkové kategorii 65 a 

více let (67 %). Z pohledu pracovního zařazení jsou více se službami spokojení starobní důchodci (58 %).  

Chybí následující služby: kvalitní restaurace, jídelna, kavárna, obchody, zejména oděvy, řemeslné služby, 

čistírna (43 %). Občané dále upozorňovali na nedostatky v pokrytí zdravotnických služeb, chybí zejména 
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zubař a někteří další odborní lékaři (23 %). Respondenti by ocenili, kdyby ve městě byl bazén, koupaliště, 

wellness či fit centrum (20 %) a větší možnosti kulturního vyžití.  

Shrnutí oblasti turistické atraktivity města 

Občané se domnívají, že město spíše není atraktivní pro turisty, odpověď „Spíše ne - není zde dostatek 

atraktivit pro turisty, návštěvníky“ uvedlo celkem (42 %). Další velká kategorie občanů se domnívá, že 

„Spíše ano - město je atraktivní, ale v okolí jsou atraktivnější místa“, uvedlo 35 % občanů. 

Důvodem nízké turistické atraktivity města jsou nedostatečné možnosti volnočasového vyžití města, 

chybí koupaliště, letní vyžití, a také vyžití při nepřízni počasí, wellness, kultura, letní programy pro turisty 

aj. (48 %). Druhou nejčastější oblastí odpovědí byly chybějící restaurace, penzion, pohostinství, kavárna, 

jídelna nebo jejich špatná kvalita (14 %). Další oblastí, na kterou občané upozorňují, je, že zde nic není, 

chybí turistická atraktivita, není zde celoroční vyžití, při nepřízni počasí není co dělat a chybí centrum 

města (9 %). 

Shrnutí oblasti dostupnosti infrastruktury města  

Mezi pět nejvíce problematických prvků infrastruktury města patří:   

 parkovací plochy (46 %), 

 komunikace, silnice (45 %), 

 chodníky (40 %), 

 cyklostezky, cyklotrasy (32 %), 

 městský mobiliář - lavičky, cedule, navigační systém aj. (24 %). 

Vyjádření občanů k nedostatkům nebo chybějící  infrastruktuře ve městě: 

 Špatná kvalita komunikací a chodníků, neupravenost, neudržovanost, úzké cesty, nepřehledné 

křižovatky. Např. chodník u Albertu, silnice do Mnichova aj. (25 %) 

 Nedostatek nádob na tříděný odpad nebo jejich přeplněnost, nedostačující otevírací doba 

sběrného dvora (14 %) 

 Nedostatečná kapacita parkovacích míst např. u Albertu, na sídlištích, před Komerční bankou 

(13 %) 

 Nepropojenost cyklostezek, málo cyklostezek, jejich špatná kvalita (11 %) 

 Chybí koncepční rozvoj města - špatný navigační systém ve městě (staré cedule), chybí střed 

města, málo kultury, chybí jídelna, zubař (8 %) 

 Nedostatečná četnost spojů (nedostatečné spoje busů - Jeseník, Olomouc, vlak, vlakové nádraží 

je nehezké) (7 %) 

 Nedostatečný městský mobiliář, chybějící nebo zchátralé lavičky  (6 %) 

 Nedostatečná kanalizace, chybějící vodovody - Mnichov  (6 %) 

 Nedostatečné/nevyhovující veřejné osvětlení - malá svítivost (5 %) 

 Není co vytknout, nemám názor (2 %) 

 Hřbitov je ve špatném stavu (2 %) 

 Omezená možnost připojení k internetu, zřízení veřejné sítě (1 %) 

Celkem 25 % občanů necestuje mimo město pravidelně. Nejčetnější dojížďka je za nákupy a službami 

(19 %), za zdravotnickými službami (16 %), za prací dojíždí pouze (9 %) občanů. Občané nejčastěji 
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dojíždějí do Bruntálu 41 %, Krnova 13 %, Olomouce 11 %. Občané také navštěvují okolní obce 

Heřmanovice, Rýmařov, Zlaté Hory či vzdálenější destinaci Brno. Občané se zmiňovali také o účelech své 

cesty: nákupy a služby, lékaři, sport a zábava nebo za prací.  

Nejčastějším dopravním prostředkem ve městě je auto 61 %, ženy upřednostňují dopravní prostředek 

autobus. 

Z pohledu veřejné dopravy by občané ocenili zlepšení návaznosti a četnosti spojů, zrychlení cesty, to vše 

zejména ve směru do Bruntálu a Krnova 43 %, dále občané doporučují zařazení nebo posílení nového 

spoje nebo typu dopravy (14 %), nové místa zastávek autobusů a vlaků nebo jejich přemístění (14 %), 

opravu nádraží a zlepšení čistoty zastávek vlaků a busů (12 %). 

Shrnutí oblasti vybavenosti města 

Občané nejsou jednoznačně spokojeni s bydlením v obecních bytech, nejčastější odpověď byla „Spíše ano 

- dalo by se něco zlepšit“ 41 % a odpověď „Spíše ne mám větší výhrady“ (20 %). 

V hodnocení oblasti školství dopadla nejlépe Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, 

příspěvková organizace s průměrnou známkou 1,7; na druhém stupni pomyslného žebříčku skončila 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace s průměrnou známkou 1,86 

a poslední v hodnocení kvality je Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

s průměrnou známkou 2,4. 

Občané jednoznačně preferují zřízení střední odborné - specializované, technicky zaměřené školy 

(56 %). 

Občané jednoznačně pociťují nedostatek zdravotnických služeb ve městě, odpověď „ne“ a „spíše ne“ 

zadalo 50 % respondentů 

Mezi občany, kteří využívají sociální služby pro dospělé, převažují ti, kterým se zdá nabídka dostatečná 

(ano, spíše ano – 28 %) a 18 % občanů hodnotí nabídku sociálních služeb jako nedostatečnou (odpověď 

ne, spíše ne). Občané nejčastěji hodnotili kvalitu sociálních služeb známkou „3“ (37 %). Průměrná 

známka hodnocení kvality sociálních služeb byla 2,8. 

Uživatelé sociálních služeb pro děti jsou převážně toho názoru, že nabídka těchto služeb je městě 

nedostatečná 70 % (odpověď spíše ne - 46 %, ne - 24 %). Respondenti jsou s kvalitou sociálních služeb 

pro děti velmi nespokojeni, průměrná známka je 3,2.  

Občané nejsou jednoznačně spokojeni možnostmi trávení volného času. Nejčetnější odpovědí byla 

odpověď „Spíše ano - nabídka a možnosti trávení volného času je vyhovující, ale je něco, co mi ještě 

chybí“ 24 % a shodně odpověď „Spíše ne - chybí mi více či jiné možnosti trávení volného času“. Poměrně 

výrazně zazněla také odpověď „Ne - zcela mi chybí nabídka trávení volného času, které potřebuji“ ve 

výši 11 % odpovědí. Nejvíce nespokojeni jsou zaměstnanci ve věkové a kategorií 30-49 let.  

Dotazovaní nejsou jednoznačně spokojeni s nabídkou kulturních akcí ve městě. Nejčastější odpovědí byla 

odpověď „Spíše ano - nabídka kulturních akcí je vyhovující, ale ještě by se dala rozšířit“ 34 % a dále 

odpověď „Spíše ne - nabídka kulturních akcí existuje, ale je omezená“ 26 %. 

Při hodnocení příležitostí k vzájemnému setkávání bylo nejčetnější odpovědí „Spíše ano - příležitost k 

setkávání je vyhovující, ale ještě by se dala rozšířit“ 28 % a „Spíše ne - příležitosti ke vzájemnému 
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setkávání existují, ale jsou omezené“ 23 % shodně s odpovědí „Můj názor je neutrální“ 23 %.  

Nespokojení jsou zejména studenti a nezaměstnaní a všechny věkové kategorie rovnoměrně. 

Celkem 24 % respondentů nevyužívá možností sportování ve městě. Z pohledu těch, kteří nabídku 

využívají, je situace poměrně vyrovnaná.  Nejčetnější kategorií byla odpověď „Spíše ano - nabídka a 

možnosti sportování je vyhovující, ale je něco, co mi ještě chybí“ (21 %) a „Spíše ne (chybí mi více nebo 

jiné možnosti sportovních aktivit“ (20 %). Jednoznačně spokojeno je 9 % a nespokojeno 7 % 

respondentů. Nespokojeni s nabídkou sportovních aktivit dle kategorií jsou lidé ve věkové kategorii 15-

49 let, dle pracovního zařazení jsou to podnikatelé, studenti, nezaměstnaní, lidé v domácnosti. 

Náměty občanů na zlepšení kvality nebo nabídky vybavenosti města: nutnost podpory dobudování a 

provázání cyklostezek, vybudování koupaliště a koupaliště/bazénu či wellness, sportovní haly, větší 

množství kroužků, akcí (29 %). Další oblastí, které se občané věnovali, je zdravotnictví, chybí zejména 

zubař nebo také oční, odborní ostatní odborní lékaři (24 %). Občané by ocenili ve městě kulturní dům, 

kino, divadlo a větší množství kulturních akcí (17 %). Další potřebou občanů je údržba městských bytů a 

okolí domů (11 %).  

Shrnutí oblasti propagace, komunikace města a správy města 

Pořadí oblíbenosti jednotlivých komunikačních a informačních kanálů podle průměrné známky.  

 Zpravodaj v papírové podobě    1,7 

 Webové stránky města   1,8 

 Zpravodaj v elektronické podobě na webových stránkách    1,9 

 Facebook     2,5 

 Zasílání aktualit o dění ve městě na email po předchozí registraci   2,5 

 Osobní komunikace na veřejných projednáních  2,8 

 Zasílání aktualit o aktuálních záležitostech formou SMS po předchozí registraci   3,0 

V rámci hodnocení kvality informačních kanálů dle průměrné známky dostal nejlepší hodnocení 

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska v papírové a elektronické podobě s průměrnou známkou 1,8;  dále 

webové stránky města 1,9. Horší hodnocení má Občasník Radniční listy 2,3 a Facebook se známkou 2,4. 

Návštěva webových stránek občany poměrně zajímá, pravidelně sleduje web 27 % respondentů, 24 % 

sleduje občas a méně často 15 %. Webové stránky nesleduje, nečte 34 % dotazovaných.  Nejčastějšími 

pravidelnými návštěvníky webových stránek je věková kategorie 30-49 let, zaměstnanci. Webové 

stránky nesleduje, nečte zejména věková kategorie 65 a více let, starobní důchodci. 

Návštěvnost Facebooku není příliš výrazná, celkem 65 % respondentů Facebook nesleduje. Pravidelně 

se na Facebook dívá 21 % občanů. Facebook nesledují, nečtou - hlavně starobní důchodci (40 %).  Z těch, 

co pravidelně navštěvují Facebook (21 %), jsou hlavně zaměstnanci ve věku 30-49 a mladší osoby 15-29 

let. 

Pravidelnými čtenáři Občasníku Radniční listy je 33 % čtenářů. Občasník Radniční listy čte „Občas, 

náhodně“ 42 % občanů. Občasník „nesleduje, nečte“ 33 % občanů. 

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska v papírové nebo elektronické podobě je pro občany velmi atraktivní, 

„pravidelně“ čte až 60 % občanů a „občas“ 31 %. Zpravodaj nesleduje, nečte pouze 9 % respondentů. 
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Většina občanů, 82 %, tvrdí, že má dostatek informací o městě. Pouze 18 % občanů si myslí, že nemá 

dostatek informací. Občané chtějí být nejvíce informování o těchto oblastech:  

 zvýšit, zpřesnit informovanost o dění ve městě, zejména o témata rozvoj, záměry města, 

investice, strategie, propagace města, historie, organizační záležitosti města, 

 větší transparentnost informací o dění na úřadě - veřejné zakázky, přesné informace o dění 

zastupitelstva, výsledky činností komisí, 

 informace o náplni činnosti úředníků. 

Občané mají zájem o být zapojeni do dění ve městě a rozhodování o rozvoji města „Ano - mám o dění ve 

městě a jeho rozvoj velký zájem“ zvolilo výrazných 44 %. 

Hodnocení celkového fungování úřadu dopadlo průměrně a hodnocení poskytovaných služeb Městským 

úřadem Vrbno pod Pradědem bylo podle známek rozděleno následovně: jedničku přidělilo 15 %, dvojku 

36 %, trojku 37 %, čtyřku 7 % a pětku 5 % respondentů. Průměrná známka je 2,5. Občané si nejvíce přejí 

zlepšit přístup úředníků k práci a poukazují na neochotu některých pracovníků, nebo jejich nepřítomnost 

v pracovní době, doporučují větší profesionalitu při jednání, být přítomen na svém pracovišti, plnění 

slibů, zkrácení lhůt k vyřízení, zaznamenáno bylo v této otázce 64 % odpovědí. Někteří občané si 

pochvalují zlepšení fungování úřadu (9 %). Mezi dalšími náměty byly oblasti: zlepšit a zjednodušit 

navigační systém v budově, zlepšit parkování před úřadem.  

Hodnocení oblasti vnímaní kvality životního prostředí ve městě 

Přidělení známek k jednotlivým kategoriím v oblasti životního prostředí: „Stav ovzduší“ hodnoceno 

průměrnou známku 1,6. Kategorie „Stav pitné vody“ má průměrnou známku 1,5 a „Stav odpadového 

hospodářství“ má průměrnou známku 2,1. Nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě a jejím 

okolí:  

 lokální topeniště - spalování nevhodných paliv v domácnostech, emise škodlivých látek (26 %); 

 neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta (25 %);  

 černé skládky (13 %);  

 nedostatečný úklid ulic / města v zimním období (10 %). 

Shrnutí pocitu bezpečí 

Občané se cítí ve městě bezpečně „ano (cítím se ve všech oblastech bezpečně)“ zmínilo 22 %, „spíše 

ano“ zmínilo 65 %. Mezi pět nejvíce ohrožujících faktorů dle mínění občanů patří následující oblasti:   

 výskyt problémových osob - nevhodné chování, vandalismus atd. (37 %), 

 nedodržování povolené rychlosti automobilů ve městě (16 %), 

 kriminalita páchaná ve městě - krádeže majetku, násilná činnost atd. (9 %), 

 chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení (9 %), 

 chybějící chodníky (9 %). 

Občané se v 76% vyjádřili, že nebyli obětí trestného činu. Obětí trestného činu se stalo 24 % občanů. 

Respondenti dali najevo, že ve městě existují místa, kam se bojí chodit, odpověď „ano“ 68 %.  A 

upozorňují na nedostatečné osvětlení a výskyt problémových osob (27 %). Dále se jako nebezpečné jeví 

okolí kolem kostela (21 %). Za problémové místo považují také ubytovnu u skláren (21 %) a ostatní 

lokality kolem technických služeb a v okolí Albertu. 
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Doporučení občanů pro tvorbu strategie  

Občané doporučují zaměřit v příštích letech pozornost na tyto oblasti:  

 rozšíření nabídky pracovních příležitostí (14 %),  

 zlepšení dostupnosti zdravotnictví (10 %), 

 podpora turistické atraktivity města (10 %), 

 podpora podnikání, přilákání investorů (8 %), 

 vybudování cyklostezek, cyklotras (6 %), 

 rozšířená nabídka služeb (5 %), 

 památková péče, oprava kulturních památek (5 %), 

 bytová výstavba a rekonstrukce domů (5 %). 

Občané se nadpoloviční většinou vyjádřili kladně k vybudování kolumbária, odpověď „ano“ uvedlo 31 % 

občanů, odpověď „spíše ano“ uvedlo 24 % občanů. 

Vyjádření občanů k vybraným investicím města dle preferencí:  

 Koupaliště/Možnost koupání (34 %) 

 Centrum města (22 %) 

 Cyklostezka Vrbno – Karlovice (16 %) 

 Nový domov důchodců  (16 %) 

 Sociální a startovací byty (11 %) 

Zanedbaná místa ve městě, která si zaslouží nové využití nebo zlepšení stávajícího využití dle pořadí 

odpovědí:  

 Dřevokombinát (33 %), 

 Neupravené a chátrající budovy a zanedbaná místa ve městě, nevyužité prostory - okolí Penny 

a Albertu, bývalá škola a rybníky, vzhled sídlišť, bývalá zotavovna, parkovací plochy u domů, 

vlakové nádraží, silnice na ul. Kopečná, rákosí Mnichov (22 %), 

 Centrum města, náměstí, kostel, hřbitov, kruhový objezd, park (9 %), 

 Koupaliště  (7 %), 

 Sklárny   (6 %), 

 Klub LNH  (6 %), 

 Lidový dům  (5 %), 

 Mír               (3 %), 

 Gymnázium  (2 %), 

 Moravalen (2 %), 

 Vrsan               (2 %), 

 Ostatní - opravy majetku města, hroby zakladatelů, oprava území Mnichov (1 %), 

 Fotbalové hřiště, tenisový kurt, Sokolovna (1 %). 

Další náměty a doporučení občanů 

Mezi pět nejvíce diskutovaných okruhů patří tyto oblasti: 
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 Vytvořit lepší zázemí pro občany - občanská vybavenost, služby, sportovní a volnočasové vyžití, 

kulturní vyžití, mobiliář, parkování, místní rozhlas, nedostatečné osvětlení, veřejné WC, služby 

Policie ČR (25 %), 

 Lepší údržba a péče ve městě - chodníky komunikace a dalších míst a jejich opravy a vybudování, 

odborná péče o zeleň, pravidelné sekání trávy, infrastruktura (15 %), 

 Nastavit lepší politiku města a zlepšit fungování úřadu, vč. jeho oprav, informování občanů 

(13 %), 

 Poděkování, pochvaly, vzkazy, za dobrou práci v posledním období (12 %), 

 Zajímavé nápady - farmářské trhy, chráněná dílna pro postižené, více jednopokojových bytů, 

pozornost dětskému domovu (10 %). 
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SEZNAM PŘÍLOH 1 

Příloha k otázce č. 2 Čeho si konkrétně „nejvíce ceníte“ / „máte rádi“ ve městě? 

Příloha k otázce č. 3 Čeho si konkrétně „nejméně ceníte“ / „nemáte rádi“ ve městě? 

Příloha k otázce č. 4 Definujte jedním slovem nebo souslovím (max. tři slova) město Vrbno pod 

Pradědem: 

Příloha k otázce č. 6 Jaké služby Vám ve městě chybí? 

Příloha k otázce č. 7  Město není dostatečně atraktivní pro turisty, protože: 

Příloha k otázce č. 8 Které prvky infrastruktury podle Vás ve městě nejvíce chybí nebo jsou v 

nevyhovujícím stavu? Upřesněte své odpovědi či důvody k nespokojenosti: 

Příloha k otázce č. 9 Místa, kam pravidelně dojíždíte: 

Příloha k otázce č. 11 Uveďte vše, co by se podle Vás dalo zlepšit v oblasti veřejné dopravy bus, vlak: 

Příloha k otázce č. 24 Uveďte cokoliv, co byste zlepšil/a v otázce nabídky nebo kvality oblasti: bydlení, 

školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, sportu: 

Příloha k otázce č. 31 Jaké informace o městě Vám chybí: 

Příloha k otázce č. 33 Uveďte veškerá doporučení ke zlepšení fungování úřadu: 

Příloha o otázce č. 39 Existují ve městě místa, kam se bojíte chodit nebo kterým se ze strachu vyhýbáte? 

Pokud ano, uveďte, o jaké místo/a se jedná: 

Příloha k otázce č. 43 Existuje nějaké zanedbané místo ve městě, které si zaslouží nové využití nebo 

zlepšení stávajícího využití? 

Příloha k otázce č. 44 Vaše další náměty, připomínky, projekty, komentáře: 
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SEZNAM PŘÍLOH 2 

1.    Jak se Vám ve městě žije? 

5.    Je podle Vás ve městě dostatek pracovních příležitostí?  

6.    Chybí Vám ve městě nějaké služby? 

10.  Jaký dopravní prostředek při pravidelném dojíždění nejčastěji používáte? 

14.  Uvítali byste ve městě střední odbornou (specializovanou, technicky zaměřenou) školu? 

15.  Je podle Vás ve městě dostatečná nabídka zdravotnických služeb? 

32.  Chtěli byste, aby Vás vedení více zapojovalo do dění ve městě a rozhodování a rozvoji města? 

33.  Jak hodnotíte celkově fungování úřadu a poskytovaných služeb Městským úřadem Vrbno pod 

Pradědem? 


