
 

 

Průzkum názorů občanů města Liberec 

Město Liberec připravuje novou strategii rozvoje města. Půjde o základní dokument vyjadřující dohodu mezi obyvateli 

a představiteli města o tom, kam by se měl Liberec v dalších letech vyvíjet. Nyní máte možnost zapojit se svým názorem 

a zkušenostmi do přípravy tohoto dokumentu. 

Dovolujeme si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku, který má identifikovat klady a zápory života ve městě a jeho okolí. 

Dotazníkové šetření je anonymní a zabere Vám 4–10 minut. 

Nová strategie města se zaměří na všechny důležité oblasti rozvoje (např. bydlení, životní prostředí, kultura, podpora podnikání, 

doprava, nové technologie a inteligentní řešení apod.). 

Z následujících otázek prosím zaškrtněte („x“) vhodnou odpověď (případně i více odpovědí): 

 
 

1. Jak jste celkově spokojen/a s městem Liberec jako 

místem pro život, výchovu dětí, prožití stáří, práci, 

zábavu? Označte křížkem: 

 velmi spokojen/a  velmi nespokojen/a  

 spíše spokojen/a  spíše nespokojen/a 
 

2. Co se Vám na životě v Liberci líbí? Uveďte 3 věci, 
které Vás napadnou jako první: 

1. pozitivum............................................................... 

2. pozitivum............................................................... 

3. pozitivum............................................................... 

3. Co se Vám naopak na životě v Liberci nelíbí? Uveďte 
opět 3 věci, které Vás napadnou jako první: 

1. negativum............................................................. 

2. negativum.............................................................. 

3. negativum............................................................. 

4. Zhodnoťte kvalitu životního prostředí: 

  (známkujte jako ve škole 1 výborná – 5 nedostatečná) 

Úroveň péče o veřejné plochy  

Čistota a vzhled okolí mého bydliště  

Kvalita ovzduší  

Míra hlučnosti  

5. Kde získáváte informace o dění ve městě? Označte 
křížkem:  

  Zpravodaj Liberec 

  libereckadrbna.cz 

  nasliberec.cz 

  genusTV 

  libereckezpravy.cz 

  Internet (stránky města/organizací) 

 Facebook 

 jiná sociální síť – název:…………………………….. 

 jiné médium – název:.……………………………..... 

      tištěné regionální noviny – název:………………..... 

  nezajímá mě to 

 

 

 

 

6. Vyjádřete úroveň spokojenosti s následujícími 
aspekty života ve městě: 

 

(známkujte jako ve škole 1 výborná – 5 nedostatečná) 

Zdravotní péče: dostupnost       kvalita  

Sociální služby: dostupnost       kvalita  

Mateřské školy: dostupnost        kvalita  

Základní školy: dostupnost       kvalita  

Střední školy: dostupnost       kvalita  

Kulturní akce:  počet/pestrost       kvalita  

Sportoviště:      nabídka        kvalita   

Dětská hřiště: dostupnost        kvalita   

Třídění odpadu:  dostupnost kontejnerů        

                           frekvence svozu  

Možnost parkování:    

Stav vozovek:    

Stav chodníků:    

Informování o dění ve městě:    

Bezpečnost ve městě:    

Práce městské policie:     

Fungování městského úřadu:     

Nabídka pracovních příležitostí:    

 

 

  



 

 

 
7. Jaký největší problém vnímáte u každé z těchto oblasti? Uveďte prosím konkrétně.  

Životní prostředí ve městě ……………………….……………………………………………………………………………. 

Doprava a infrastruktura  …………………….………………………………………………………………………………. 

Volný čas a odpočinek …………………………..………………………………………………………………………… 

Školství a vzdělávání ………………………………………….…………………………………………………………. 

Kultura …………………………………………..…………………………………………………………. 

Sport ……………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotnictví ……………………………………………………………………………………………………… 

Podnikání a služby ……………………………………………………………………………………………………… 

Sociální oblast ……………………………………………………………………………………………………… 

Bydlení ……………………………………………………………………………………………………… 

8. Zde je prostor pro Vaše komentáře, vzkazy, doporučení a požadavky, pokud jste nenalezli prostor ve výše 

uvedených otázkách: 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

Údaje o respondentovi 

 

9. Jsem: 

 muž   žena 

10. Věková kategorie: 

 do 18 let  51–65 let 

 19–35 let  66 a více let 

 36–50 let 

11. Bydliště – městská část/ulice: 

..................................................................................... 

12. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 základní  

 střední vč. vyučení bez maturity 

 úplné střední (s maturitou) 

 vyšší odborné a nástavbové studium 

 vysokoškolské 

13. Ekonomická aktivita: 

 zaměstnanec   podnikatel/ka 

 student/ka   důchodce 

 nezaměstnaný   v domácnosti 

14. V Liberci žiji: 

 méně než rok   1–5 let  6–30 let  více než 30 let

 

 

Anketní lístky zašlete do 10. 3. 2020 na adresu:  

Odbor strategického rozvoje a dotací, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Osobně odevzdat je můžete také na podatelně v budově historické radnice, recepci nové radnice, případně na přepážce 

Městského informačního centra. Obálku označte: ANKETA - STRATEGIE.  

Hlasovat můžete i na webu statutárního města Liberec - www.liberec.cz.  

http://www.liberec.cz/

