
 
 

10. 3. 2014 (Řídící skupina „Strategie“) 
 

Z Á P I S 
 

Program: 
 

1. Volba předsedy a místopředsedy Řídící skupiny 
2. Rekapitulace průběhu prvního jednání pracovních skupin 
3. Tvorba akčního plánu 
4. Rozšíření členů Řídící skupiny 

 
Přítomni: Mgr. Mareš (primátor), PaedDr. Kindermannová, Mgr. Märc, Ing.  Koten, Ing. Sojka, Ing. 
Mareš (ekonom), p. Stádník, Ing. Chytra, Mgr. Nováková, Ing. Nehyba 

Omluveni: Ing. Drlý 
 

Průběh: 
 

Ad bod 1. 
Primátor města přivítal přítomné a připomenul závazek z minulého setkání ŘS – volba předsedy 
a místopředsedy ŘS. Byly vzneseny návrhy (Dr. Kindermannová na předsedkyni ŘS, Mgr. Märc na 
místopředsedu ŘS),po diskuzi nebyl nikdo proti a skupina tak návrh schválila. 
 
 
Ad bod 2. 
Ing. Nehyba shrnul průběh jednání pracovních skupin, které proběhly 3. - 5. 3. a 10. 3. Na všech 
skupinách byly na úvod prezentovány základní poznatky z řešených oblastí (statistická data a trendy, 
názor veřejnosti získaný v rámci dotazníkové šetření, nebo výstupy dalších koncepcí města) a dále 
následovala diskuze nad klíčovými problémy dané oblasti. Nepříliš povedený průběh měla skupina 
č. 1 (podnikání, zaměstnanost, školství) s nejvyšším počtem účastníků, ve které chyběl vyšší důraz při 
řízení diskuze a směřování moderátora k dílčím závěrům. Celá skupina se ale zapojila do diskuze 
a každý z členů tak projevil svůj názor na problematiku. 
Obecně všechny čtyři skupiny projevují vysokou aktivitu, což značí potenciál kvalitních výsledků práce 
na aktualizaci strategie. 
 
 
Ad bod 3. 
Ing. Nehyba vznesl dotaz na další zapojení veřejnosti do přípravy strategie, konkrétně akčního plánu. 
Stěžejní část tvorby akčního plánu bude spočívat ve využití podkladů magistrátu (plán 
investic/zásobník projektů apod., návrhy odborů MMCH). V některých případech se i do tohoto 
zapojuje veřejnost – vyplněním krátkého formuláře (ukázka tvoří přílohu zápisu). Slabinou bývá 
podrobnost zpracování námětů ze strany veřejnosti, ale náměty mohou sloužit také k podchycení 
konkrétních potřeb občanů. 
ŘS rozhodne o této aktivitě na dalším setkání. 
 
Ad bod 4.  
Předpokládáme, že po schválení příslušné verze dotazníku bychom v první polovině dubna zajistili 
sběr dat. 
 
V souvislosti s územním dopadem nové strategie bylo navrženo rozšíření členů ŘS. A to o: 



 
- Ing. Radka Štejnara starostu města Jirkova 
- Hanu Dufkovou ředitelku MAS Sdružení Západní Krušnohoří 
 
Mgr. Nováková byla pověřena přípravou materiálu do Rady města 
 

Další: 
Z důvodu nízké míry účasti nejmladší věkové skupiny v anketním šetření z konce loňského roku bylo 
navrženo, aby se projektový tým ještě jednou obrátil na nejmladší cílovou skupinu ve spolupráci 
s Odborem školství. Pro tyto účely byl Řídící skupině zaslán návrh tří variant dotazníku. Přílohou 
zápisu je finální verze, která bude použita.  
 

 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Dotazník pro žáky a studenty 
3. Návrh formuláře projektového záměru pro veřejnost 

 









 

POKRAČUJETE PROSÍM NA DRUHÉ STRANĚ… 

Průzkum názorů žáků ZŠ a SŠ na území statutárního města Chomutov 

 

Vážení žáci a studenti, 

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění následujících otázek, které budou sloužit pro připravovanou Strategii 
rozvoje města Chomutov, tedy dokumentu, který bude v následujících letech ovlivňovat vývoj města v různých 
oblastech (sport, kultura, životní prostředí, doprava, sociální služby, možnosti trávení volného času atd.).  

Při tvorbě strategie rozvoje nás zajímá také názor mladé generace, která teprve bude psát dějiny Chomutova. 
Popřemýšlejte proto, co Vám ve Vašem okolí chybí, abyste se nenudili a mohli dělat, co Vás baví. Zamyslete se, 
co by Vám udělalo radost a napište nám to. 
 

JAK VYPLNIT A KDE ODEVZDAT? 
Dotazník můžete vyplnit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách města 
(www.chomutov-mesto.cz), případně odevzdáním v budově Magistrátu města, a to do 25. dubna 2014 
 
 
 Z následujících otázek prosím zaškrtněte („x“) vhodnou odpověď (případně i více odpovědí): 
 
1. Respondent je: 

 Muž   Žena 

 

2. Věk …………………… 

 

3. Bydliště: 

 Centrum města 

 Sídliště Kamenná, Zahradní, Březenecká, Písečná 

 Jinde (vypište):…………………………………………………….. 

 

4. V Chomutově: 

 bydlím  

 bydlím i chodím do školy  

 pouze zde chodím do školy 

 

5. Jak jste celkově spokojen/a s Chomutovem - městem, kde 
žijete, chodíte do školy, trávíte volný čas?  

 Velmi spokojen/a  Velmi nespokojen/a  

 Spíše spokojen/a  Spíše nespokojen/a 

 

6. Co je největším problémem Chomutova? (vyberte max. 3 
možnosti) 

 Vysoká úroveň kriminality, vandalismu 

 Nedostatek možností trávení volného času 

 Nedostatečná vybavenost obchody a službami 

 Vyšší četnost nebezpečných dopravních úseků 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

 Jiné ……………………………………….…………….. 

 

7. Vyjádřete prosím svou úroveň spokojenosti s následujícími 
tématy: 
(doplňte prosím body v rozsahu 1 nízká spokojenost x 4 vysoká 
spokojenost) 

Základní školy -        dostupnost            kvalita  

Střední školy -          dostupnost            kvalita  

Kulturní akce -    počet/pestrost             kvalita  

Sportoviště  -                   počet             kvalita   

Dětská hřiště  -                počet             kvalita   

 

Městská hromadná doprava          

Linková autobusová doprava       

Vlaková doprava                          

Počet sběrných míst                      

Bezpečnost ve městě                   

Práce městské policie                   

 

8. Sledujete dění ve městě – v jaké formě?  

(vyberte max. 3 možnosti) 

 Regionální televize 

 Chomutovské noviny 

 Úřední deska 

 Veřejná zasedání zastupitelstva 

 Internet (stránky města/organizací) 

 Nezajímá mě to 

 

9. Jaké místo/budova/předmět se Vám ve městě se nejvíce líbí? 

(můžete uvést i více možností) 

…………………………………………………... 

………………………………………………….. 

 

10. Jaké místo/budova/předmět se Vám ve městě naopak nejméně 
líbí? (můžete uvést i více možností) 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

11. Jaký je Váš nejoblíbenější způsob trávení volného času? 

(vyberte max. 2 možnosti) 

 Návštěva kulturních akcí 

 Návštěva sportovních akcí 

 Návštěva vzdělávacích akcí (besedy, přednášky)  

 Vlastní sportování (jaký sport?)………….………… 

 Jiné ……………………………………….…………... 

 

 

 

 

 



 
  

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!  

 

12. Domníváte se, že péče o životní prostředí/zeleň v níže 
uvedených kategoriích se ve městě zlepšuje? 

 

Rozsah veřejných ploch (parků)  

 Určitě ano         Určitě ne 

 Spíše ano         Spíše ne 

 Nevím, nedokážu posoudit 

 

Úroveň péče o veřejné plochy  

 Určitě ano         Určitě ne 

 Spíše ano         Spíše ne 

 Nevím, nedokážu posoudit 

 

Čistota a vzhled místa, kde bydlím  

 Určitě ano         Určitě ne 

 Spíše ano         Spíše ne 

 Nevím, nedokážu posoudit 

 

Kvalita ovzduší  

 Určitě ano         Určitě ne 

 Spíše ano         Spíše ne 

 Nevím, nedokážu posoudit 

 

Míra hlučnosti  

 Určitě ano         Určitě ne 

 Spíše ano         Spíše ne 

 Nevím, nedokážu posoudit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Třídíte odpad? 

 Ano        Ne. Pokud ne, pak z důvodu:  

 Nechce se mi 

 Nedostupné kontejnery (500 m a dále) 

 Nevím, proč bych to dělal/a 

 

14. Jaký největší problém vnímáte u každé z těchto oblasti (vypište 
ke každé oblasti pouze jednu, nejpalčivější) 

 Hospodářství a zaměstnanost:…………………………………… 

 Životní prostředí:…………………………………………………… 

 

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

 

 Vzdělávání, výzkum, vývoj: ………….……………………………. 

 

 Volný čas, kultura, sport: ………………………………………….. 

 

 Zdravotní a sociální oblast: ……………………………………….. 

 

 Cestovní ruch:: …………….……………………………………….. 

 

 

15. Co by se ve městě mělo rozhodně změnit? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

16. Jaké rozvojové záměry by mělo město realizovat v příštích 
letech? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

Průzkum probíhá pro potřeby tvorby Strategie rozvoje města Chomutova. 
Projekt jen financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, a z obecního rozpočtu. 
 
 
 
 



 
 
 

PROJEKTOVÝ NÁMĚT 

 

NÁZEV PROJEKTU (stručný a výstižný název projektu): 

 
 
 

CO JE HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROČ BY SE MĚL PROJEKT REALIZAOVAT?  
(jaké jsou přínosy projektu, pro koho je projekt určen): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDE BY MĚL PROJEKT BÝT REALIZOVÁN?  
(bližší informace o konkrétní lokalitě na území města): 

 
 
 
 
 
 

KDO BY MĚL PROJEKT REALIZOVAT?  
(kdo a jak by měl zajistit přípravu, realizaci a financování projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


