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1. Výsledky dotazníkového šetření pro obyvatele
1.1.

Úvod a metody sběru

Názorový průzkum realizoval Městský úřad v Polici nad Metují ve spolupráci se společností Východočeská rozvojová
s.r.o. Jednalo se o vůbec první takto komplexní dotazníkový průzkum mezi veřejností v Polici nad Metují, s cílem
zjistit názory na kvalitu života ve městě, stejně jako navrhnout, jakým způsobem lze město a jeho fungování zlepšit.
Názorový průzkum byl realizován jako součást tvorby Strategického plánu rozvoje jakožto nástroje strategického
řízení města Police nad Metují. Strategický plán je střednědobou koncepcí, která má nastínit hlavní směry rozvoje a
investic v horizontu do roku 2020. Vedle analýzy stavu města a jeho jednotlivých složek, která popíše potřeby i
potenciály jeho rozvoje, je neméně významnou součástí podkladů pro formulaci rozvojových cílů a směřování města
také hodnocení a znalost potřeb jeho obyvatel.
Dotazníková akce probíhala v měsíci listopadu roku 2015. Dotazníky v papírově formě byly distribuovány
prostřednictvím Polického měsíčníku. Vyplněné dotazníky mohli obyvatelé města vhazovat do připravených sběrných
boxů umístěných v přízemí Městského úřadu a v Informačním centru v Pellyho domech. Zároveň bylo také možné
dotazník vyplnit elektronicky na adrese www.survio.com/survey/d/police.
Cílem názorového průzkumu bylo zjistit názory občanů Police nad Metují na současnou situaci ve městě, a to z
mnoha hledisek: přednosti a nevýhody Police nad Metují v porovnání s jinými městy, problémy s dopravou, kvalita
života ve městě, trávení volného času atd. Zároveň ale průzkum zjišťoval názory lidí na další rozvoj města. Lze
namítnout, že dotazník nepostihl v plné šíři všechny oblasti života ve městě, ale to ani nebylo jeho cílem. Smyslem
dotazníkového šetření bylo zejména podnítit zájem občanů o dění v Polici nad Metují, připravit podmínky pro
komunikaci mezi občany a radnicí, ale hlavně pomoci obyvatelům zamyslet se nad budoucností Police nad Metují.
Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že:




Domácnosti obdržely (prostřednictvím distribuce Polického měsíčníku) zpravidla jeden tištěný dotazník. Další
dotazníky byly dotištěny (v počtu cca 20 ks) na vyžádání přímo občany města. Vyplněné dotazníky pak lidé

vhazovali do připravených sběrných boxů umístěných na MěÚ a v informačním centru.
Pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí
vyplnit a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti, tzv. metoda samovýběru.
S ohledem na výše uvedené nelze tento průzkum vydávat za zcela reprezentativní obrázek názorů občanů
Police nad Metují. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se dotazníkové akce a
předpokládáme, že získané odpovědi představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel města.

Celkem bylo do domácností distribuováno 930 dotazníků prostřednictvím Polického měsíčníku a dalších 20 následně
dotištěných městem na vyžádání občany.
Vyplněno bylo celkem 241 dotazníků, z toto většina prostřednictvím internetu. Návratnost dotazníků byla cca 25 %
(porovnání distribuovaných dotazníků se všemi vyplněnými bez ohledu na formu). V porovnání s obdobnými
výzkumy tohoto typu lze názorový průzkum považovat co do aktivity respondentů za relativně úspěšný.
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1.2.

Analýza výsledků dotazníkového šetření

Dotazník byl tematicky rozdělen do 5 bloků, každý blok byl věnován jiné oblasti. V následujících kapitolách této
zprávy jsou vždy v úvodu slovně zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.

Blok I Podmínky pro život ve městě

1. Co se Vám v Polici nad Metují nejvíce líbí, s čím jste nejvíce spokojen/a?
V úvodní otázce mohli respondenti zvolit maximálně tři z nabízených předností Police nad Metují. Většina
respondentů (více než 80%) oceňuje na svém městě blízkost přírody, rekreace a atraktivních turistických míst.
Mezi další významné přednosti, které vybrala zhruba čtvrtina respondentů, patří příznivé životní prostředí a
pestrý kulturní a společenský život, udržování tradic.
Dobře hodnocené (zhruba třetinou respondentů) byly také možnosti sportovního vyžití a volnočasové aktivity,
vzhled a čistota města, dostupnost základních komerčních služeb (obchody, banky apod.). O něco menší procenta
kladného hodnocení (mezi 15-20%) obdržela nízká kriminalita, historické pamětihodnosti, kulturní dědictví města,
dostupnost veřejných služeb (zdravotních, sociálních), vztahy mezi obyvateli.
Naopak nejnižšího hodnocení dosáhly podmínky bydlení ve městě, dopravní dostupnost a nabídka pracovních
příležitostí, což odpovídá výsledkům otázky č. 2 “Co se Vám ve městě naopak nelíbí, nevyhovuje Vám a mělo by se
zlepšit?”. V případě, že respondenti využili možnosti “jiné”, nejčastěji uváděli vysokou kvalitu školství, zejména
ZUŠ.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 5x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Příznivé životní prostředí

86

36,4 %

Blízkost přírody, rekreace a atraktivních turistických míst

189

80,1 %

Dopravní dostupnost

22

9,3 %

Pestrý kulturní a společenský život, udržování tradic

98

41,5 %

Vzhled a čistota města

55

23,3 %

Možnosti sportovního vyžití a volnočasové aktivity

60

25,4 %

Historické pamětihodnosti, kulturní dědictví města

45

19,1 %

Nízká kriminalita

47

19,9 %

Podmínky bydlení ve městě

28

11,9 %

Dostupnost veřejných služeb (zdravotních, sociálních)

39

16,5 %

Dostupnost základních komerčních služeb (obchody, banky apod.)

55

23,3 %

Nabídka pracovních příležitostí

1

0,4 %

Vztahy mezi obyvateli

35

14,8 %

Jiné, uveďte:

4

1,7 %
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2. Co se Vám ve městě naopak nelíbí, nevyhovuje Vám a mělo by se zlepšit?
Polovina respondentů není spokojena s možnostmi pracovního uplatnění, které jim město nabízí. Více než
třetina považuje za problém stav komunikací a chodníků, 20% respondentů pociťuje nedostatek v dostupnosti
bydlení - v nabídce a cenách bytů a pozemků. Za zmínku stojí ještě i problém s dopravní dostupností veřejnou
dopravou, dostupností obchodů a služeb, nespokojenost byla vyslovena také se stavem veřejných služeb
(školství, zdravotnictví ad.).
Velké množství nabízených možností však získalo jen malé procento hlasů (mj. stav veřejných prostranství a
veřejných budov, pořádek ve městě, celková údržba města, dopravní situace ve městě), což svědčí o tom, že je
občané nepovažují za skutečně problematické.
V případě využití odpovědi “jiné” byly nejčastěji zmiňovány tyto problémy:
dopravní situace
 vlakové spojení do města
 nedostatek parkovacích míst (u zdravotního střediska, na sídlišti)
 nedostatečná síť cyklostezek
 chodníky využívají cyklisté jako cyklostezky, ohrožují starší obyvatele
 dlouhé čekání na autobus dětí do školy
 neúnosná kamionová doprava hlavně v nočních hodinách
občanská vybavenost
 chybí kvalitní hotel
 chybí kvalitní restaurace
 nekvalitní zdravotnické služby, zejména praktičtí lékaři
 zničené parky a hřiště pro děti, rozbité lavičky, houpačky, nepořádek
životní prostředí
 problémy s kvalitou ovzduší během topné sezóny
 chátrající objekty (Milpo)
 psí exkrementy
 málo odpadkových košů na kraji města
 často přeplněné sběrné kontejnery
 nepořádek v přilehlých obcích
7
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Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 228x, nezodpovězeno 13x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Stav veřejných služeb (školství, zdravotnictví ad.)

34

14,9 %

Počet a stav odpočinkových míst, laviček, dětských hřišť

14

6,1 %

Stav veřejných budov

9

3,9 %

Stav veřejných prostranství

15

6,6 %

Pořádek ve městě, celková údržba města

13

5,7 %

Možnosti pracovního uplatnění

114

50 %

Dopravní dostupnost veřejnou dopravou

23

10,1 %

Dopravní situace ve městě

14

6,1 %

Stav komunikací, chodníků

73

32,0 %

Zeleň ve městě - její stav a množství

22

9,6 %

Dostupnost bydlení- nabídka a cena bytů, pozemků

47

20,6 %

Bezpečnost ve městě, kriminalita a vandalství

16

7,0 %

Dostupnost obchodů a služeb

27

11,8 %

Vztahy mezi lidmi

22

9,6 %

Možnosti sportovního vyžití

16

7,0 %

Kulturní a společenský život ve městě

14

6,1 %

Počet a rozmístění sběrných míst odpadu

16

7,0 %

Jiné, uveďte:

23

10,1 %
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3. Která z míst pro sport a volný čas využíváte Vy osobně nejčastěji?
Jednoznačně nejčastěji využívaným místem pro sport a volný čas jsou volné prostory v okolí města
(cyklostezky, chůze, běh v přírodě atd.), které zmínily ¾ všech respondentů. Třetina respondentů využívá v
letních měsících koupaliště. Za zmínku také stojí sokolovna, nové víceúčelové hřiště a další veřejná sportoviště
a hřiště ve městě. Více než 6% dotázaných uvedlo, že nesportují (převážně starší lidé). Z dalších míst pro sport
a volný čas, které respondenti uvedli do kolonky “jiné”, zmínili tělocvičnu ZŠ, saunu, Pellyho domy, fotbalové
hřiště, fitcentra na sídlišti a U Cikánky. (Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 7x)
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Sokolovna

30

12,8 %

Koupaliště

67

28,6 %

Využívám volné prostory v okolí města (cyklostezky, chůze, běh v přírodě atd.)

181

77,4 %

Nové víceúčelové sportoviště

26

11,1 %

Další veřejná sportoviště a hřiště ve městě

30

12,8 %

Nevyužívám žádné z výše uvedených, nesportuji

15

6,4 %

Jiné, uveďte:

27

11,5 %

4. Které z míst pro kulturu využíváte nejčastěji?
Z odpovědí na dotaz týkající se využívání kulturních zařízení ve městě vyplývá, že Police nad Metují nabízí svým
obyvatelům pestrý kulturní a společenský život. Pouze 12,5% respondentů nevyužívá kulturní zařízení vůbec,
případně je využívá méně než 1x ročně. Zato více než 2/3 respondentů chodí nejčastěji za kulturou do
Kolárova divadla, čtvrtina využívá Pellyho domy, konkrétně sál a učebnu, třetina dotázaných pravidelně
navštěvuje městskou knihovnu, která také sídlí v Pellyho domech. V kategorii „jiné“ se objevily odpovědi
týkající se akcí v Muzeu papírových modelů nebo akcí v ZUŠ.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Pellyho domy (sál, učebna)

96

41,4 %

Knihovnu v Pellyho domech

71

30,6 %

Kollárovo divadlo (kino, divadlo)

150

64,7 %

Kulturních zařízení ve městě nevyužívám vůbec, případně využívám méně než 1x ročně

29

12,5 %

Jiné, uveďte:

9

3,9 %
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5. Jaká zařízení či aktivity pro sport, volný čas a kulturu jsou podle Vás ve městě
nedostatečná nebo ve špatném stavu vyžadujícím nápravu?
Co se týče chybějících či zanedbaných zařízení pro sport, kulturu a volný čas, více než třetina dotázaných
by uvítala vybudování nových cyklostezek a stezek pro in-line bruslení. Přes 20% respondentů by ve městě
uvítalo rockový klub a širší nabídku koncertů, tanečních zábav či diskoték, ve stejné míře bylo zmiňováno i
kino, které dnes nabízí pouze omezenou nabídku filmových představení. Významné procento (21,5%)
dotázaných naopak považuje počet a stav těchto zařízení/aktivit za dostatečný. Další z nabízených možností se
v četnosti odpovědí pohybují mezi 7-13% (divadlo, divadelní představení, další vzdělávání, osvěta, dětská
hřiště, pěší a běžecké trasy v okolí města, volně přístupná hřiště pro různé sporty, místa pro koupání, veřejná
prostranství, parky apod., hřiště pro organizované sporty, spolková a zájmová činnost).
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 233x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Divadlo, divadelní představení

18

7,7 %

Rockové kluby, koncerty, taneční zábavy a diskotéky

49

21,0 %

Další vzdělávání, osvěta (kurzy, přednášky, výstavy)

19

8,2 %

Dětská hřiště

19

8,2 %

Hřiště pro organizované sporty (kopaná, tenis, atd.)

7

3,0 %

Pěší a běžecké trasy v okolí města

20

8,6 %

Kino (vč. četnosti a kvality představení)

52

22,3 %

Spolková a zájmová činnost

10

4,3 %

Cyklostezky, stezky pro in-line bruslení

81

34,8 %

Volně přístupná hřiště pro různé sporty

19

8,2 %

Místa pro koupání

31

13,3 %

Veřejná prostranství, parky apod.

27

11,6 %

Považuji počet a stav těchto zařízení/aktivit za dostatečný

50

21,5 %

Nevím

16

6,9 %

Jiné, uveďte:

21

9,0 %
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Významné procento (21,5%) dotázaných naopak považuje počet a stav těchto zařízení/aktivit za dostatečný.
Další z nabízených možností se v četnosti odpovědí pohybují mezi 7-13% (divadlo, divadelní představení, další
vzdělávání, osvěta, dětská hřiště, pěší a běžecké trasy v okolí města, volně přístupná hřiště pro různé sporty,
místa pro koupání, veřejná prostranství, parky apod., hřiště pro organizované sporty, spolková a zájmová
činnost). Pouze okrajově byl zmíněn nedostatek týkající se hřišť pro organizované sporty (3%) a nedostatečná
spolková a zájmová činnost (4,3%). Ve výčtu kategorie “jiné” se nejčastěji objevily problémy se stavem
Kolárova divadla (výtky k sedačkám, hledišti), stav koupaliště (ohřev vody, umístění skluzavky a herních prvků),
sauny, cyklostezky směrem na Broumov, koupání v Hlavňovském rybníku. Několikrát byla zmíněna absence
hokejového hřiště, cykloparku pro menší děti. Lidé by také přivítali kvalitní restauraci nebo by chtěli zlepšit
úroveň městské knihovny.

6. Považujete Polici n. Met. za bezpečné město, cítíte se v něm Vy osobně bezpečně?
Dle výsledků šetření se většina obyvatel cítí ve městě bezpečně. Odpověď “Určitě ano” a “spíše ano” zaškrtlo
96,2% dotázaných. Pouze 2,5% respondentů považuje město za spíše nebezpečné a 1,3% za určitě nebezpečné
zejména z důvodu absence večerní služby městské policie.
Výběr z možností, zodpovězeno 237x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Určitě ano

95

40,1 %

Spíše ano

133

56,1 %

Spíše ne

6

2,5 %

Určitě ne (uveďte několika slovy, co konkrétně snižuje Váš pocit bezpečí ve městě):

3

1,3 %

7. Co by podle Vás nejvíce pomohlo pro zvýšení bezpečnosti (či pocitu bezpečnosti) ve městě?
V otázce návrhů na zvýšení bezpečnosti ve městě nejčastěji zazníval návrh na větší dohled a častější
pochůzkovou činnost policie (44,4%). Značná část respondentů by uvítala rozšíření kamerového systému
(10,3%) a vylepšení veřejného osvětlení (14,2%). Téměř třetina dotázaných však bezpečnost ve městě
považuje za dobrou, proto není potřeba dalších opatření. V kategorie “jiné” bylo doporučeno zaměřit se na
volně pobíhající psy, zakázat hrací automaty, vybudovat zpomalovací retardéry v okolí náměstí a školy.
Poměrně často lidé upozorňovali na nízkou autoritu městské policie.
Výběr z možností, zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Větší dohled a pochůzky policie, zejména na potenciálně nebezpečných místech

103

44,4 %

Rozšíření monitorovacího / kamerového systému ve městě

24

10,3 %

Četnější veřejné osvětlení

33

14,2 %

Bezpečnost považuji za dobrou, dalších opatření není třeba

63

27,2 %

Jiné, uveďte:

9

3,9 %
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8. Označil/-a byste nějaké místo ve městě za skutečně nebezpečné?
Většina respondentů (82,5%) potvrdila vysokou míru pocitu bezpečí v Polici nad Metují, jelikož odpověděla, že
je nenapadá nebezpečné místo ve městě. Pokud dotázaní vybrali možnost, že ve městě nebezpečná místa
jsou, potom nejčastěji uváděli následující lokality: autobusové nádraží a většina veřejně přístupných hřišť a
parků ve večerních hodinách, ulice u ZUŠ, Tomkova ulice, park u Staré školy, ulice U Kláštera, hotel Ostaš, ul.
17. Listopadu, Milpo, Zděřina.
Výběr z možností, zodpovězeno 223x, nezodpovězeno 18x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Ne, nenapadá mne takové

184

82,5 %

Ano,

39

17,5 %

uveďte o jaké místo se jedná:

9. Zvažoval/-a jste, případně zvažujete možnost odstěhování z Police nad Metují? Pokud byste
měl/-a možnost, odstěhoval/-a byste se?
Možnosti odstěhovat se z města by respondenti v drtivé většině nevyužili, jistých si tím bylo plných 34,5% z
nich. Čtvrtina pak zvolila mírnější odpověď ve formě „spíše ne“, dalších 6,8 % si pak nebylo jistých nebo o této
možnosti nepřemýšlela. Možnost „spíše ano“, tzn. možnost odstěhovat se, by využilo pouhých 13,2 %
dotázaných a jen 3 % dotázaných si bylo jisto, že by takové příležitosti určitě využilo.
Výběr z možností, zodpovězeno 235x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Určitě ne (přejděte na otázku č. 11)

81

34,5 %

Spíše ne, musel by existovat velmi vážný důvod (přejděte na otázku č. 11)

100

42,6 %

Určitě ano

7

3,0 %

Spíše ano - záleželo by na podmínkách

31

13,2 %

Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom, neumím posoudit (přejděte na otázku č. 11)

16

6,8 %
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10.

Pokud byste zvažoval/a odstěhovat se z Police n. M., jaké by byly hlavní důvody?

Respondentů, kteří připustili možnost, že by se mohli z města odstěhovat, jsme se dál ptali, jaké by byly
potenciální důvody k takovému rozhodnutí. Zcela nejčetnějším zdůvodněním bylo špatné pracovní uplatnění.
Pro třetinu respondentů, kteří nevyloučili možnost odstěhování, by svou roli hrály osobní důvody, téměř
pětina navíc uvedla nespokojenost s bydlením, zejména s nabídkou stavebních parcel pro výstavbu nových
rodinných domů. Více než desetina uvedla nedostatek obchodů a komerčních služeb ve městě nebo nejsou
spokojeni se stylem života ve městě.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 91x, nezodpovězeno 150x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Nedostatečná dopravní obslužnost (veřejná doprava)

3

3,3 %

Špatné podmínky pro trávení volného času ve městě

5

5,5 %

Nedostatek veřejných služeb (zdrav., soc., vzdělávání)

7

7,7 %

Nevyhovuje mi způsob/styl života v Polici n. Metují

11

12,1 %

Nespokojenost s bydlením (kvalita, cena, dostupnost)

17

18,7 %

Nedostatek pracovního uplatnění (pracovních míst)

61

67,0 %

Nedostatek obchodů a komerčních služeb ve městě

10

11,0 %

Životní prostředí ve městě a okolí

4

4,4 %

Nemám ve městě pocit bezpečí

2

2,2 %

Osobní důvody (stěhování za rodinou, přáteli atd.)

30

33,0 %

Nevím, neumím specifikovat

7

7,7 %

Jiné, uveďte:

8

8,8 %
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Blok II Doprava a životní prostředí
11.

Z jakého důvodu nejčastěji vyjíždíte z města?

Polovina respondentů z města nejčastěji vyjíždí za prací nebo do školy. Čtvrtina uvedla jako důvod vyjížďky
nákupy nebo kulturu a sport. Více než třetina respondentů vyřizuje mimo město záležitosti na úřadech, téměř
pětina využívá jinde zdravotní a sociální služby. Pouze 3,8% dotázaných uvedlo jako důvod vyjížďky jiné služby jako banky, knihovny apod. V kategorii “jiné“ převládla vyjížďka za rodinou.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Práce/škola

118

50,4 %

Nákupy

95

40,6 %

Zdravotní a sociální služby

45

19,2 %

Jiné služby (banky, knihovny apod.)

9

3,8 %

Volný čas, kultura a sport

96

41,0 %

Vyřizování záležitostí na úřadech

78

33,3 %

Jiné, uveďte:

9

3,8 %

12.

Jaké oblasti dopravy považujete v Polici n. Met. za nejproblematičtější?

V oblasti dopravy pociťuje více než třetina respondentů nedostatek v počtu cyklostezek ve městě a okolí.
Podobně často byly zmiňovány i problémy s parkováním a také místa souběhu pěší a motorové dopravy.
Nemalé množství respondentů považuje za problém následující nabízené možnosti: bodové dopravní závady
(úzká místa, křížení, přechody), nebezpečnost dopravy pro chodce a cyklisty, údržba komunikací, špatná
dopravní dostupnost hromadnou dopravou, celkově nadměrné zatížení města dopravou.
V rámci možnosti formulace vlastní slovní odpovědi (zařazeno do kategorie „jiné“), respondenti nejčastěji
zmiňovali špatný stav některých komunikací (Tomkova, Na Babí, výjezd k Suchému Dolu, Ledhujská), spojení
na vlakové nádraží, nadměrný hluk v ul. Ostašská, rekonstrukce autobusového nádraží, nepřehledný přechod
pro chodce u radnice, placené parkoviště na náměstí, rychlejší odstraňování sněhu z komunikací v zimním
období, vrácení retardérů při vjezdech do náměstí, bezbariérové nájezdy na chodníky.
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Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 224x, nezodpovězeno 17x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Celkově nadměrné zatížení města dopravou

19

8,5 %

Údržba komunikací

33

14,7 %

Špatná dopravní dostupnost hromadnou dopravou

27

12,1 %

Místa souběhu pěší a motorové dopravy (tj. místa, kde není podél silnice oddělený chodník)

55

24,6 %

Nebezpečnost dopravy pro chodce a cyklisty

37

16,5 %

Nedostatek cyklostezek ve městě a okolí

78

34,8 %

Problémy s parkováním

66

29,5 %

Bodové dopravní závady (úzká místa, křížení, přechody…)

39

17,4 %

Jiné, uveďte:

25

11,2 %

13.

Třídíte odpad z domácnosti?

Naprostá většina domácností v Polici nad Metují třídí odpad (92%). Pouze 6,3% respondentů třídí jen někdy a
0,4% netřídí kvůli velké vzdálenosti kontejnerů od svého bydliště. V kategorii “jiné” byl nejčastěji zmiňován
problém s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad.
Výběr z možností, zodpovězeno 237x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Ano

218

92,0 %

Jen někdy

15

6,3 %

Netřídím, protože nádoby na oddělený odpad jsou příliš daleko od mého domu

1

0,4 %

Netřídím, protože to nepovažuji za důležité nebo na to nemám čas

0

0%

Jiná odpověď, uveďte:

3

1,3 %

15

Dotazníkové šetření - Police nad Metují

14.

Kterou z nádob na tříděný odpad byste uvítal/-a blíže Vašeho domu?

Většina dotázaných je vesměs spokojena s počtem a umístěním kontejnerů na tříděný odpad. Pokud by měli
na výběr, nejčastěji by uvítali blíže svého domu kontejner na bioodpad nebo na železo a kovy. Dále by si také
přáli mít blíže kontejner na plast nebo na drobná elektrozařízení či nápojové kartony, ale i na nebezpečný
odpad, papír a sklo. Pokud dotázaní vybrali možnost “jiné”, potom nejčastěji zmiňovali právě spokojenost se
systémem třídění odpadu ve městě, mezi nápady na zlepšení uvedli zajištění kontejnerů na tříděný odpad proti
zpětnému odběru, častější svoz (zejména plastů), rozšířit otevírací dobu sběrného dvora, zajistit kontejnery na
textil a na objemný odpad ze zahrady - větve apod., možnost svozu bioodpadů od RD společně s komunálním
odpadem.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 197x, nezodpovězeno 44x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Papír

32

16,2 %

Sklo

29

14,7 %

Plast

45

22,8 %

Železo a kovy

49

24,9 %

Nebezpečný odpad

37

18,8 %

Drobná elektrozařízení

44

22,3 %

Nápojové kartony

38

19,3 %

Bioodpad

49

24,9 %

Jiné, uveďte:

27

13,7 %

15.

Co podle Vašeho názoru nejvíce zhoršuje životní prostředí města a okolí?

V oblasti životního prostředí považuje více než polovina respondentů za největší problém znečišťování ovzduší
díky starému systému vytápění domácností (uhlí). Téměř čtvrtině dotázaných vadí opuštěné a nevyužívané
areály a budovy. Pětině respondentů se nelíbí nelegální odkládání odpadu (černé skládky) a velká koncentrace
automobilové dopravy. Necelá desetina dotázaných vidí problém ve hluku a zápachu z výroby a fungujících
výrobních areálů, podobné procento odpovědí patří hlukové zátěži ve městě a chybějící infrastruktuře
životního prostředí (např. nedobudovaná kanalizace, sběrná místa).
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Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 223x, nezodpovězeno 18x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Koncentrace automobilové dopravy

41

18,4 %

Nelegální odkládání odpadu (černé skládky)

44

19,7 %

Znečištění ovzduší z vytápění domácností

124

55,6 %

Hluková zátěž ve městě

17

7,6 %

Chybějící infrastruktura životního prostředí (např. nedobudovaná kanalizace, sběrná místa)

17

7,6 %

Výroba a fungující výrobní areály (hluk, zápach)

20

9,0 %

Opuštěné a nevyužívané areály a budovy

84

37,7 %

Jiné příčiny, uveďte:

7

3,1 %

16.

Na zlepšení kterých oblastí životního prostředí by se mělo město zaměřit?

Odpovědi na otázku č. 16 korespondují s odpověďmi na otázku předchozí. Nejčastěji respondenti pociťovali
potřebu zlepšení kvality ovzduší (33,3% odpovědí), to je evidentně největším problémem v oblasti životního
prostředí ve městě. Za důležité rovněž považují obnovu a údržbu veřejné zeleně (29,8%) nebo odstranění
černých skládek a jiných zátěží (29,4%). Překvapivým zjištěním je, že by se město také mělo zaměřit na zvýšení
povědomí obyvatel, ekologické vzdělávání, tuto odpověď označila vice než třetina dotázaných. Dále se jevila
jako poměrně významná potřeba zlepšení v údržbě a zlepšení krajiny v okolí města, ve zkvalitnění nakládání s
odpady, úspory energií veřejných budov, snížení znečištění vod ve městě a okolí. Za zmínku stojí i návrhy na
zlepšení uvedené v kategorii “jiné” jako např.: doplnění krajiny- více alejí a mezí, zmenšení emisí a redukce aut
díky finanční pomoci města na veřejnou dopravu, úklid ve spádových obcích, rekonstrukce přetížených
turistických stezek, filtry na štiplavý kouř z fabrik.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 228x, nezodpovězeno 13x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Úspory energií veřejných budov

40

17,5 %

Zlepšení kvality ovzduší

76

33,3 %

Snížení znečištění vod ve městě a okolí

33

14,5 %

Zkvalitnění nakládání s odpady

41

18,0 %

Obnova a údržba veřejné zeleně

68

29,8 %

Údržba a zlepšení krajiny v okolí města

43

18,9 %

Odstranění černých skládek a jiných zátěží

67

29,4 %

Zvýšení povědomí obyvatel, ekologické vzdělávání

71

31,1 %

Jiné, uveďte:

7

3,1 %
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17. Kterou z následujících forem údržby veřejných prostranství města považujete za
nedostatečnou, kde vidíte největší rezervy?
Téměř třetina respondentů považuje veřejná prostranství ve městě za dobře udržovaná a nevidí zásadní
potřebu zlepšování. Ti, kteří považují péči o veřejná prostranství za nedostatečnou, označili dva největší
problémy: nedostatečný úklid ulic a chodníků a nedostatečnou zimní údržbu. Za zmínku ještě stojí
nedostatečný počet odpadkových košů nebo četnost jejich svozu, péče o veřejnou zeleň, městský mobiliář a
veřejná prostranství. Téměř desetina dotázaných neuměla tuto otázku odpovědět. V kategorii “jiné”
respondenti uvedli nutnou opravu veřejného osvětlení, nedostatek sáčků na psí exkrementy, pravidelné čištění
potoka.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Úklid ulic a chodníků (odpadky, prach, psí exkrementy apod.)

71

30,3 %

Zimní údržba (odklízení sněhu, posyp chodníků apod.)

61

26,1 %

Počet odpadkových košů nebo četnost jejich svozu

33

14,1 %

Péče o veřejnou zeleň, parky apod.

24

10,3 %

Péče o městský mobiliář (lavičky, koše atd.), vč. odstraňování následků vandalismu

26

11,1 %

Péče (údržba) o veřejná prostranství a místa - dětská hřiště, hřbitovy apod.

20

8,5 %

Považuji veřejná prostranství ve městě za dobře udržovaná a nevidím zásadní potřebu zlepšování

70

29,9 %

Nevím, neumím posoudit

22

9,4 %

Jiné, uveďte:

12

5,1 %
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Blok III Rozvoj města
18. Na jaké oblasti by se město mělo zaměřit nejvíce / do kterých by mělo podle Vás prioritně
zaměřit investice?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 237x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Komunikace a chodníky (budování, opravy)

79

33,3 %

Rozvoj cestovního ruchu

35

14,8 %

Podpora podnikání a zaměstnanosti

106

44,7 %

Zlepšení technické infrastruktury města

16

6,8 %

Veřejný pořádek a bezpečnost

26

11,0 %

Bydlení (zlepšení podmínek pro bydlení, včetně větší nabídky obecních bytů – startovací, seniorské)

62

26,2 %

Sport, volný čas, kultura

41

17,3 %

Dopravní obslužnost (lepší spoje veřejné dopravy)

17

7,2 %

Úklid a běžná údržba města a jeho vybavení

21

8,9 %

Investice do veřejných prostranství (veřejné budovy, veřejná zeleň, odpočinkové zóny, náměstí)

37

15,6 %

Zlepšení životního prostředí (péče o krajinu, zlepšení ovzduší, odpady apod.)

36

15,2 %

Veřejné služby (sociální, zdravotní)

30

12,7 %

Školství (MŠ, ŽŠ, vyšší vzdělávání)

27

11,4 %

Zlepšení fungování samosprávy města, městského úřadu, komunikace s občany

19

8,0 %

Nevím, neumím posoudit

8

3,4 %

Jiné, uveďte:

18

7,6 %
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Čtvrtina dotázaných by si přála, aby město více podporovalo podnikání a zaměstnanost. Podle více než třetiny
respondentů by město mělo věnovat více pozornosti opravám nebo budování komunikací a chodníků, rovněž
by uvítali zlepšení podmínek pro bydlení, včetně větší nabídky obecních bytů – startovací, seniorské. Za
důležité oblasti, které by měly být podporovány, uváděli: sport, volný čas, kultura dále investice do veřejných
prostranství, zlepšení životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, veřejné služby (sociální, zdravotní), školství,
veřejný pořádek a bezpečnost. Další nabízené možnosti neobdrželi ani 10% odpovědí. V kategorii “jiné”
zmíníme nejzajímavější problémy, na které by se město (dle názoru respondentů) mělo zaměřit: problém
bezdomovectví, havarijní stav rybníku Hlavňov, volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, autobusové zastávky ve spádových obcích, absence mladých doktorů, restaurační zařízení, zákaz
hracích automatů, absence veterinární služby.
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19.

Co považujete za největší hrozby/rizika rozvoje města v příštích 10 letech?

Za hlavní riziko rozvoje města v příštích letech respondenti jednoznačně označili nedostatek pracovních
příležitostí ve městě (53,8%), dalším významným rizikem je stárnutí obyvatel města (37,2%). Často se také
obávají zhoršování vztahů mezi lidmi (20,9%), permanentního snižování počtu obyvatel města (18,8%) a
nedostupnosti bydlení (18,8%). V kategorii “jiné” nejčastěji uváděli následující rizika: uzavření jediné
restaurace ve městě, špatné vedení ZŠ, vysoký věk lékařů ve městě, nedostatek stavebních parcel, příliv
nepřizpůsobivých obyvatel, nízká míra investic spolufinancovaných z externích zdrojů (dotací).
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Stárnutí obyvatel města (zvyšování prům. věku obyvatel)

87

37,2 %

Permanentní snižování počtu obyvatel města

44

18,8 %

Nízká kvalita a nedostatek obchodů a komerčních služeb

34

14,5 %

Špatná správa a údržba města

8

3,4 %

Nárůst dopravy ve městě

32

13,7 %

Nedostatek veřejných služeb a veřejné infrastruktury (sociální, zdravotní, vzdělávací)

25

10,7 %

Nedostupnost bydlení

44

18,8 %

Snižování bezpečnosti

28

12,0 %

Zhoršování vztahům mezi lidmi

49

20,9 %

Zhoršení životního prostředí ve městě a jeho okolí

18

7,7 %

Nedostatek pracovních příležitostí ve městě a špatná struktura ekonomických aktivit

126

53,8 %

Nevím, neumím posoudit

15

6,4 %

Jiné, uveďte:

11

4,7 %
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20. Co naopak může město využít jako rozvojové stimuly, v čem vidíte šanci na jeho další
rozvoj v příštích 10 letech?

Za výhody pro další rozvoj města respondenti nejčastěji považovali životní prostředí, hezké okolí města (48,9%)
dále skutečnost, že jde o příjemné místo k bydlení (36,9%) a také oceňovali jeho přírodní nebo kulturní
dědictví, tradice (34,3%). Významně zastoupeny byly v odpovědích také výhody jako vybavenost pro volný čas,
sport, kulturu (28,8%), rozvoj cestovního ruchu ve městě či okolí (23,6%), blízkost hranic, přeshraniční
spolupráce (22,7%), bezpečnost, nízká kriminalita (20,6%), dobré hospodaření města, nízká zadluženost
(20,6%). V kategorii “jiné” se objevily následující rozvojové stimuly: podpora přirozených biodiverzních lokalit,
dobrá dostupnost služeb, volné nebytové prostory nabídnout za atraktivní cenu k podnikání, zajímavé kulturní
akce.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 233x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Vybavenost pro volný čas, sport, kulturu

67

28,8 %

Životní prostředí, hezké okolí města

114

48,9 %

Bezpečnost, nízká kriminalita

48

20,6 %

Blízkost hranic, přeshraniční spolupráce

53

22,7 %

Přírodní nebo kulturní dědictví, tradice

80

34,3 %

Město jako příjemné místo k bydlení

86

36,9 %

Dobré hospodaření města, nízká zadluženost

48

20,6 %

Přijatelná míra nezaměstnanosti

27

11,6 %

Komunitní způsob života, vztahy mezi lidmi

33

14,2 %

Atraktivita města pro podnikatele

15

6,4 %

Rozvoj cestovního ruchu ve městě či okolí

55

23,6 %

Nevím, neumím posoudit

6

2,6 %

Jiné, uveďte:

7

3,0 %
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21. Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj města a lepší život v něm? Pokud ano, jak byste
byl/a ochoten/na se zapojit?
Co se týče ochoty podílet se osobně na rozvoji či údržbě města, nejčastěji respondenti uváděli, že jsou ochotni
dobrovolně pracovat s jinými skupinami obyvatel např. s dětmi, se seniory atd. (33,6%). Velká část
dotazovaných (26,7%) by byla ochotna účastnit se diskuzí nad dalším rozvojem města, pětina respondentů
(17,5%) by se ráda aktivně podílela na rozhodování o městě (účast na zasedání zastupitelstva atd.). Velmi
častou odpovědí (26,3%) byla také ochota dobrovolně se zapojit do údržby zeleně a veřejných prostranství v
okolí svého bydliště a 17,1% respondentů by se zapojilo do úklidu města (např. po zimě atd.). Pouze pětina
dotázaných vyjádřila, že na podobné aktivity nemá čas, případně o ně nemá zájem. Což může být dáno tím, že
dotazník vyplnili převážně lidé, kteří jsou aktivní a o své město se zajímají.
Respondenti, kteří zvolili možnost slovní odpovědi, nejčastěji zmiňovali, že se na zlepšování a úklidu veřejných
prostranství již aktivně podílejí, a to zejména v blízkosti svého bydliště.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 217x, nezodpovězeno 24x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

58

26,7 %

Aktivně se podílet na rozhodování o městě (účastnit se zasedání zastupitelstva, činnosti v komisích 38
apod.)

17,5 %

Aktivně se podílet na údržbě zeleně a veřejných prostranství v okolí svého bydliště

57

26,3 %

Zapojit se do úklidu města (např. po zimě, v případě kalamit, případně pravidelně)

37

17,1 %

Dobrovolnická práce s jinými skupinami obyvatel, např. s dětmi (vést zájmový kroužek), se seniory 73
atd.

33,6 %

Na podobné aktivity nemám čas, případně o ně nemám zájem

43

19,8 %

Jiné, uveďte:

8

3,7 %

Účastnit se diskuzí nad dalším rozvojem města, podobou města či jeho částí
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Blok IV Veřejná správa
22. Jak hodnotíte kvalitu provádění místní správy v Polici nad Metují (tj. fungování města a
městského úřadu) v následujících oblastech?
Z odpovědí respondentů vyplývá, že práce města a městského úřadu je kvalitní a hodnotí ji velmi dobře
(převaha odpovědí “výborná” nebo “dobrá”). Nejvíce ocenili kvalitu v oblasti odpadového hospodářství,
zajištění sociálních služeb, školství, kultury, sportu, volného času. Spokojeni jsou rovněž se vstřícností a
jednáním samosprávy (úřadu) a dokonce i s kvalitou veřejné dopravy (která byla v otázkách týkajících se
dopravy spíše kritizována). Zlepšení práce místní správy by respondenti přivítali zejména v oblasti podpory
podnikání a při vytváření podmínek pro bydlení, výhrady se také objevili k údržbě silnic a veřejného prostoru
ve městě. Nedostatek respondenti cítí i v oblasti informovanosti o záměrech města, komunikace s obyvateli a v
oblasti propagace města a místních aktivit.

Matice výběru z možností, zodpovězeno 230x, nezodpovězeno 11x
Výborná

Dobrá

Dostatečná

Špatná

Vůbec
neprovádí

a) Podpora podnikání

2 (0,9 %)

62 (27,0 %)

93 (40,4 %)

38 (16,5 %) 7 (3,0 %)

b) Vytváření podmínek pro bydlení

9 (3,9 %)

73 (31,7 %)

83 (36,1 %)

46 (20 %)

c) Údržba silnic a veřejného prostoru ve městě

12 (5,2 %)

104 (45,2 %) 72 (31,3 %)

31 (13,5 %) 1 (0,4 %)

d) Veřejná doprava

15 (6,5 %)

118 (51,3 %) 65 (28,3 %)

18 (7,8 %)

0

e) Odpadové hospodářství

37 (16,1 %)

129 (56,1 %) 50 (21,7 %)

5 (2,2 %)

0

f) Zajištění sociálních služeb

34 (14,8 %)

122 (53,0 %) 50 (21,7 %)

8 (3,5 %)

0

g) Školství (mateřské a základní školy)

56 (24,3 %)

107 (46,5 %) 42 (18,3 %)

5 (2,2 %)

0

h) Kultura, sport, volný čas

74 (32,2 %)

98 (42,6 %)

37 (16,1 %)

13 (5,7 %)

0

i) Vstřícnost a jednání samosprávy (úřadu)

51 (22,2 %)

112 (48,7 %) 45 (19,6 %)

13 (5,7 %)

0

j) Informovanost o záměrech města, komunikace s 43 (18,7 %)
obyvateli

106 (46,1 %) 52 (22,6 %)

16 (7,0 %)

2 (0,9 %)

k) Propagace města a místních aktivit

114 (49,6 %) 48 (20,9 %)

12 (5,2 %)

1 (0,4 %)

43 (18,7 %)

se

5 (2,2 %)
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23.Jste pro to, aby se město snažilo co nejvíce využít dotací na podporu svých rozvojových záměrů?

Nadpoloviční většina dotázaných souhlasí, aby se město snažilo co nejvíce využít dotací na podporu svých
rozvojových záměrů, ovšem za podmínky, že by nedocházelo k zásadnějšímu navýšení zadlužení města. Každý
desátý respondent se pak nebrání zadlužování města na delší období, stejný počet dotázaných nebylo schopno
na otázku relevantně odpovědět, zejména kvůli nedostatku informací. Pouze 5,5 % dotázaných spíše
nesouhlasí s využíváním dotací, zvláště pokud by si město muselo na spolufinancování těchto akcí půjčit a 2,6%
se domnívá, že by město mělo hospodařit jen s vlastními prostředky, i za cenu pomalejší realizace investic.
Výběr z možností, zodpovězeno 235x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Určitě ano, a to i za cenu zadlužení města na další období

27

11,5 %

Ano, ale pouze tak, aby nedocházelo k zásadnějšímu navýšení zadlužení města

161

68,5 %

Spíše ne, zvláště pokud by si město muselo na spolufinancování těchto akcí půjčit

13

5,5 %

Ne, město by mělo hospodařit jen s vlastními prostředky, i za cenu pomalejší realizace investic

6

2,6 %

Nejsem schopen/-a posoudit, nemám dostatek informací

28

11,9 %

24.

Jaké problémy v oblasti bydlení považujete za nejvýznamnější?

Co se týče dostupnosti bydlení, za největší překážku respondenti nejčastěji považují nedostatek startovacích
bytů pro mladé nabízených městem. Více než třetina se domnívá, že ve městě je nedostatek pozemků pro
stavbu rodinných domů. Pětina respondentů si myslí, že je nedostatek sociálních bytů pro potřebné (seniory
apod.). Stejný počet dotazovaných poukazuje na nedostatečnou nabídku bytů ve městě a vysokou cenu
nemovitostí. Respondenti, kteří zvolili možnost slovní odpovědi, nejčastěji zmiňovali, že se lidé stěhují na okraj
města do novostaveb a v centru zůstávají byty/domy neobsazené. Stížnosti se týkají také nedostatečné
modernizace bytů a vysokého nájemného.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 205x, nezodpovězeno 36x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Nedostatek pozemků pro stavbu rodinných domů ve městě

64

31,2 %

Nedostatek startovacích bytů pro mladé nabízených městem

102

49,8 %

Nedostatek sociálních bytů pro potřebné (seniory apod.)

45

22,0 %

Nedostatečná nabídka bytů

42

20,5 %

Vysoké ceny nemovitostí

40

19,5 %

Jiné, uveďte:

16

7,8 %
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25. Město má na svém katastru několik objektů (či zvažovaných investic) vyžadujících v
dlouhodobém horizontu řešení. Které Vy osobně považujete za prioritní?
Nadpoloviční většina dotázaných považuje za prioritu města zakoupení budovy MILPA včetně následného
vyřešení celého prostoru areálu bývalé mlékárny. Čtvrtina respondentů vnímá jako nutnost přístavbu domu s
pečovatelskou službou a také zajištění nových pozemků pro výstavbu nových RD. Velmi důležitá je pro
dotázané i rekonstrukce Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí (23,3%), dále pak
dokončení rekonstrukce koupaliště (19,8%) a využití plochy ke sportování za benzinovou pumpou (19,4%).
Mezi méně časté odpovědi patří rekonstrukce budovy „Špýcharu“ za účelem nového využití (12,9%),
rekonstrukce ZUŠ (12,1%) nebo nafukovací hala na víceúčelovém sportovišti (10,3%).
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Rekonstrukce budovy „Špýcharu“ za účelem nového využití

30

12,9 %

Nafukovací hala na víceúčelovém sportovišti

24

10,3 %

Rekonstrukce Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí

54

23,3 %

Dokončení rekonstrukce koupaliště

46

19,8 %

Přístavba domu s pečovatelskou službou

60

25,9 %

Rekonstrukce ZUŠ

28

12,1 %

Využití plochy ke sportování za benzinovou pumpou

45

19,4 %

Zajištění nových pozemků pro výstavbu nových RD

58

25 %

Zakoupení budovy MILPA včetně následného vyřešení celého prostoru areálu bývalé mlékárny

127

54,7 %
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26. Jaký způsob informování o dění ve městě Vám nejvíce vyhovuje, resp. by Vám nejvíce
vyhovoval?
Pro většinu respondentů (73,2%) je Polický měsíčník jasně nejoblíbenější formou sdílení informací o dění ve
městě. Dvě třetiny využívají pro získávání informací internet, pětina preferuje e-mail a výlepové plochy a
vývěsky. Hlášení městského rozhlasu je důležité pro 12,3% respondentů. Pouze 2,6% by chtělo získávat
informace prostřednictvím sms.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 235x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Polický měsíčník

172

73,2 %

Internet

147

62,6 %

Zasílání SMS

6

2,6 %

Výlepové plochy a vývěsky

45

19,1 %

Městský rozhlas

29

12,3 %

E-mail

57

24,3 %

Blok V Závěrečné otázky
27.

V jaké části města žijete?

Mezi respondenty byli zastoupeni obyvatelé různých částí města. Více než polovina dotázaných je z Velké
Ledhuje, 40% bydlí v Polici nad Metují. Ostatní části města byly zastoupeny v menší míře.
Výběr z možností, zodpovězeno 237x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Police nad Metují

95

40,1 %

V. Ledhuje

124

52,3 %

Hlavňov

2

0,8 %

Radešov

6

2,5 %

Hony

3

1,3 %

Pěkov

7

3,0 %
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28.

Jak dlouho žijete v Polici nad Metují?

Převážnou většinu respondentů (74,2 %) je možné považovat za starousedlíky, protože v Polici nad Metují žijí
déle než 20 let. Necelá pětina dotázaných žije v daném městě 5-20 let. Nově přistěhovalí obyvatelé žijící zde
méně než pět let tvořili jen zanedbatelnou část dotázaného vzorku (5,9%).
Výběr z možností, zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 5x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Méně než 5 let

14

5,9 %

5 – 20 let

47

19,9 %

Více než 20 let

175

74,2 %

29.

Jakého pohlaví jste?

V dotázaném vzorku mírně převažovaly ženy (53,6%), muži proti nim byli zastoupeni v menší míře (46,4%).
Výběr z možností, zodpovězeno 235x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Muž

109

46,4 %

Žena

126

53,6 %

30.

Jaký je Váš věk?

Z hlediska věku spadalo více než 40% respondentů do věkového rozmezí 30-49 let. Aktivní byli také mladí lidé
ve věku 15-29 let, těch bylo v dotázaném vzorku vice než čtvrtina. Další hojně zastoupenou skupinou byli lidé
ve věku 50-64 let (17,7%) a lidé starší 65 let (14,3%).
Výběr z možností, zodpovězeno 237x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Méně než 15 let

0

0%

15 - 29 let

62

26,2 %

30 - 49 let

99

41,8 %

50 - 64 let

42

17,7 %

65 a více let

34

14,3 %
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31.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Do dotazníkového šetření se mnohem aktivněji zapojili lidé s vyšším vzděláním. Více než třetina mezi
dotázanými má středoškolské vzdělání s maturitou, o něco méně respondentů má vysokoškolský diplom.
Zbylou část vzorku tvořili lidé s výučním listem (7,7%), středním vzděláním bez maturity (6,8%), vyšším
odborným vzděláním (6,8%), základním vzděláním (3,4%). Výběr z možností, zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Základní

8

3,4 %

Vyučen/á

18

7,7 %

Střední bez maturity

16

6,8 %

Střední s maturitou

91

38,9 %

Vyšší odborné

16

6,8 %

Vysokoškolské

85

36,3 %

32.

Jaké je Vaše zaměstnání?

Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že pracují v běžném zaměstnaneckém poměru, necelou pětinu
dotázaných tvořili důchodci. Zbývající část dotázaných tvořili studenti (8%), podnikatelé (5,9%), a ekonomicky
neaktivní (nezaměstnaní, v domácnosti, v invalidním důchodu). 2,5% dotázaných své zaměstnání neuvedlo.
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Pracující

148

62,4 %

Student/ka

19

8,0 %

Podnikatel/ka

14

5,9 %

Nezaměstnaný/á

1

0,4 %

Důchodce/důchodkyně

41

17,3 %

V domácnosti

7

3,0 %

V invalidním důchodu

1

0,4 %

Neuvedeno

6

2,5 %
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33. V případě potřeby nám prosím stručně sdělte Vaše další zásadní náměty a připomínky,
které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj našeho města.
Téměř pětina respondentů využila prostor v rámci otázky č. 33 k bližší specifikaci svých námětů na další rozvoj
města. V tabulce níže uvádíme přepis všech těchto námětů.
Textová odpověď, zodpovězeno 45x, nezodpovězeno 196x
Je dobře, že město má snahu o vytvoření strategického plánování. V našem městě je spousta možností a
nabídka vyžití. Avšak lidé si přestávají vážit tohoto bohatého života. Z mého pohledu je z velké části důsledek
nekoordinovanosti a živelné nabídce či nekoncepčního plánování. Proto pokud vznikne strategický plán, který
se bude dodržovat je to jen ku prospěchu.
Zajištění nových pozemků pro stavbu rodinných domů.
Aktivně se zajímat o pracovní podmínky dělníků v místních výrobních závodech. Přihlížet modelu náboru
dělníků přes agenturu, která bere dělníkům značnou část mzdy, je čekáním na odliv obyvatel.
Zaměřit se na sociální postavení dětí školou povinných. Děti, které např. nechodí na obědy z důvodu, že mají
takové rodiče, jaké mají, tedy finančně nezodpovědné, nejsou dobrou vizitkou nikoho z nás z městské
komunity, zejména však je to velmi špatná vizitka zřizovatele školy.
Za nejpalčivější otázku v Polici dnes považuji způsob vytápění rodinných domů, resp. výrazný návrat
domácností ke spalování pevných paliv a pálení všelijakých levně nabytých náhražek za palivo (např.
odpadového sololitu z továrny Hauk,s.r.o., gumového odpadu a textilu, kartonů, špatně hořícího dřevěného
odpadu z plevelných dřevin - vrby, lísky, jasany, keře). Za velkou chybu považuji naprostou benevolenci v
tomto, neboť přestože naše okolí je svou přírodní krásou unikátní a máme zde nejkvalitnější vodu, vzduch je u
nás podle mého názoru nejhorší z celého regionu. Samozřejmě to s sebou nese i jarní špínu, polétavý prach.
Věřím, že existují účinné restriktivní způsoby, vedoucí ke zlepšení situace, neboť co se hříšníků týče, zdaleka
nejde jen o ekonomicky slabší domácnosti, kde se hůře hledá alternativa topení. Bojí se do této oblasti více jít
čelem Město Policie nebo Správa CHKO? Proč? To a mizerná kázeň řidičů na úzkých či zanedbaných vozovkách
a v ulicích bez chodníků (Tomkova, Bělská, Ledhujská, Na Babí) mi často kazí moji celkovou spokojenost. Děkuji
za pochopení.
Postihy pro neukázněné pejskaře, kteří na veřejných místech neuklízejí exkrementy po svých miláčcích. Obnova
zařízení dětského hřiště v Pellyho parku.
Dobrý den, několikrát ročně cestujeme s dětmi po Čechách a na dvou místech v republice jsme narazili na (pro
mě) zajímavou a vcelku jednoduchou zábavu pro děti, ale i dospělé. Jedná se o stezku naboso. Na zhruba
půlmetru široké pěšině jsou v libovolném pořadí nahromaděny různé přírodní materiály - šišky, kůra, jehličí,
sláma, kameny, štěrk, písek, voda, klacíky,...... Stezkou se prochází naboso. Je to příjemný zážitek a zároveň
masáž chodidel. Když se zamýšlím nad hodným místem pro tuto "zábavu", napadají mě Klášterní zahrady, které
by se tím mohly více zviditelnit anebo dětské hřiště před hřbitovem - např. jednotlivá zastavení geokoutku
propojit stezkou naboso.
Rozhodně jsem pro vyřešení dopravní obslužnosti směr Pěkov - výstavba cyklostezky. Jsem pro zlepšení
dopravní obslužnosti směr Broumov v ranních hodinách. Spoje jsou téměř každý den velmi zpožděné, někdy
děti čekají na aut. zastávce až 40 min, musí jezdit do školy o dost dříve, aby vykompenzovaly zpoždění
autobusu. Poměrně velké množství dětí vystupuje z autobusu v Hronově, nebylo by proto od věci domluvit
samostatnou dopravu Hronov- Broumov jedním spojem, který dorazí do Broumova na začátek vyučování.
1)volnočasové aktivity pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí. Není cesta jen kritizovat, že se poflakují po
městě a nic nedělají, co my děláme proto, aby to tak nebylo, co můžeme udělat proto, aby se to změnilo?
2)středisko volného času pro mládež - viz Déčko Náchod, Ulita Broumov, opravdu není to totéž, co ZUŠ (o cosi v
Polici se snaží Muzeum papírových modelů, případně knihovna, ale nepostihne to celé spektrum zájmů dětí)
oprava silnice v Ledhujské ulici
díky všem z práci, kterou pro ostatní odvádějí!
Myslím, že spoustě mladým párům, jež mají v plánu stavbu RD by vyhovovala možnost zakoupení výměry
parcely dle svého, ne předem stanovené plochy parcely, která je "namačkaná" hned na sousedech, čímž se
ztrácí soukromí (viz ulice Slunečná a Wihanova), nebo alespoň parcely zvětšit pro možnost větší zahrady.
Bylo by dobré se věnovat údržbě a rekonstrukcím okrajovým částem města. Pečlivěji se zaměřit na likvidaci
náletových stromů a keřů na pozemcích města kde nikdo nehospodaří. Dalším bodem bych zviditelnil i úpravu
lesů probírkou od nepůvodních druhů stromů v blízkosti města (parčíky, lesíky a shluky stromů kde dochází k
nadměrnému znečištění v období podzimu)
Určitě doporučuji zajistit dopravu ( např. minibus ), která by jezdila pravidelně autobusové nádraží - vlakové
nádraží a zpět
Umísťovat do domova důchodců výhradně obyvatelé Police
Pokud píši o veřejných službách, pracovních příležitostech a hromadné dopravě jako o nedostatečných bodech
ve městě, prosím, chápejte to tak, jako že jich není nedostatek nebo chybí, ale jejich úroveň je velmi nízká.

30

Dotazníkové šetření - Police nad Metují
Např. zdravotní služby. Co se týká hromadné dopravy, tak sice na každý vlak jede autobus, ale obráceně na
sebe nečekají a při denním dojíždění je protáhnutí cesty o 1/2h, opravdu nepříjemné. Podobně je to i s
pracovníma příležitostmi, sice jsou, ale za tak špatných podmínek, že to nestojí za to.
Neškodila by pěkná hospůdka se sobotním a nedělním provozem tak, jak to vždycky v Polici fungovalo.
Soukromničení a schopnost něco takového zprovoznit ale není v silách úřadů. To musí být v lidech a ty tu
zřejmě nejsou. Kavárnu už máme i s pohostinnou Večerkou. Snad se k nedělním obědům mimo domov také
dopracujeme. Hanoj holt každému nestačí, restaurace Ostaš či hotel by byl fajn.
Zmiňovaná rekonstrukce náměstí mi přijde absurdní, město by se mohlo poučit z náměstí v Hronově, kde
rekonstrukce stála tuším kolem 70 mil. Vyhozené peníze...po rekonstrukci zde není možné zaparkovat za
účelem rychlého nakoupení. Vydlážděná plocha s minimem zeleně, a s minimálním pohybem lidí....projíždějící
nemají kde zaparkovat....úpadek malých obchodů a služeb. Celkově to tam po rekonstrukci vypadá hůř.
Zakázala bych v Polici hrací automaty, které přivádějí místní i nemístní občany do tíživé finanční situace, zvyšují
kriminalitu ve městě. Prioritně na náměstí to znechucuje turisty , kteří jdou do Ostaše za účelem najedení , a
pak jsou nepříjemně překvapeni ....já bych si tam nedala ani pití. Jinak doteď nechápu, kdo mohl povolit
vykácení zelených keřů u pramene Julinka. Dávaly k prameni život....Na současný stav jsem si ještě nezvykla a
nelíbí se mi.
Za zásadní považuji vyřešení dopravní situace v ulici Ostašská, kde je řadu let nadměrná hlučnost z
projíždějících aut, především velkých nákladních, ale i traktorů aj. dopravních prostředků. U této komunikace
bydlí dost lidí, ať už v panelových domech, nebo v rodinných domcích, kovárna atd. Hluk je každým rokem větší
a větší. Nelíbí se mi kácení stromů (smrky u hřbitova) jen kvůli tomu, že zvedají lehce dlažbu. V tom případě pak
je lepší vykácet vše a zazdít Polici do betonu. V jiných městech se zeleň chrání a tady se kácí zdravé stromy.
Zajímalo by mne, kde dřevo z těchto smrků skončilo? Pramen Julinka komentovat nebudu, protože to také není
nic moc, zeleň, která tam byla pramen chránila, teď se sice dá sedět kolem, ale na to jsou lavičky v její blízkosti,
Když už se to rekonstruovalo, tak by bylo dobře dodržet koncepci z historie, pak by to mělo nějaký smysl a
korespondovalo to s celým historickým centrem města.
Štíhlejší, pružnější a otevřenější město. Alespoň nějaká kultura ve městě. Více nádob na bioodpad.
Nedostatečné pokrytí městským rozhlasem.
Protože v otázce 25 jsou jen dvě možnosti, tak bych v ní doplnil rekonstrukci ZUŠ a využití prostoru za
benzinovou pumpou.
Dobrý den. Možná by bylo od věci se pěšky projít po chodníku v Pěkově. Všimnout si kvality a hlavně údržby.
Určitě se z daní odvedených od občanů naší obce vybere víc peněz, než se vrátí investicí města zpět. Tak proč
máme chodníky několik let nezametené a v některých úsecích nepostavené? Police je jedno z měst se spoustou
památek, kde není pěší zóna. Vždyť se to z náměstí Kostelní ulicí k Penny samo nabízí. Tak proč takovou
možnost nevyužít. Překvapuje mne v dotazníku další rozšíření ZUŠ. Ono se tam v poslední roce investovalo
neuváženě, že to nestačilo. Přeji mnoho zdaru a rozumného rozhodování.
Nedávat skupinám a lidem, kteří na to nemají nárok ze zákona peníze, když si přijdou pro almužnu po tom, co
všechno promrhali nebo propili.
Domnívám se, že by měli být menší náklady na řízení města. Příjem z nového přerozdělení daní se málo projevil
- velká režie, zbytečná nová pracovní místa.
Koupaliště - potok podél koupaliště dát do trub a tím může vzniknout řada parkovacích míst. Umístit ohřev
vody
solární,
popř.
tepelné
čerpadlo,
doplnit
herní
prvky
pro
děti.
Parkoviště u ZŠ - rozšířit parkoviště před Vebou - na travnaté ploše, navrhnout to firmě Veba, popř. jí na to
finančně přispět.
Chybí zde krytý bazén, v létě bych ocenila delší otvírací dobu koupaliště - možnost jít si zaplavat ráno před
prací, tedy od 6 nebo 7 hodin ráno
Uvítala bych vyšší aktivitu města v oblasti budování cyklostezek, údržby pěších stezek v okolí včetně
odpočinkových míst, chybí podpora nebo organizace charitativních a vzdělávacích aktivit (např. v oblasti
ochrany životního prostředí, péče o zdraví), měla by být větší podpora dobrovolníků, kteří pracují v různých
organizacích s mládeží nebo jinak přispívají k rozvoji města a jeho dobrému jménu (např. organizátoři tak
výrazné akce jako je festival Jeden svět).
Kritický nedostatek ubytování a stravování hostů a turistů v našem městě.
1) městský rozhlas - celková rekonstrukce 2) zabezpečit slušnou restauraci (pro narozeniny atd.), 3) lepší
informace o akcích, které provádí město (viz zbytečné lavičky a světla u pohřební síně) 4) lepší informovanost o
městu a akcích v denním tisku (Náchodský deník, Swing) není o Polici nic moc napsaného. Bylo by vhodné určit
z řad MěÚ osobu, která bude město zviditelňovat. Menší obce mají větší informovanost v tisku. Chválit lze
pouze papírové modely!
Stále přibývá obyvatel, kteří ruší topení plynem a topí vším možným a zamořují vzduch.
Návštěvy mých známých naše město chválí a obdivují i krásné okolí. Pro důchodce by vyhovovalo autobusové
spojení na Ostaš-převážně o víkendech-mohl by to zajišťovat i cyklobus H.K.-Pomezní Boudy po 17.hodině.
Velice postrádám slušné restaurační zařízení, kde by se navečer nebo o víkendu dalo posedět s přáteli nebo s
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návštěvou. Taková možnost již léta v našem městě není, což jsem slyšel i od projíždějících návštěvníků naším
městem.
Zábradlí k prameníku Julinka
Prosím o lavičky v Klůčku i pod Klůčkem
Místo zanedbaného parčíku vedle Veby by mohl být obchodní dům s potravinami.
Chybí restaurační zařízení, kde by se mohli především turisté a návštěvníci města najíst. Pro obyvatele tak chybí
restaurace na odpovídající úrovni- tj. možnost posezení v klidném a nekuřáckém prostředí (večerní). Setkali
jsme se během léta s řadou dotazů turistů a návštěvníků, kde by se mohli slušně naobědvat, není kde. Pouze U
Laudona, Ostaš, Na Mýtě, Hvězda, Žďár atd., což je všechno mimo město. Stravování v Pellyho domech má
charakter bufetové jídelny.
Součástí města je CHKO - myslím sídlo CHKO. Je škoda, že nenabízí nějaký program pro děti (např.
přírodovědný kroužek apod.). Myslím, že by si naše město zasloužilo také svoje "Déčko, Ulitu nebo Domino",
jako mají okolní města. Centrum, kde by mohly trávit čas děti sociálně slabších rodin nebo i ostatní, místo, kde
by bylo možné smysluplně trávit čas, prostřednictvím různých programů, ne každý je talent na zpěv nebo hru
na hudební nástroj, ne každý si může dovolit chodit do ZUŠ nebo trávit čas sportem.
Zhotovení odpočinkového místa na rohu Klůčku u silnice směrem na Hlavňov a překrytí příkopu betonovým
panelem v louce nad Wihanovou ulicí, směrem k Cikánce.
Cyklo a pěší spojení s Pěkovem.
Nedostatek garáží na sídlišti. Zlepšení dopravní obslužnosti s Polskem. Lepší návaznost spojů k vlakovému
nádraží. Nové zdroje energie.
Pochvala WC na hřibově - čistota, chybí madlo. Vadí mi cyklisté na chodníku u zahradnictví.
Dlouhodobě špatná obsluha na vlak, nutíte lidi jezdit auty, pak je hustý provoz, imise, rozbité silnice.
Police je skvělé místo na bydlení. Děkuji!

32

Dotazníkové šetření - Police nad Metují

1.3.

Shrnutí

Občané, kteří se zapojili do průzkumu, oceňují na Polici nad Metují blízkost přírody, rekreace a atraktivních
turistických míst, rovněž také příznivé životní prostředí a pestrý kulturní a společenský život. Nespokojeni jsou
naopak s možnostmi pracovního uplatnění, stavem komunikací a chodníků a s nedostatečnou nabídkou bytů a
stavebních parcel.
Z odpovědí respondentů vyplynulo, že ve městě žijí sportovně i kulturně aktivní lidé. Ke sportu využívají nejvíce volné
prostory v okolí města (cyklostezky, chůze, běh v přírodě), v letních měsících koupaliště. Za kulturou chodí občané
nejčastěji do Kolárova divadla a do Pellyho domů (sál a učebna, městská knihovna). Více než třetina dotázaných by
uvítala vybudování nových cyklostezek a stezek pro in-line bruslení. Přes 20% respondentů by ve městě uvítalo
rockový klub a širší nabídku koncertů, tanečních zábav či diskoték.
Dle výsledků šetření se většina obyvatel cítí ve městě bezpečně. Mezi návrhy na zvýšení bezpečnosti nejčastěji
zazníval větší dohled a častější pochůzkovou činnost policie.
Možnosti odstěhovat se z města by respondenti v drtivé většině nevyužili, pokud by o této variantě uvažovali, potom
většinou z důvodu špatného pracovního uplatnění ve městě.
V oblasti dopravy pociťuje více než třetina respondentů nedostatek v počtu cyklostezek ve městě a okolí. Podobně
často byly zmiňovány i problémy s parkováním a také místa souběhu pěší a motorové dopravy.
Naopak se systémem odpadového hospodářství ve městě jsou lidé velmi spokojeni, až 92% z nich třídí odpad.
V oblasti životního prostředí považuje více než polovina respondentů za největší problém znečišťování ovzduší díky
starému systému vytápění domácností (uhlí). Čtvrtině dotázaných vadí opuštěné a nevyužívané areály a budovy. Co
se týče údržby veřejných prostranství je téměř třetina respondentů spokojená a nevidí zásadní potřebu zlepšování.
Ti, kteří považují péči o veřejná prostranství za nedostatečnou, označili dva největší problémy: nedostatečný úklid
ulic a chodníků a nedostatečnou zimní údržbu.
Radnice by se podle čtvrtiny dotázaných měla více zaměřit na podporu podnikání a zaměstnanosti. Podle více než
třetiny respondentů by město mělo věnovat více pozornosti opravám nebo budování komunikací a chodníků, rovněž
by uvítali zlepšení podmínek pro bydlení, včetně větší nabídky obecních bytů – startovací, seniorské.
Za hlavní riziko rozvoje města v příštích letech respondenti jednoznačně označili nedostatek pracovních příležitostí ve
městě (53,8%), dalším významným rizikem je stárnutí obyvatel města (37,2%) naopak za výhody pro další rozvoj
města respondenti nejčastěji považovali životní prostředí, hezké okolí města (48,9%) dále skutečnost, že jde o
příjemné místo k bydlení (36,9%) a také oceňovali jeho přírodní nebo kulturní dědictví, tradice (34,3%).
Co se týče ochoty podílet se osobně na rozvoji či údržbě města, nejčastěji respondenti uváděli, že jsou ochotni
dobrovolně pracovat s jinými skupinami obyvatel např. s dětmi, se seniory atd. (33,6%). Velká část dotazovaných
(26,7%) by byla ochotna účastnit se diskuzí nad dalším rozvojem města, pětina respondentů (17,5%) by se ráda
aktivně podílela na rozhodování o městě (účast na zasedání zastupitelstva atd.). Velmi častou odpovědí (26,3%) byla
také ochota dobrovolně se zapojit do údržby zeleně a veřejných prostranství v okolí svého bydliště a 17,1%
respondentů by se zapojilo do úklidu města (např. po zimě atd.). Pouze pětina dotázaných vyjádřila, že na podobné
aktivity nemá čas, případně o ně nemá zájem.
Z odpovědí respondentů vyplývá, že práce města a městského úřadu je kvalitní a hodnotí ji velmi dobře (převaha
odpovědí “výborná” nebo “dobrá”). Nejvíce ocenili kvalitu v oblasti odpadového hospodářství, zajištění sociálních
služeb, školství, kultury, sportu, volného času. Spokojeni jsou rovněž se vstřícností a jednáním samosprávy (úřadu) a
33

Dotazníkové šetření - Police nad Metují
dokonce i s kvalitou veřejné dopravy (která byla v otázkách týkajících se dopravy spíše kritizována). Zlepšení práce
místní správy by respondenti přivítali zejména v oblasti podpory podnikání a při vytváření podmínek pro bydlení,
výhrady se také objevili k údržbě silnic a veřejného prostoru ve městě. Nedostatek respondenti cítí i v oblasti
informovanosti o záměrech města, komunikace s obyvateli a v oblasti propagace města a místních aktivit.
Nadpoloviční většina dotázaných souhlasí, aby se město snažilo co nejvíce využít dotací na podporu svých
rozvojových záměrů, ovšem za podmínky, že by nedocházelo k zásadnějšímu navýšení zadlužení města.
Co se týče dostupnosti bydlení, za největší překážku respondenti nejčastěji považují nedostatek startovacích
bytů pro mladé nabízených městem. Více než třetina se domnívá, že ve městě je nedostatek pozemků pro stavbu
rodinných domů.
Z nabízených objektů, které v dlouhodobém horizontu budou vyžadovat řešení, nadpoloviční většina dotázaných
považuje za prioritu města zakoupení budovy MILPA včetně následného vyřešení celého prostoru areálu bývalé
mlékárny. Čtvrtina respondentů vnímá jako nutnost přístavbu domu s pečovatelskou službou a také zajištění nových
pozemků pro výstavbu nových RD.
Pro většinu respondentů je Polický měsíčník jasně nejoblíbenější formou sdílení informací o dění ve městě. Dvě
třetiny využívají pro získávání informací internet, pětina preferuje e-mail a výlepové plochy a vývěsky.
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2. Výsledky dotazníkového šetření pro podnikatele
Dotazníkového šetření zaměřeného na podnikatele v Polici nad Metují se zúčastnilo 13 podnikatelských subjektů, z
toho 3 právnické osoby a 10 fyzických osob.
Celkem 9 podnikatelských subjektů realizuje svoji činnost více než 10 let, 2 subjekty podnikají méně než 3 roky, jeden
zástupce podniká 3-5 let, jeden 6-10 let. 11 podnikatelů má sídlo přímo v Polici nad Metují, zbývající dva mají sídlo
firmy jinde v ČR.
Z hlediska předmětu činnosti je zastoupení firem různorodé. Dva subjekty podnikají v oboru ubytování a stravování,
další dva v oblasti obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. Po jednom jsou zastoupeny následující
oblasti: stavebnictví, finanční služby, pojišťovnictví, zdravotní a sociální péče, řemeslná činnost, ekonomické
poradenství, pekařství a cukrářství, obchodní činnost, automotive, Informační technologie, služby - kominické práce,
měření emisí, kontroly kotlů.
Z hlediska počtu zaměstnanců celkem 7 subjektů žádné zaměstnance nemá (OSVČ), 4 subjekty mají méně než 10
zaměstnanců (mikropodnik), 1 subjekt má 10 – 49 zaměstnanců (malý podnik), jeden subjekt zaměstnává vice než
250 lidí, jedná se o velký podnik.
Co se týče vývoje počtu zaměstnanců: 4 subjekty odhadují do roku 2020 nárůst počtu svých zaměstnanců, 4 firmy
předpokládají zhruba stejný počet zaměstnanců, jeden subjekt odhaduje jejich pokles a 3 subjekty nebyly schopni
situaci odhadnout.
Na dotaz jaký podíl jejich zaměstnanců tvoří obyvatelé Police nad Metují, uvedlo 5 subjektů, že odhadují méně než
30%, 1 subjekt odhaduje tento podíl mezi 30 - 70%, 3 subjekty se domnívají, že více než 70% jejich zaměstnanců
pochází z Police nad Metují.
Kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě a okolí považují místní podnikatelé za nepříliš uspokojující (hodnocení
dobrá a dostatečná). Žádný ze subjektů neohodnotil kvalitu a dostupnost pracovní síly za velmi dobrou a 3 subjekty
situaci hodnotí dokonce jako spíše špatnou. Jako důvod špatné kvality a dostupnosti pracovní síly uvádí respondenti
zejména neochotu a nechuť lidí pracovat (6 podnikatelů), dalším problémem je nedostatečná kvalifikace (4 subjekty)
a neochota pracovníků nést zodpovědnost a spolupodílet se na rozvoji firmy (3 subjekty). Zbylé odpovědi se týkají
nedostatečného dopravního spojení z okolních obcí a nedostupnost bydlení.
Většina podnikatelů disponuje potřebnými prostory pro podnikání v současnosti i do budoucna (6 subjektů),
někteří v současnosti disponují vyhovujícími prostory, avšak do budoucna se to může změnit (4 subjekty), 2 subjekty
již nyní pociťují nedostatek prostoru pro své podnikání, jeden subjekt pociťuje nedostatek prostoru pro své podnikání
a do budoucna by to dokonce mohlo být na překážku setrvání jeho činnosti ve městě. Z výše uvedeného vyplynula i
odpověď na další otázku týkající se možnosti poskytnout část svých prostor k prodeji či pronájmu jiným
podnikatelům. Naprostá většina takovou možnost nemá, jeden respondent má k dispozici pozemek vhodný/určený
pro podnikatelskou činnost, další má k dispozici výrobní/skladovací objekt plně připravený k podnikání, jeden subjekt
má k dispozici kancelářské prostory.
Dopravní infrastruktura v obci je podnikateli vnímána jako bezproblémová. Pro 9 respondentů je plně dostatečná,
pro 4 subjekty není ideální, ale nijak je v podnikání neomezuje.
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Výhledy a plány podnikatelských subjektů do roku 2020 se velmi různí, vysokého hodnocení dosáhla snaha udržet
stávající stav, podnikatelé nepočítají s nijak velkým rozvojem a investicemi (41,7%). Stejný počet odpovědí obdržela
možnost modernizovat technologické vybavení.
Možnosti odpovědí

Počet odpovědí

Podíl

Předpokládáme spíše útlum činnosti

2

16,7 %

Udržet stávající stav, nepočítáme s nijak velkým rozvojem, investicemi apod.

5

41,7 %

Předpokládáme investice do podnikatelských nemovitostí (vybudovat, rozšířit či rekonstruovat
nemovitosti pro naše podnikání)

3

25 %

Modernizovat technologické vybavení (pořízení strojů a zařízení pro podnikatelskou činnost)

5

41,7 %

Rozšířit výrobu /služby v rámci stávající činnosti (tj. rozšíření bez výrazných inovací)

3

25 %

Vytvořit novou nabídku produktů / služeb (tj. realizace inovací)

1

8,3 %

Významně zlepšit marketing, propagaci, snaha dostat se na nové trhy

1

8,3 %

Investice do lidských zdrojů

4

33,3 %

Investice do „ekologizace“ podnikání

2

16,7 %

Jiná formy rozvoje/plány (uveďte):

1

8,3 %

Většina respondentů (12 subjektů) do budoucna neuvažuje o přemístění své firmy a i nadále počítá s realizací své
podnikatelské činnosti v Polici nad Metují (ve stávajícím či rozšířeném rozsahu). Pouze 1 subjekt uvažuje o
přemístění firmy mimo Polici nad Metují z důvodu přiblížení dodavatelům či odběratelům.
Svou spokojenost s městem jako místem pro podnikání vyjádřily téměř 2/3 dotázaných (1 subjekt vybral odpověď
“výborně”, 7 subjektů vybralo odpověď “dobře”), průměrné hodnocení vybraly 2 subjekty. Město jako špatné místo
pro podnikání vidí 3 respondenti.
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Hlavním faktorem, který kladně ovlivňuje podnikatelské prostředí v Polici nad Metují je dle dotazovaných celkové
prostředí města (veřejné prostory, atmosféra), dále doprava a spolupráce s veřejnou správou. Naopak jako slabou
stránku respondenti vnímají zejména dostupnost pracovní síly, ale také dostupnost infrastruktury pro podnikání a
dopravu.
Silná stránka

Slabá stránka

Nevím

Dostupnost infrastruktury pro podnikání

3 (25 %)

3 (25 %)

6 (50 %)

Doprava

6 (50 %)

3 (25 %)

3 (25 %)

Dostupnost a podmínky bydlení

4 (33,3 %)

2 (16,7 %)

6 (50 %)

Dostupnost pracovní síly

1 (8,3 %)

6 (50 %)

5 (41,7 %)

Celkové prostředí města (veřejné prostory, atmosféra)

9 (75 %)

0

3 (25 %)

Spolupráce s veřejnou správou

6 (50 %)

1 (8,3 %)

5 (41,7 %)

4 (33,3 %)

1 (8,3 %)

7 (58,3 %)

Rámcové podmínky pro podnikání (uzemní plán, životní
prostředí)

Kvalita činností samosprávy je hodnocena spíše dobře (převaha odpovědí “výborná”, “dobrá” nebo
“dostatečná”). Nejspokojenější jsou podnikatelé se vstřícnosti a jednáním samosprávy (jednání na MěÚ) a také s
propagací města a místních aktivit. Naopak největší výhrady mají ke způsobu informování o záměrech města, také
podporu podnikání, údržbu silnic a veřejného prostoru hodnotili respondenti často negativně.
výborná
Podpora podnikání

dobrá

dostatečná

spíše špatná

neumím posoudit

0

6 (50 %)

4 (33,3 %)

2 (16,7 %)

0

2 (16,7 %)

3 (25 %)

1 (8,3 %)

4 (33,3 %)

2 (16,7 %)

0

4 (33,3 %)

3 (25 %)

1 (8,3 %)

4 (33,3 %)

Údržba silnic a celkově veřejného
prostoru v okolí vašich pozemků

1 (8,3 %)

5 (41,7 %)

3 (25 %)

2 (16,7 %)

1 (8,3 %)

Veřejná doprava

1 (8,3 %)

5 (41,7 %)

2 (16,7 %)

1 (8,3 %)

3 (25 %)

Vstřícnost a jednání samosprávy
(jednání na MÚ)

7 (58,3 %)

3 (25 %)

2 (16,7 %)

0

0

Propagace města a místních aktivit

4 (33,3 %)

5 (41,7 %)

1 (8,3 %)

2 (16,7 %)

0

Informovanost o záměrech města
Nabídka pozemků/objektů k
podnikání

37

Dotazníkové šetření - Police nad Metují
Respondenti měli také možnost sdělit svou představu, do jakých oblastí by v pozici starosty města prioritně
směřovali veřejné prostředky.
Podnikatelé by možná trochu překvapivě preferovali investice, které napomohou zlepšit celkové prostředí
(vybavenost) města, za velmi důležitou také považují společnou propagaci podniků a města, stejně tak podporu
lidských zdrojů (vzdělávání). Za nejméně důležité považují podnikatelé investice do dopravní obslužnosti nebo
životní prostředí.
Nejvyšší priorita

2. v pořadí

3. v pořadí

Investice do dopravní infrastruktury

1 (8,3 %)

5 (41,7 %)

1 (8,3 %)

Investice do dopravní obslužnosti (hromadná doprava)

1 (8,3 %)

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)

Zainvestování nemovitostí a nabídnutí podnikatelům

2 (16,7 %)

3 (25 %)

2 (16,7 %)

Podpora lidských zdrojů (vzdělávání)

3 (25 %)

3 (25 %)

2 (16,7 %)

Životní prostředí

3 (25 %)

3 (25 %)

0

Zlepšení celkového prostředí (vybavenosti) města

3 (25 %)

4 (33,3 %)

4 (33,3 %)

Zlepšení informovanosti podnikatelů

1 (8,3 %)

5 (41,7 %)

1 (8,3 %)

Společná propagace podniků a města

5 (41,7 %)

2 (16,7 %)

1 (8,3 %)

Podpora bydlení a přistěhování obyvatel do města

5 (41,7 %)

2 (16,7 %)

0

Úroveň komunikace mezi podnikateli a městem považuje za dostatečnou pouze třetina respondentů. Více než
polovina dotazovaných by upřednostňovala jinou formu a četnost komunikace. Uvítali by komunikaci
prostřednictvím emailu a pravidelné setkání s podnikateli (1 - 2 ročně).
V rámci volných připomínek a námětů pro další rozvoj podnikání v Polici nad Metují a zlepšení podmínek
podnikání zazněly tyto náměty:








Snaha o zvýšení zaměstnanosti občanů v Polici nad Metují, řešit problém odchodu místních obyvatel za
prací mimo město
Zvýšení propagace podniků působících ve městě – besedy alespoň v 9. třídách ZŠ
Propagovat potřebu řemesel a nejen středních škol
Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků (např. pekařů) – pořádat besedy s dětmi i rodiči (vysvětlovat,
předvádět)
Nedostatek dostupných pozemků pro výstavbu rodinných domů a bytů pro mladé rodiny
Nedokončená průmyslová zóna
Nedostatek vhodných ubytovacích a stravovacích kapacit

38

Dotazníkové šetření - Police nad Metují

3. Výsledky dotazníkového šetření pro neziskové organizace
Dotazníkového šetření zaměřeného na neziskové organizace v Polici nad Metují se zúčastnilo 9 subjektů, z nichž
8 se řadí mezi spolky, v jednom případě se jedná o obecně prospěšnou společnost.
Většina organizací má dlouholetou historii (8 organizací působí ve městě déle než 10 let), jeden subjekt má
existence kratší (6-10 let).
Mezi respondenty je třetina s místní působností, třetina s regionální a třetina s celorepublikovou působností.
Sídlo přímo v Polici na Metují má 7 organizací, jedna sídlí jinde v ČR, jeden subjekt na otázku neodpověděl.
Co do hlavní náplně se dotazníkového šetření zúčastnily zejména organizace zaměřené na sport (7 respondentů –
provozovatel lekcí spinningu, horolezecký oddíl, automotoklub, dvě tělovýchovné jednoty, klub přátel turistiky,
lyžařský oddíl), dále pak jeden zástupce věnující se volnému času a vzdělávání (mateřské centrum), jedna
organizace věnující se kulturnímu dědictví (občanské sdružení pro podporu rozvoje občanské společnosti).
Ani jeden z dotazovaných subjektů nemá zaměstnance. Z hlediska počtu členů a počtu klientů se jedná spíše o
menší organizace (6 dotazovaných uvedlo desítky členů/klientů, jedna organizace uvedla jednotky členů/klientů),
pouze 2 subjekty mají stovky členů/klientů, většina dotazovaných předpokládá, že počet jejich členů/klientů bude
do roku 2020 zhruba stabilní. Jen třetina dotazovaných subjektů uvádí, že podíl členů/klientů, kteří žijí v Polici nad
Metují přesahuje 70%. Je zřejmé, že členy ostatních organizací jsou i lidé z okolních obcí, 3 organizace dokonce
uvedly, že procentní podíl místních občanů netvoří ani 30% jejich členů. Mezi respondenty jsou 4 organizace
zaměřené na širokou veřejnost, 3 subjekty se věnují dětem a mládeži, jedna podporuje rodiče s dětmi a jedna se
věnuje dospělým.
Většina dotazovaných je spokojena se zázemím a s prostory, které pro svou činnost využívají. Pouze jedna
organizace spokojena není, ale má již plán řešení (mají vytipován pozemek pro výstavbu tréninkového okruhu na
kolečkové lyže včetně zázemí). Většina respondentů je rovněž spokojena s internetovým připojením, které má k
dispozici, třetina uvedla, že je spokojena, ale přivítala ba zlepšení.
V otázce “Co v současnosti nejvíce pro rozvoj své činnosti postrádáte?” se objevily následující odpovědi:







Prostory, které bychom mohli využívat v námi zvolený čas (čas vhodný pro klienty). V prostorách, které
využíváme, není volno v době, která by vyhovovala klientům. Nejvíce navštěvované dny jsou pondělí a
středa, které jsou bohužel již zabrané a musíme tedy volit z toho co je k dispozici.
Pomoc při přípravě žádostí o granty
Možnost pořádání motoristických závodů v okolí Police nad Metují (CHKO Broumovsko)
Nepostrádáme nic zásadního, co by nás brzdilo v činnosti a rozvoji. V případě, že budou aktivní členové
spolku, možnosti rozvoje určitě jsou.
Sníh. Pro tréninky Beze sněhu jsou pro nás důležité asfaltové stezky bez provozu motorových vozidel,
které tu nejsou. Postrádáme cyklo/in-line stezky nebo asfaltový tréninkový lyžařský či in-line okruh.
Pozemek pro okruh máme vytipovaný (městský), chybí vhodný dotační titul.

Na současný a budoucí vývoj činností všech subjektů má nejvíce negativní vliv pasivní přístup obyvatel a
nedostupnost finančních zdrojů, dále také nezájem o členství v organizacích ze strany občanů. Negativní roli hraje
i nedostatek volného času a nedostatek trenérů.
Respondenti vesměs plánují udržet do budoucna stávající stav, nepočítají s nijak velkým rozvojem, investicemi
apod. Pouze výjimečně chystají nové investice, rozšiřování nabídky činností nebo zlepšení marketingu. Lyžařský
oddíl má v plánu vybudovat za spoluúčasti města in-line/lyžařský areál otevřený veřejnosti. Všechny subjekty
počítají i v budoucnu setrvat s realizací činnosti v Polici nad Metují (ve stávajícím či rozšířeném rozsahu).
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Více než dvě třetiny respondentů v minulosti čerpaly dotace na podporu svých aktivit. Čtvrtina využila nabídky
krajských dotací, téměř 15% dotázaných čerpala dotace z národních programů (programy ministerstev
financované ze státního rozpočtu ČR), většina subjektů (více než 85%) využívá k financování svých činností
grantový program města Police nad Metují. Dotace, které respondenti získali na své projekty, byly většinou
využity na provoz a činnost organizace, na podporu konkrétních aktivit, třetina projektů byla zaměřena na
investice do vybavení.
Většina subjektů (téměř 90% zaškrtlo možnost “ano” nebo “spíše ano”) zvažuje požádat o dotační podporu ve
výhledu do roku 2020. Respondenti uvedli následující oblasti svých projektových záměrů včetně předpokládané
velikosti (v Kč).
do 100
tis.
Investice do nemovitosti

100 - 500
tis.

500 tis. - 1
mil.

1-5
mil.

nad 5
mil.

0

1 (14,3 %)

0

0

0

Investice do vybavení

4 (57,1 %)

1 (14,3 %)

0

0

0

Investice do zlepšení našich služeb

2 (28,6 %)

0

0

0

0

Investice do propagace/marketingu

0

0

0

0

0

Investice do lidských zdrojů

0

0

0

0

0

4 (57,1 %)

0

0

0

0

0

1 (14,3 %)

0

0

0

Projekt směřující navenek organizace (realizace již konkrétních
aktivit v území apod.)
Investice do jiného typu záměru

Někteří respondenti využili možnosti stručně svůj záměr popsat:






udržet činnost a aktivity spolku ve stávajícím rozsahu, rozšířit nebo pozměnit nabídku aktivit a služeb, dle
zájmu a poptávky návštěvníků
udržet stávající stav a existenci oddílu - dotace na činnost a vybavení
rekonstrukce a dovybavení umělé horolezecké stěny
revitalizace sportovišť, vč. zázemí (šatny apod.)
udržovat tradiční akce, které patří k Polici nad Metují
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Kvalita místní správy je hodnocena ze strany respondentů vesměs pozitivně ve všech nabízených možnostech.
Svou nespokojenost dotazovaní vyjádřili v oblasti podpory činnosti neziskových organizací a v oblasti propagace
města a místních aktivit.
výborná

dobrá

dostatečná

špatná

neumím posoudit

Podpora činnosti neziskových organizací

5 (55,6 %)

2 (22,2 %)

1 (11,1 %)

1 (11,1 %)

0

Informovanost o záměrech města

2 (22,2 %)

4 (44,4 %)

2 (22,2 %)

0

1 (11,1 %)

Propagace města a místních aktivit

2 (22,2 %)

4 (44,4 %)

2 (22,2 %)

1 (11,1 %)

0

Podpora a zajišťování sociálních služeb

1 (11,1 %)

7 (77,8 %)

1 (11,1 %)

0

0

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

0

2 (22,2 %)

5 (55,6 %)

0

2 (22,2 %)

Údržba města a životní prostředí

0

7 (77,8 %)

2 (22,2 %)

0

0

Volnočasové aktivity, kultura, sport

0

6 (66,7 %)

3 (33,3 %)

0

0

Pozitivní vztah mezi neziskovými organizacemi a městem potvrdily i odpovědi na otázku kvality a četnosti
komunikace mezi oběma stranami. Sedm z devíti subjektů je spokojeno se současným stavem a považuje za
dostatečné poskytování informací a komunikaci s městem. Pouze dva subjekty by přivítali zlepšení komunikace a
navrhují zavedení pravidelných setkání vedení města se zastupiteli neziskových organizací.
Respondenti, kteří využili volnou otázku pro sdělení dalších nápadů či připomínek, nejčastěji kladně hodnotili
nastavenou spolupráci města a neziskových organizací, ocenili i aktivní přístup města v oblasti kultury, zábavy a
sportu. Připomínky zazněly k budování cyklostezek a k udržování stezek pro pěší, kde by respondenti očekávali
větší aktivitu ze strany města.
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4. Výsledky dotazníkového šetření pro příspěvkové organizace
Možnosti vyjádřit svůj názor v rámci dotazníkového šetření využila pouze jedna příspěvková organizace –
Mateřská škola v Polici nad Metují, Fučíkova 328.
Mateřskou školu zřizuje město, je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a vykonává činnost mateřské
školy a školní jídelny. Školka se v současnosti stará téměř o 100 dětí, do 2020 předpokládá mírný úbytek počtu
dětí. Všechny děti docházející do školky jsou z Police nad Metují. Školka nemá zcela vyhovující prostory pro svou
činnost, plán investic do roku 2020 byl předán městu. Internetové připojení je vyhovující, stejně tak materiální
vybavení. Nedostatečné jsou mzdy pracovníků, mzdy na asistenty pedagoga a logopedickou prevenci a péči. Do
roku 2020 předpokládají investovat do nemovitosti a vybavení, stejně tak rozšířit nabídku stávajících činností,
vyvíjet nové aktivity apod.
V minulosti čerpali dotace na podporu svých aktivit z krajských dotačních programů a z národních programů
(MŠMT logopedická prevence a péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami). Ve výhledu do roku 2020
počítají s dalšími žádostmi o dotace, a to na investice do nemovitosti a vybavení a na konkrétní aktivity, zejména
na logopedickou prevenci a péči o děti se spec. vzdělávacími potřebami.
Kvalita výkonu místní správy je hodnocena pozitivně ve všech oblastech, současná úroveň a četnost komunikace
mezi městem a školkou je na dobré úrovni.
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