Desatero problémů / příležitostí
Kopřivnice
sociologický průzkum
mezi obyvateli Kopřivnice
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A – METODICKÝ ÚVOD
- sociologický průzkum
je správný nástroj
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research solutions

červen 2011

Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:
 veřejné ad hoc projednání
 anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce,
prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
 místní / obecní referendum
Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologického průzkumu.
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B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRŮZKUMU
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VOL
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research solutions

červen 2011

Název průzkumu:

Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice
– sociologický průzkum

Cíle průzkumu:

Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových
témat města na reprezentativním vzorku dospělé populace
města Kopřivnice

Region:

město Kopřivnice

Metoda:

osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina:

reprezentativní vzorek populace města 18+ let

Velikost vzorku:

n=400

Dotazník:

do 5 minut; respondent vybíral 1-3 témata z 18 + 1 volné;
seznam 18ti témat vznikl 20.5.2015
na Fóru „Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice“;
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat:

22. června – 3.
července 2015
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Sociodemografické charakteristiky
TOTAL
pohlaví

věk

vzdělání

Počet
respondentů

muži
ženy
18 – 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
65 a více let
základní

400
199
201
43
69
80
70
61
77
62

střední

285

vysokoškolské

53
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C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
- žebříček témat za celou
populaci Kopřivnice

CPU
VOL
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research solutions

červen 2011

Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- až 0,1 % až 1,3 %)
1.-2. místo
• Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky
• Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

3. místo
• Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

4.-5. místo
• Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů
• Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

6.-8. místo
• Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu
• Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků
• Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

9. místo
• Vytipování vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené místo)

10. místo
• Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

11. místo
• Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

12.-13. místo
• Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města
• Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

14.-15. místo
• Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro rodiny, kulturní akce …)
• Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

16. místo
• Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

17. místo
• Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

18. místo
• Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

Jednotlivá volná témata (výběr frekventovaných)

n=400

•
•
•
•

Řešení témat spojených se sídlištěm Sever, s Romy a bezdomovci
Nedostatečné parkovací kapacity
Bezpečnostní situace ve městě
Chybí dětská hřiště
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI KOPŘIVNICE
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM)
Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

29,3

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

28,3

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

26,5

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

20,5

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

20,5

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

14,8

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

14,3

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

14,3

volné téma / témata

13,8

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

12,0

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

11,0

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

10,5

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

8,3

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

8,0

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

7,8

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

7,8

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

5,5

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

4,3

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)
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D - VÝSLEDKY PO SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH
- žebříček témat podle pohlaví,
vzdělání a věku
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research solutions

červen 2011

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

28,6

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

27,6

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

25,1

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

21,1

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

18,6

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

16,6

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

16,1

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

15,1

volné téma / témata

14,1

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

14,1

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

10,6

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

10,6

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

9,0

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

8,5

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

8,0

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

6,5

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

4,5

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…
Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

30,8

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

27,9

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

27,9

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

24,4

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

19,9

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

13,9

volné téma / témata

13,4

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

13,4

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

13,4

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

12,4

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

12,4

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

10,9

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

8,0

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

8,0

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

7,0

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

6,5

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

6,0

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

4,5

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)
strana 13

n=201

%

2,5

0

10

20

30

40

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

38,7

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

35,5

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

27,4

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

21,0

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

17,7

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

14,5

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

14,5

volné téma / témata

12,9

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

12,9

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

11,3

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

11,3

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

9,7

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

9,7

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

8,1

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

4,8

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

4,8

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

4,8

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

4,8

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

30,9

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

26,3

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

26,0

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

22,1

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

20,7

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

15,4

volné téma / témata

14,7

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

13,3

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

12,3

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

12,3

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

11,6

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

11,2

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

8,4

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

8,1

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

8,1

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

6,3

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

3,2

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

3,2

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

2,8
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

34,0

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

30,2

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

28,3

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

18,9

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

18,9

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

18,9

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

15,1

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

15,1

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

13,2

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

13,2

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

11,3

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

11,3

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

11,3

volné téma / témata

9,4

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

9,4

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

9,4

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

7,5

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

0,0

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

76,7

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

46,5

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

32,6

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

18,6

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

16,3

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

16,3

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

14,0

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

11,6

volné téma / témata

9,3

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

9,3

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

7,0

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)
Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

2,3

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

2,3

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

2,3

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

2,3

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

2,3

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

0,0

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

39,1

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

26,1

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

24,6

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

23,2

volné téma / témata

21,7

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

20,3

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

20,3

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

17,4

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

14,5

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

10,1

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

10,1

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

8,7

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

7,2

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

5,8

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

5,8

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

4,3

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

2,9

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

1,4

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

1,4
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

30,0

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

25,0

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

22,5

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

21,3

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

18,8

volné téma / témata

16,3

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

15,0

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

15,0

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

15,0

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

13,8

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

12,5

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

11,3

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

8,8

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

7,5

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

6,3

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

6,3

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

6,3

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

5,0

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

34,3

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

31,4

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

27,1

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

22,9

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

20,0

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

15,7

volné téma / témata

14,3

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

14,3

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

12,9

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

11,4

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

11,4

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

10,0

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

10,0

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…
Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

5,7

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

5,7

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

1,4

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…
Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

42,6

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

37,7

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

21,3

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

16,4

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

16,4

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

14,8

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

14,8

volné téma / témata

13,1

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

11,5

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

9,8

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

9,8

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

8,2

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

6,6

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

6,6

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

4,9

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…
Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

3,3
1,6

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

0,0

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

58,4

Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

41,6

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

35,1

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

19,5

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků

18,2

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

18,2

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí

13,0

Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)

13,0

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

10,4

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

9,1

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

7,8

volné téma / témata

6,5

Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města

6,5

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)

2,6

Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

2,6

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…
Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

2,6
1,3

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

0,0

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

0,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

volné téma / témata
18-24 let

Cyklostezky (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů)
Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky

55+ let

Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí
Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města
Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

18-24 let

Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské – odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků
Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu

18-24 let

Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání možností)

18-24 let

Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů

18-24 (n=43)

Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro…

25-34 (n=69)

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)

35-44 (n=80)

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů

45-54 (n=70)

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)

55-64 (n=61)

Vytipování a vytvoření prostranství pro volné venčení psů (plotem, výsadbou ohraničené…

65+ (n=77)

Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory

65+ let

Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné

65+ let

Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců
Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)
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Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Rozšíření a přemístění skateparku např.
do areálu házenkářského hřiště

Vznik prostorů pro prezentaci
začínajících podnikatelů, umělců

Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře

Revitalizace budovy radnice

Založení tradice pořádání Dne rodiny

Úprava prostranství před výpravní
budovou ČD včetně blízkého okolí

Samostatné veřejné projednání
problematiky revitalizace centra města

Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská
a Sadová

Pokračování v podpoře volnočasových
aktivit pro seniory

Vytipování a vytvoření prostranství
pro volné venčení psů

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
v Kopřivnici včetně technických rozvodů

Pokračování v rekonstrukci ulice
Štramberské – odstranění hlučnosti,
vibrací, výtluků

Rekonstrukce letního stadionu,
vytvoření umělého atletického oválu

Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících
prostorách

Čištění veřejné zeleně , odstranění
zákoutí – otevření prostorů

Cyklostezky

Dostavba domova pro seniory
na ulici Příčné

Rozšíření parkovacích míst
pro návštěvníky polikliniky

TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU)

MUŽI

ŽENY

ZŠ

SŠ

VŠ

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání,
věku - jedná se o jeden soubor 400 respondentů analyzovaných podle
konkrétních sociodemografických znaků

E – DOPLŇOVANÁ VOLNÁ TÉMATA
CPU
VOL
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research solutions
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DOPLNĚNÁ VOLNÁ TÉMATA

řešení soc. témat
spojených se
12x
sídlištěm Sever,
s Romy, bezdomovci
nedostatečná parkovací
kapacita ve městě
10x
chybí dětská
hřiště
8x

vystěhování Romů a neplatících lidí ze sídliště Sever;
udělat pořádek na sídlišti Sever;
sídliště Sever, více pořádek, více policie, větší ochrana ostatních obyvatel, vystěhovat z Kopřivnice
nepřizpůsobivé občany;
udělat pořádek, zvýšení ostrahy na sídlišti Sever;
sídliště Sever - udělat tam konečně pořádek, lidi některé vystěhovat z Kopřivnice;
nejvíce důležitá je bezpečnost občanů, policie a úřady nic nedělají - hlavně sídliště Sever;
kontrola na Severu nepřizpůsobivých občanů - sídliště Sever, něco strašného ve městě;
sídliště Sever - nepřizpůsobiví občané, něco s nimi udělat;
vystěhování všech Romů a bezdomovců z Kopřivnice;
sídliště Sever, hrůza, něco dělat s těmi lidmi, je to tam strach se projít i ve dne;
vystěhování Romů a bezdomovců z Kopřivnice;
řešení drogové problematiky, možnosti zásahu policie v bytech, kde jsou lidé, kteří narušují pořádek.

8x
větší bezpečnost obyvatelstva

bezpečnostní
situace ve městě

lepší ochrana obyvatelstva
lepší zabezpečení, ochrana obyvatel, více policistů
zvýšení iniciativy policistů, lepší ochrana obyvatelstva
lepší ochrana od policie, úřadu

oprava zimního
stadionu
3x

3x

n=55

nové
koupaliště
Pomoc
chudým

policie - zlepšení ochrany celého města hlavně osob
4x

zrušení vyhlášky a nebo městské policie
větší ochrana bezpečnosti v Kopřivnici, policie nic nedělá,
na co platíme daně?

pomoc chudým občanům v Kopřivnici, více ubyt. zařízení pro chudé
lepší pomoc pro chudé lidi v Kopřivnici
26
nějaké levné ubytovny pro chudé lidistrana
bez domovu,
více péče o chudé

hlavně lepší péči o občany a zlepšení zdravotní péče
a personál aby byl ochotný a dobré doktory v
Kopřivnici
více možností pro mladé lidi, více podniků - nebo
centrum zábavy postavit
udržování čistoty i mimo střed města
kruhový objezd (u kavárny), ulice Francouzská,
Školní, Obránců míru
údržba WC pro veřejnost zdarma
výsadba stromů kolem dětského hřiště Štramberská,
není žádný stín

úprava zeleně Štramberská

vždy
1x

F – SUMMARY
CPU
VOL
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Nejdůležitějšími se z pohledu obyvatel Kopřivnice (18+) stala témata „Rozšíření
parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky“, které ze seznamu 18ti témat vybralo 29 %
a „Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné“, pro které „hlasovalo“ 28 % dospělých
občanů města Kopřivnice. Tato témata jsou „top témata“ mezi muži i ženami, ve
vzdělanostních kategoriích SŠ a VŠ. V členění podle věku jsou však tato témata zcela
„na špici“ až pro lidi nad 45 let. Mladší dotazované skupiny před ně staví zejména
témata spojená s investicemi do sportovních zařízení a vybavení: cyklostezky (18-44
let), rekonstrukce letního stadionu, okruh pro in-line bruslaře a řešení skateparku (vždy
zejména pro 18-24 let). Nejsilněji téma rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky
polikliniky akcentovali občané ve věku 55-64 let (43 %) a téma dostavby domova pro
seniory na ulici Příčné pak lidé ve věku 65 a více let (58 %).
V celkovém žebříčku 3. vybraným tématem jsou „cyklostezky“ - celkem 27 %; významně
vyšší zastoupení je z lidí se základním vzděláním (39 %), z lidí ve věku 18-24 let (77 %) a
25-34 let (39 %). Naproti tomu vysokoškolsky vzdělaní vybrali cyklostezky mezi 3
nejdůležitější témata Kopřivnice významně méně často (15 %) a stejně tak významně
méně často vybrali toto téma lidi ve věku 45-54 let (16 %), 55–64 let (15 %) a v nejstarší
kategorii 65+ let pouze 3 % lidí.
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V celkovém žebříčku 4. resp. 5. nejfrekventovanějším tématem je „Čištění veřejné
zeleně (křoví), odstranění zákoutí – otevření prostorů“ (20,5 %) - bez významných
rozdílů mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami.
a
„Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej budovy zřizovateli školy)“
(20,5 %). Toto téma je statisticky významně méně uváděno věkovou kategorií 18-24 let
(7 %).
Z témat formulovaných na veřejném fóru se celkově mezi nejméně preferovaná zařadila
témata: „Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců“ (4 %),
nadprůměrně mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi (15 %) a naopak podprůměrně mezi
muži (1,5 %) a lidmi ve věkové kategorii nad 65 let (1 %).
a
„Rozšíření a přemístění skateparku např. do areálu házenkářského hřiště (hledání
možností)“ (celkem pouze 3,5 %) se statisticky významně vyšším zájmem mezi mladými
lidmi 18-24 let (19 %).
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách zaměřena zejména na
sportoviště: cyklostezky, letní stadion, okruh pro in-line bruslaře, skatepark. Naopak
zcela na okraji jejich zájmu jsou témata: samostatného veřejného projednání
problematiky revitalizace centra města, úprava prostranství před výpravní budovou ČD
(obě témata bez jediného hlasu). A dále témata revitalizace budovy radnice, vzniku
prostorů pro prezentace začínajících podnikatelů a umělců, podpora volnočasových
aktivit pro seniory, pokračování rekonstrukce ul. Štramberské, rozšíření parkovacích
míst u polikliniky (vždy po 1 hlasu). Významně méně často (oproti celku) nejmladší
skupina vybrala také témata zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách a téma
dostavby domova pro seniory.

Věková kategorie 25 - 34 let vybrala jednoznačně nejčastěji téma cyklostezek.
Významně častěji než jiné skupiny obyvatel Kopřivnice preferovala myšlenku založení
tradice pořádání Dne rodiny (i když toto téma se u této skupiny nedostalo ani do TOP
5). Naopak významně méně často lidé z této věkové kategorie volili dostavbu domova
pro seniory a podporu volnočasových aktivit pro seniory a revitalizaci radnice.
Lidé ve věku 35 - 44 let mají jako top téma cyklostezky (nikoliv významně více než jiné
skupiny). Méně často než ostatní vybrali téma dostavby domova pro seniory.
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Občané Kopřivnice ve věku 45 - 54 let dali nejvíce hlasů dostavbě domova pro seniory
na ulici Příčné. Statisticky významně méně podporují cyklostezky, okruh pro in-line
bruslaře, založení tradice Dne rodiny. Ani jeden hlas od této věkové skupiny nezískalo
téma skateparku.
Věková kategorie 55 - 64 let je nejvíce zaměřena na rozšíření parkovacích míst pro
návštěvníky polikliniky a na druhém místě na dostavbu domova pro seniory. Významně
méně než ostatní sociodemografické skupiny podporují cyklostezky, rekonstrukci Domu
dětí a mládeže, podporu volnočasových aktivit pro seniory, myšlenku Dne rodiny
a rekonstrukci letního stadionu. Ani jeden hlas od této věkové skupiny nezískalo téma
skateparku a okruhu pro in-line bruslaře.
V nejstarší kategorii lidí nad 65 let se jednoznačně nejdůležitějším tématem jeví
dostavba domova pro seniory na ulici Příčné. Nadprůměrně je pak v popředí i rozšíření
parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky a podpora volnočasových aktivit pro
seniory. Naopak významně menší je podpora témat cyklostezek, rekonstrukce letního
stadionu, Dne rodiny, prostorů pro prezentace podnikatelů a umělců. Ani jeden hlas od
této věkové skupiny nezískalo téma skateparku a okruhu pro in-line bruslaře.
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Každý respondent měl možnost kromě 18ti témat, která vzešla z veřejného fóra,
naformulovat svoje téma, které považuje pro město Kopřivnice za důležité. Této
možnosti využilo 55 občanů.
U nich se nejčastěji objevovala témata spojená s požadavkem řešit situaci na sídlišti
Sever, jejich nespokojenost se současným stavem vč. vztahu k Romům, bezdomovcům
a obecně nepřizpůsobivým občanům.
Dalšími tématy, která byla opakovaně doplňována jsou: nedostatečná parkovací místa,
chybějící dětská hřiště a bezpečnostní situace ve městě.

Ani jedno z doplňovaných témat nedosáhlo četnosti, která by zasáhla do žebříčku
témat 1-18 z veřejného fóra. Dá se ale s určitostí předpokládat, že pokud by se některá
z těchto témat dostala na seznam předkládaný respondentům ve výzkumu
(podpořeně), získala by výrazně více hlasů než reportujeme nyní ze spontánních
odpovědí.
Ani u jednoho z doplňovaných témat se neukázala významná převaha některé skupiny,
ať už podle vzdělání, věku nebo pohlaví.
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