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Průzkum
V průběhu července jsme v Chodově realizovali výzkum mezi obyvateli.
Cílem bylo zjistit spokojenost občanů s kvalitou života a jejich názory na
budoucí rozvoj Chodova. Rádi se s Vámi o tyto výsledky podělíme. Váš názor
pro nás představuje důležitý podklad pro naše rozhodování. Do průzkumu se
podařilo zapojit důležitou část obyvatel.

Rozdělení respondentů
448 obyvatel města se zapojilo
65+
13%
52 - 64 let
15%

ženy: 68 % muži: 32 %

15 - 26 let
13%

podle věku
27 - 39 let
30%

40 - 51 let
29%

podle zaměstnání

Jiné
4%

Na rodičovské dovolené

Bydlím i
pracuji/studuji
29%

Nezaměstnaný
Důchodce

V Chodově...
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Pouze bydlím
67%

Shrnutí
Výsledek který je pro nás nejdůležitější: 86 % obyvatel je s životem v
Chodově spokojeno.
•

Ženy a lidé, kteří zde současně bydlí i pracují, jsou mírně spokojenější.

•

Nižší spokojenost panuje s mezilidskými vztahy ve městě. Spokojeno je
59 % obyvatel. Nejméně spokojená s mezilidskými vztahy je skupina obyvatel do
26 let (spokojenost je 46 %).

Na městě nejvíce oceňujeme rozsah zeleně. Ostatně pobyt v přírodě
je náš největší koníček.
•
•

Někteří by zlepšili péči o zeleň. Především pak sečení trávy.
Z pohledu věkových skupin obyvatel je názor na zeleň stabilní a nejlépe v tomto
ohledu hodnotíme lokalitu Bílá voda.

Nedostatek parkovacích míst je téma, které nás nejvíce trápí. Pro
toto řešení bychom chtěli využít největší část investic.
•

Nejméně spokojeni jsou v tomto ohledu lidé do 26 let a ti občané, kteří pracují
mimo Chodov.

•

Více jak 60 % lidí, kteří byly s parkováním nespokojení, by využívalo více jízdu na
kole, pokud by byla kvalitnější infrastruktura.

Chodov si do budoucna představujeme jako moderní, bezpečné a čisté
město. Dle vašich komentářů k tomu máme dobře našlápnuto.
•

Nejvíce bezpečně se ve městě cítili lidé nad 65 let. Přes 40 % z nás by
investovalo více prostředků do řešení bezpečnosti.

•

Svou budoucnost nespojujeme s konkrétními projekty, ale především se
spokojeností a komunitním životem ve městě.

Naše silné stránky
Údržba chodníků a komunikací
(81 % obyvatel)

Možnosti

Kvalita mateřských škol

kulturního
vyžití
(77 % obyvatel)

(84 % obyvatel)

Rozsah veřejné zeleně
(78 % obyvatel)

Technická infrastruktura
ve městě
(72 % obyvatel)

*Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, které jsou v daném tématu spokojeny.

Co se vám v Chodově líbí?
Chodov vzkvétá, je to město

Byla jsem moc spokojená

Zachovat Bílou vodu bez

dobré pro život. Ve městě

s organizací očkování pro

úprav, tak jak je nyní,

oceňuju dostatek obchodů a

důchodce - přístup, pomoc,

přírodní. Nejsem zastánce

pracovních příležitostí.

prostředí, zájem vedení

multi parkoviště a

města. Vážím si práce lidí,

volnočasového areálu. Bílou

kteří pro naše město pracují.

vodu nám všichni závidí, právě

Bydlím zde pouze 11 let a za

Všichni musí vidět, jak se

pro tu přirozenost.

tu dobu vidím obrovský krok

město mění a je čím dál

k lepšímu.

krásnější.

Služby, obchody a
volný čas

Nejčastější odpovědi na otázku, jaké obchody či služby v Chodově postrádáte.

Zahrada,hobby
Sport a sportovní akce
V domácnosti
Cestování/pobyt v přírodě
Kultura a společenské akce
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Odpovědi na otázku jakým způsobem trávíte nejraději svůj volný čas?

Naše výzvy
Možnosti výstavby rodinného domu
(52 % obyvatel)

Mezilidské
vztahy
a komunita

Parkování v místě
bydliště

(34 % obyvatel)

(62 % obyvatel)

Možnost zaměstnání v mém oboru
(38 % obyvatel)

Bezpečnost ve veřejném
prostoru
(32 % obyvatel)

*Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, které by uvítaly zlepšení v dané oblasti.

Kde vidíte prostor pro změnu?
Město Chodov stárne.

Město by mělo odkoupit

Krásné Staroměstské náměstí

Starých lidí přibývá, ale

budovy, se kterými je možnost

kazí Prior svým vzhledem.

zdravotní péče o ně už

do budoucna pracovat -

Bývalé obchodní středisko

zaostává. Chybí další budova

obchoďák, Merkur, Ideál,

není dobře využito, je ve

rehabilitační péče.

Sauna (Bílý kůň).

špatném stavu.

Oblasti, do kterých
chceme investovat
59 %
40 %
27 %
24 %
16 %
15%

Parkovací stání

Investovala bych do opravy

Řešení bezpečnosti

KASS. Dále pak cyklostezku

Místní komunikace, chodníky
Veřejná zeleň

chodníků a údržby parku u
do Lokte (až do Lokte, ne jen
za Loučky).
Do budoucna je pro mě
důležitý vybudovaný obchvat
města, krásné zahrady

Kulturní zařízení

v mateřských školách a
koupaliště.

Sportoviště

*Občané měli možnost vybírat až 3 témata

Nejvyšší podíl obyvatel označil jako oblast, na níž bychom se v Chodově měli zaměřit,
dopravu a parkování. Jako svoji první volbu volilo dopravu a parkování 39 % dotázaných.
Druhou nejčastěji vybíranou oblastí je řešení bezpečnosti (první volba pro 25 %
respondentů, celkem pro 40 %). U dalších oblastí lze říci, že jsou méně často vybírány na
prvním místě, ale přesto jsou pro významný podíl obyvatel oblastmi, na něž by se Chodov
měl zaměřit.
U sportovišť a kultury je zajímavé podívat se na věk dotázaných, kdy volili jako oblast zájmu
spíše mladší obyvatelé do 39 let (26 %, respektive 27 % u kultury), např. oproti obyvatelům
65+ (1 %, respektive 2 % u kultury). Stejně tak mladší obyvatelé považovali oblast
cestovního ruchu za důležitou oproti lidem nad 51 let, kteří téma nezmiňovali prakticky
vůbec. Dle očekávání, starší obyvatelé nadprůměrně zmiňovali rozvoj sociálních služeb.
Jako prioritní téma označilo 16 % občanů starších 65 let oproti 6 % lidí do 39 let.

Díky, že jste se
zapojili a sdíleli s
námi vaše názory!

#mujchodov

Máme na čem pracovat, ale díky vaší snaze máme
spoustu nových podnětů na co se zaměřit.
Výsledky použijeme je při tvorbě našeho strategického
plánu jako jeden z nejdůležitějších podkladů.

mujchodov.cz

