CHODOV POHLEDEM
SVÝCH OBYVATEL
VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ

V průběhu června a července 2021 došlo
k realizaci dvou výzkůmů s cílem zjistit názory
občanů Chodova na budoucí rozvoj města
a kvalitu jejich života ve městě. Obecný průzkum
byl určen pro všechny obyvatele nad 15 let. Do
druhého se zapojili žáci a studenti základních
a středních škol.

#mujchodov

Výsledky jsme pro Vás zpracovali ve formě
následující infografiky. Názory využijeme jako
podlad pro nový strategický plán.
Děkujeme za Vaši účast.
Pro více informací
navštivte
mujchodov.cz

#mujchodov

CHODOV

pohledem obyvatel města
#mujchodov

VYBRANÉ KOMENTÁŘE A VZKAZY NAŠICH
OBČANŮ
(bez gramatické úpravy)

Z Chodova chci atraktivní místo, kam se budou vracet
mladí vzdělaní lidé, jkteří zde budou mít možnost podnikat,
sportovat, kulturně žít... Místo pro spokojený, klidný a
bezpečný život, kvalitní školy, vyžití pro děti, mladé i lidi v
produktivním věku, akce pro všechny
Chodov si do budoucna představuju jako moderní město,
plně příležitostí a slušných občanů. Dejte možnost prodeje
sociálních bytů do soukromého vlastnictví, zamezte obchodu
s chudobou. Tvrdě jděte proti prodeji drog, chce to více
pracovních možností. Vřesová bude končit a Sokolovská
taky, ale co dál?
Chybí tržiště s regionálními produkty, misto, kde se
obyvatelé v sobotu setkávají a nakupují čerstvé potraviny
přímo od výrobců a zemědělců. Takové místo není bez celém
regionu (carské trhy občas v pátek, kdy lidé v produktivním
věku pracují, nepočítám)
Narodila jsem se tu a většinu lidí znám. Za posledních pár let
se to tu mění k lepšímu
S panem starostou se nestrachuji o to, jak bude Chodov
vypadat za 10 let. Opravdu bych ráda ten bazén, aby děti
nemusely cestovat do jiných měst na povinný výcvik, určitě
by zde mělo být více hřišť a to i pro větší děti - nějaké vodní
hrádky na Bílé vodě - mlýnky, ..., doplnila bych rozhodně o
herní prvky pro děti Lesopark, je super, ale s dětmi tam moc
vyžití není. Ráda bych, aby třídění odpadků za 10 let bylo
samozřejmostí pro všechny občany, přibyli nádoby na bio a
kov a hlavně, aby odpad šel k dalšímu zpracování
Chtěla bych se cítit bezpečně ve dne i v noci ,aby se více
dbalo na bezpečnost a noční klid. Aby zde bylo méně
neprizpusobivych lidí a bezdomovců. Aby měl Chodov krásné
udržované parky ,kde si můžete v klidu sednout a přečíst
knihu .Více veřejných hřišť pro děti různých věkových skupin.
Líbí se mi projekt výstavby bytovek namísto dosavadní
ZUŠ Chodov, nevím, jestli projekt je nadále v řešení a jestli
nebude trvat dalších 10 let, než se město rozhodne kopnout
do země. Avšak přesně podobné lokality a výstavbu nových
„obytných zón“ potřebuje.
Je to kousek do prirody, kousek do okresniho a krajskeho
města
Věřím že lepší dopravní dostupnost a to bohužel jen
autobusovou dopravou, by mohla snížit tlak na parkovací
místa. Vlaková doprava i kdyz uděláte krásné nádraží je pro
každodenní dojíždění do Karlových varů pro lidi co bydlí na
sídlišti mrtvá. V Chodově nádraží daleko , ve Varech Horní
nádraží daleko, co dodat.
Chodov by se měl snažit o to, aby byl zajímavý pro mladé
lidi, perspektivní zaměstnance, pro mladé rodiny. Může
nabídnout relativně levné ubytování, ale okolí a vyžití je
chabé, často vinou místních zničené, špinavé. Místo zeleně
budou nutná parkoviště, jejich potřebu chápu, ale kdo by
chtěl bydlet v panelákovém ráji pod Vřesovou ...
Hodně nám ten Chodov prokoul to beru jako velké plus. Jen
za mě by to chtělo trochu víc zeleně.

Pro více informací
navštivte
mujchodov.cz

Nelíbí se mi, že ve městě je strašně málo služeb. Ať už se
jedná o kavárny nebo normální obchody (nemyslím teď
diskonty). Chybí mi prostory, kde by šlo zrealizovat obchod s
normálním oblečením nebo s kavárnou například. Stejně tak
tu prostě chybí například nějaké vyžití v bazénu, ale chápu,
že to není ekonomicky zajímavé pro město - Bílou vodu beru
jako letní záležitost, ne celoroční, kde by mohly fungovat
kroužky atd..

Do budoucna chci Finančně zdravé SMART město, které
svými moderními řešeními jde ostatním městům v regionu, v
republice, příkladem (především je potřeba zabrat v oblasti
odpadového hospodářství) a zároveň je příjemné pro své
obyvatele a atraktivní pro možné budoucí nové obyvatele
(rozvoj bydlení; být atraktivní i pro vzdělané občany). Město,
které má vizi a nespokojí se jen s „drobnými projekty „typu
dětská hřiště a parkoviště“.

Nemám rád parkování v okolí Hlavní ulice, k večeru nebo po
odpolední naprosto nadlidský výkon a nutí nás to parkovat i
na místa kde by auta být neměla

V Chodově není dostupná kvalitní lékařská péče (specialisté
buď další pacienty nepřijímají nebo nejsou vůbec (například
oční, zubní, neurologie)

Rád bych aby se znovu obnovila zastávka pro staré město
před nevyužitém místě před autoservisem SAEL ve směru do
Karlových Varů.

Nelíbí se mi zatravňovací mříže za dóm v Tovární atd. Je to
velmi nepraktické pro malé děti, seniory, dost špatně se po
tom chodí. Se sousedy si na to dost stěžujeme mezi sebou

V Chodově je hodně málo dětských hřišť! A ty co tu jsou,jsou
pro mě si děti nepoužitelné a myslím že některé jsou svou
stavbou nebezpečné i pro ty větší např. v ulici Revoluční

V okolí je spousta ovocných stromů o které se nikdo nestará.
Myslím,že pro děti hrající si venku, je to další zdroj vitamínů

Chtěla bych více druhů kroužků pro děti.Ty děti které nejsou
sportovně založené mají víceméně smůlu protože ty kroužky
co nejsou sportovní jsou ihned plně obsazené a tím pádem
spousty děti nemá kam chodit. A dětská hřiště to je upřímně
bída ,bydlíme v Čapkově ulici a to ubohé pískoviště na tom
obrovském place je děs prostoru je tam dost tak nevím proč
by před domem nebo za domem kde je taky prostoru dost
nemohlo být nějaké větší hřiště pro menší i větší děti.

Chybí nejake větší třeba sportovní zařízení co muže používat
veřejnost…ledová plocha, bazen, apod

No tak obrovské mínus je skvadra lidi co se tu pohybuje. Dost
drogově závislých se motají úplně všude člověk se necítí moc
bezpečně.

I pres zrejme rostouci pocet obyvatel jsme stale velka
vesnice.Takze se vetsina zname a dokazeme si pomoci.

Město si do budoucna přeju zelený, s množstvím pěších/
cyklo stezek do okolí (chybí mi cca 10km bezpečné trasy
a těším se na stezku do Božičan, uvítala bych napojení
na Loket a Lomnici) a především ne více se rozvíjející
infrastrukturu na Bílé vodě (jsem proti skateparku a
rozšíření parkoviště na tomto místě a jsem pro zachování co
nejvíce přírodního prostředí tam). Dále bezpečný.

Ve městě je 13 000 obyvatel a jen jedno misto kde si člověk
dá zmrzlinu. O vikendu je město mrtvé. Priorota je jen sport
a dechovka. Ale žijí tu i nesportovci a lidé v produktivnim
věku. Chtělo by se to zaměřit taky na střední část obyvatel.

Mám pocit, že Chodov má slušného a poctivého starostu,
který má zájem n a tom, aby bylo město solidním místem k
žití.

Do budoucna vidím Chodov rozhodně zelený. Ráda bych
viděla pár stromů na momentálně vydlážděném náměstí.
Nový park v místě nerealizovaného projektu nákupního
centra. Pokud nejsou peníze, pak by mohl být projekt
financován z veřejné sbírky. Koupím první strom :o). Zelené
střechy a fasády na veřejných budovách. Parkovací místa
řešená podzemním parkovištěm namísto vybetonování
travnaté plochy.

Ráda bych aby se v Chodově najít více vyžití s dětmi všech
věkových skupin, zde v Chodově mi chybí nějaké velké
oplocené hřiště, třeba takové jako je v Božíčanech. Dále
mi v Chodově chybí cyklostezky, které by navazovaly na již
vybudované v našem okolí.
Chodov si představuju jeko bezpečný, kde se nebudu bát jít
sama ve večerních hodinách. Jelikož je tu enormní problém
s parkováním, člověk si musí vybrat,zda danou akci mimo
město raději odmítne nebo si ji užije,ale pak ho čeká i hodina
popojíždění, hledání parkovacího místa a posléze dlouhé
minuty hrůzy,než se mladá žena dostane v pořádku domů,
zejména v určitých částech města.. rozvíjení nejen školských
zařízení, ale i mimoškolních aktivit, péče o naše seniory, s
tím souvisí snaha dovést do města kvalitní lékaře různých
oborů
Město Chodov stárne. Starých lidí přibývá, ale zdravotní
péče o ně už zaostává. Chybí další budova rehabilitační péče,
původní (ul. 1. Máje) kapacitně vůbec nestačí. Dříve byla
poskytována častěji (2x ročně po 10ti zákrocích), nyní pouze
1x ročně po osmi.

Sekání trávy je zbytečně časté - trendy sekání v pruzích nebo
ponechání „louky“ nejsou uplatňovány

Me osobne by potesilo, kdyby mesto pridelalo pred nasim
domem dve lavicky, na ktere se se sousedy radi schazime,
kafujem a debatime. Nemame jinou moznost pri hezkem
pocasi, kde se schazet.
Kácí se stromy a místo nich se nevysadí nové.
Byla jsem moc spokojená s organizací očkování pro důchodce
- přístup, pomoc, prostředí, zájem vedení města. Vážím si
práce lidí, kteří pro naše město pracují. Všichni musí vidět,
jak se město mění a je čím dál krásnější. Za to jim patří velký
dík a přeji jim jen to nejlepší.
Vadí mi nespočet hřišť s nepoužitelnými pyramidami,
zasypané odpadky, střepy a nedopalky, lavičky kolem hřišť
jako kuřácké koutky ...prosím o jedno oplocené hřiště, se
zákazem kouření a pití, nejlépe nějakým způsobem hlídané.

#mujchodov
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Rozdělení respondentů

448 obyvatel města
ženy 68 %

Dle současného postavení
65 +
13%

muži 32 %

Jiné
4%

15 - 26 let
13%

Na rodičovské dovolené

Bydlím i
pracuji/studuji
29%

52 - 64 let
15%

Nezaměstnaný
Důchodce

podle věku

V Chodově

Podnikatel

27 - 39 let
30%

Student
Pouze bydlím
67%

40 - 51 let
29%

Zaměstnanec
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Shrnutí
Těší nás, že 86% obyvatel je s životem ve městě
spokojeno.
●
●
●

Ženy jsou mírně spokojenější než muži.
Nejspokojenější jsou lidé ve věku 65 a více let.
Nižší spokojenost panuje s mezilidskými vztahy ve městě spokojeno je 59 % obyvatel.

plné zeleně.
●

●

Možnosti výstavby rodinného domu

(81 % obyvatel)

(52 % obyvatel)

Kvalita mateřských škol

Možnosti
kulturního
vyžití
(77 % obyvatel)

(84 % obyvatel)

(72 % obyvatel)

)

Oblasti,
do kterých chceme investovat

27 %
24 %

Místní komunikace
Veřejná zeleň

16 % Kulturní zařízení
15 % Sportoviště

Možnost zaměstnání v mém oboru
(38 % obyvatel)

Bezpečnost ve veřejném prostoru
(32 % obyvatel)

Služby a obchody,
které nám v Chodově chybí

Investovala bych do opravy chodníků
a údržby parku u KASS. Dále pak
cyklostezku do Lokte (až do Lokte, ne jen
za Loučky).
Do budoucna je pro mě důležitý
vybudovaný obchvat města, krásné
zahrady v mateřských školách a
koupaliště.
Město by mělo odkoupit budovy, se
kterými je možnost do budoucna
pracovat - obchoďák, Merkur, Ideál,
Sauna (Bílý kůň).

– komentáře respondentů

Pro více informací
navštivte
mujchodov.cz

(34 % obyvatel)

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

*Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, které vyslovily spokojenost v dané oblasti.

40 %

Parkování v místě bydliště

Mezilidské
vztahy
a komunita

(62 % obyvatel)

Technická infrastruktura ve městě

(78 % obyvatel

Řešení bezpečnosti

●

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.

Oblasti, na kterých chceme v budoucnu pracovat

Údržba chodníků a komunikací

59 %

●

Naše výzvy

Oblasti, se kterými jsme ve městě spokojeni

Parkovací stání

které nás nejvíce trápí.

Investice do městské zeleně by upřednostnilo
24 % obyvatel.
Z pohledu věkových skupin obyvatel je názor na
zeleň stabilní a nejlépe v tomto ohledu hodnotíme
lokalitu Bílá voda.

Naše silné stránky

Rozsah veřejné zeleně

Nedostatek parkovacích míst je téma,

Líbí se nám, že je naše město

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

#mujchodov

