
Zápis z komise ZM a MA21  
ze dne 23.10.2020, kancelář starosty, nám. Husovo 70, Český Brod 

Přítomni: 

• Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
• Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
• Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.
• Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,

Omluven: 
• Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
• Mgr. Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Program: 
1. Aktuální stav plnění kritérií projektu ZM a MA21 2020
2. Aktuální stav plnění nových cílů projektu ZM a MA21 pro rok 2020

a. Zavedení participativního rozpočtu
b. Zřízení knihobudky namísto stávající veřejné telefonní budky
c. Aktualizace webu Zdravý Brod dle z.č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových

stránek a mobilních aplikací
3. Názorový průzkum 2020
4. Plánované akce 10 - 12/2020 ZM a MA21
5. Diskuze

1. Aktuální stav plnění kritérií projektu ZM a MA21 2020
Do 30.10.2020 se zavírá databáze Cenia. Všechna kritéria jsou naplněna a nyní čekáme na
posouzení. Opět se ucházíme o kategorii C. viz https://www.dataplan.info/cz/cesky-brod

2. Aktuální stav plnění nových cílů projektu ZM a MA21 pro rok 2020

a) Zavedení participativního rozpočtu - RM dne 21.10.2020 přijala usnesení, kdy byla přijata
pravidla, harmonogram i navrhovaná částka 300.000,-Kč, která by měla být pro PaR k dispozici
na realizaci projektů z rozpočtu 2021. Dalším krokem je předložení této aktivity na jednání
zastupitelstva dne 25.11.2020. ( viz příloha č.1).

b) Zřízení knihobudky namísto stávající veřejné telefonní budky - aktivita je pod patronací CVIKu.
Budka byla demontována a převezena do dílny k panu Brožkovi, kde bude upravena a
následně bude instalována. Přesné místo není zatím určeno.

c) Aktualizace webu Zdravý Brod dle z.č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací - zatím nezapočaly žádné práce na aktualizaci webu. Z finančních důvodů
v roce 2020 nebude web pravděpodobně vůbec upraven.

3. Názorový průzkum (harmonogram, propagace, spolupráce....) 
Harmonogram musel být aktualizován vzhledem k pandemii a přijatým krizovým 
opatřením. Průzkumu se účastnilo 428. ( viz příloha č.2). 

https://www.dataplan.info/cz/cesky-brod


NÁZOROVÝ PRŮZKUM ČESKÝ BROD 2020 

Příprava 
dotazování 

14. 2. Draft dotazníku (přidat škály důležitosti) Agora 
2.3. - 6.3. První schůzka nad dotazníkem s podněty vedení, 

případně vedoucích úřadu  
všichni 

Zapracované připomínky vedení a vedoucích 
do semifinální verze 

Agora 

Připomínky k semifinální verzi Prac. skupina 
(vedení+Petra) 

11.9. Finální obsah dotazníku Agora 
Propagace 10. - 19.9. Avizo o chystaném šetření  

(článek na web, bannery …) 
Petra 

7.9. Uzávěrka ČBZ  
(článek a plakát → nebude tam dotazník) 

Petra 

19.9. Expedice ČBZ ČB 
14.9. - 18.9. Finální podoba dotazníku pro tištěnou distribuci A3 Grafik + Petra 

Realizace 
dotazování – 
papírová 
anketa 

19.9. - 18.10. Distribuce a sběr papírových dotazníků  
(školy, IC, knihovna, penzion ANNA, sokolovna) 

ČB (Petra) 

5.10* 
12.10 
19.10. 

Sběr tištěných dotazníků a následné odevzdání 
Agoře 
*sběr je dobré dělat průběžně – abychom data mohli
zadávat průběžně a nemuseli pak zadávat několik set
dotazníků najednou

Petra 

Realizace 
dotazování – 
on-line anketa 

11.9. Zadání ankety do administračního systému a zaslání 
náhledu městu 

Agora 

19.9. - 18.10. On-line dotazování Agora 

Zpracování a 
vyhodnocení 
dat 

22.10. Zadání dat z papírových dotazníků Agora 
2.11 Vysvědčení – obsah pro vložení do již připraveného 

prostoru ve zpravodaji 
Agora 

2.11 Finál obsah „vysvědčení“ do ČBZ (uzávěrka) Agora 
16.11 Odevzdání podrobného vyhodnocení průzkumu Agora 

Propagace 
výsledku 

26. 9. Formát vysvědčené (bez obsahu) – dodat pro 
zalomení. data dodáme do 2.11. 

Agora 

2.11. Uzávěrka ČBZ ČB (Petra) 
13.11. Expedice ČBZ ČB 
16.11. Vložení zprávy na web, info na FB…. Petra 

4. Plánované akce 10 - 12/2020 ZM a MA21
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a na doporučení starosty nebudeme tradiční akci 
Adventní průvod světýlek realizovat. K názoru se přiklání i radní. V tuto chvíli je pořádání sportovních 
i kulturní akcí zakázáno. 

5. Diskuze
Petr Fořt navrhl adventní akci realizovat, byť ve změněné formě. P. Ištvániková přislíbila online 
schůzku s realizačním týmem.  

Zapsala Petra Ištvániková………………………  Ověřil Ing. Petr Čermák………………………… 
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1. CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET / PROJEKT BROĎÁCI BRODU 

Participativní rozpočet (PaR) je nástroj zlepšující komunikaci mezi vedením města, městským úřadem 
a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat 
participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují 
obyvatelé.  

Postup tvorby participativního rozpočtu probíhá tak, že: 

1. Obyvatelé předkládají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Českém 
Brodě v následujícím roce vylepšit.  

2. Městský úřad Českého Brodu návrhy posoudí z hlediska realizovatelnosti a případně je ve 
spolupráci s autory upraví do realizovatelné podoby. 

3. Navrhovatelé se za asistence města setkají s občany na veřejné diskuzi, kde mohou autorům 
poskytnout zpětnou vazbu k úpravě jejich návrhu.  

4. Vyvrcholením procesu participativního rozpočtování je on-line hlasování o tom, které návrhy 
mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.  

Pro realizaci výsledků tohoto postupu bude využito 300.000,- Kč včetně DPH, které tak tvoří vlastní 
participativní rozpočet. Tato částka bude využita v roce 2021, s tím, že musí být vynaložena na návrhy 
občanů, které budou předloženy a vybrány ve shodě s následujícím postupem na základě jasně 
definovaných pravidel odsouhlasených zastupitelstvem města 25. 11. 2020. 

Vedení města sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu může využít k realizaci 
projektů i mimo PaR. 

 



 

říjen  
- listopad 

2020 

listopad 2020 
- leden 2021  

leden  
- březen 2021 

březen  
- květen 2021 

od května 
2021 

 

2. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO ROZPOČTU  PRO OBDOBÍ 2020- 2021 
Navrhovaný proces lze rozdělit do pěti základních kroků, resp. etap. Níže uvádíme navržený časový 
harmonogram s hlavními milníky, které označují odpovídající postup přípravy participativního 
rozpočtu. 
  

1. Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby participativního rozpočtu  
Milníky: 

• Finalizace pravidel a detailní podoby postupy tvorby PaR  
• Schválení postupu radou (21. 10. 2020)  
• Schválení postupu zastupitelstvem (25. 11. 2020) 

2. Informování občanů a sběr návrhů 
Milníky: 

• Prezentace podoby projektu prostřednictvím vytipovaných 
komunikačních kanálů 

• Webová stránka participativního rozpočtu s kompletní informací o 
participativním rozpočtu (9.12.2020) 

• Sběr návrhů on-line formulářem (9. 12. 2020 - 20. 1.2021)  

3. Prověření realizovatelnosti a úprava návrhů občanů  
Milníky: 

• Zveřejnění krátké anotace projektů na webu,  
(průběžně, nejpozději do 31.1.2021) 

• Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům 
(do 31.1.2021) 

• Setkání s veřejností a autory nad podanými návrhy  
(začátek února 2021) 

• Finalizace návrhů ve spolupráci úřad – autor (do 31.3.2021) 

4. Prezentace a výběr návrhů k realizaci 
Milníky: 

• Informování občanů o finální podobě návrhů a způsobu hlasování  
• On-line hlasování na webu ( 9.4. - 30.4.2021) 
• Informační kampaň o výsledcích hlasování (1.5. - 20.5.2020)   

5. Vyhodnocení postupu tvorby participativního rozpočtu a realizace návrhů 
Milníky: 

• Alokace financí na realizaci vybraných návrhů (1.5. - 31. 12. 2021) 
• Vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník  

(po 1. 5. 2021) 
• Schválení pravidel pro další ročník radou/zastupitelstvem  srpen/září 

2021) 
 

 

 



 

3. PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU  

Preambule 
Pro participativní rozpočet města Českého Brodu je v rozpočtu města vyhrazena částka 300 000,- Kč. 
Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na 
zkvalitnění života obyvatel ve shodě s následujícími pravidly.   
Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů.  Je odpovědné za posouzení 
realizovatelnosti návrhů, případně spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední 
fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci. 
 

1. Obecná pravidla sloužící k posouzení realizovatelnosti návrhu   
• Návrhy mohou mít investiční i neinvestiční povahu. V případě investic do majetku, který není 

vlastnictvím města, je třeba navrhovatelem projektu zajistit souhlas vlastníka s využíváním 
této investice. V případě, že navrhovatel nezajistí souhlas vlastníka majetku, na kterém bude 
projekt realizován, nemusí být tento projekt zařazen ke hlasování z důvodu omezení kapacity 
MěÚ Český Brod.  

• Realizace návrhu musí být v kompetenci města. 
• Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a plánovanými 

investicemi města. 
• Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany. Musí být přístupný a využitelný všemi občany 

města. 
• Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout částku 300 000,- Kč včetně DPH. 

Realizovaný návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací 
ceny. 

• Návrh musí být realizovatelný nejpozději do konce roku 2021. Pouze v opravdu odůvodněných 
případech lze realizaci přesunout až do konce roku 2022. 

• Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska 
subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru. 

• Finance participativního rozpočtu nebudou podporovat činnosti či investice podporované 
z jiných dotačních programů města (například nebudou podporovány provozní náklady 
spolků). 

 

2. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli 
• Návrh může podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitosti v Českém Brodě spolu se 

dvěma kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, 
musí být alespoň jednou z kontaktních osob  jeho zákonný zástupce. 

• Každý občan může podat i podpořit více návrhů. 
• Návrh je možné podat elektronicky přes on-line formulář uvedený na webové stránce 

participativního rozpočtu případně v listinné podobě na podatelně MěÚ Český Brod, nám. 
Arnošta z Pardubic 56, 282 01, Český Brod, s označením: Broďáci Brodu. 

• Návrh je třeba zpracovat kompletně a uvést všechny povinné údaje a to konkrétně: 
o Název návrhu 
o Stručný popis návrhu (anotace) 
o Podrobný popis návrhu (obsahující přesný popis realizace a jeho zdůvodnění) včetně 

přesné specifikace realizace projektu.  
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o Odhadované náklady na realizaci návrhu 
o Ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva 

(např. foto současného stavu, ale také obrázky, skici atp., které návrh ilustrují). 
o Kontakty na autora návrhu a kontaktní osoby. 

• Součástí návrhu mohou být také další materiály usnadňující městskému úřadu posouzení 
realizovatelnosti a to konkrétně: 
o Položkový rozpočet 
o Předběžný souhlas vlastníka 
o Další podklady ilustrující návrh (například skici, studie, obrázky obdobných řešení, 

fotografie současného stavu atp.) 
• Návrhy u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti a 

nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí návrhu navrhovateli poskytne zpětnou vazbu o jeho 
přijetí. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi (nebo koktaní osobě uvedené na 
žádosti) k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.  

• V případě formální správnosti bude návrh prezentován na webových stránkách 
participativního rozpočtu ve formátu – název, stručný popis, autorův odhad nákladnosti 
realizace, ilustrační obrázek a místo realizace. 

 

3. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu 
• Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.  
• Do 10 pracovních dnů od formálně přijatého návrhu bude uveřejněn výsledek kontroly na 

webu participativního rozpočtu. Individuálně budou autorům informace zaslány elektronicky 
na uvedenou emailovou adresu.  

• V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je koordinátor ve spolupráci s příslušným 
odborem zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby a 
to do 30 pracovních dnů od upozornění autora na potřebu původní návrh upravit.  

• O výsledcích individuálních konzultací bude vždy sepsán zápis, shrnující obsah jednání, 
případně návrhy úprav projektu či odůvodnění, proč projekt nebude dále upravován nebo je 
vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tento zápis bude zaslán předkladateli na uvedený 
kontakt.  

• Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být 
zařazen do hlasování.  

 

4. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování  
• Hlasování bude probíhat elektronickou formou a bude ověřeno pomocí unikátního SMS kódu 

přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.  
• Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i 

záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na 
základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat. Konkrétní počet hlasů bude stanoven 
výpočtem počet návrhů/3, zaokrouhleno na celá čísla dolů. 

• Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát 
maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou 
kladných hlasů. 

• Zpracování výsledků proběhne tímto způsobem: 
o Sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. 
o Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. 
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o Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v 
pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních 
prostředků. 

o Pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v 
žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem. Pokud autor 
nabídku odmítne, bude realizován následující projekt umístěný v žebříčku hlasování.  

o Pokud se umístí na shodném místě v žebříčku dva či více návrhů se stejným počtem hlasů, 
realizuje se návrh s nejvyšším rozpočtem hlasů. 

o Pokud budou vybrány k realizaci dva či více návrhů, které se vylučují, bude realizován 
návrh s vyšším počtem hlasů. 

  
 

5. Pravidla pro realizaci návrhů 
• Rada města bere na vědomí výsledky hlasování a schvaluje přípravu a realizaci vybraných 

návrhů. 
• Pokud se při přípravě a realizaci návrhu objeví komplikace bránící realizaci návrhu či bude 

porušeno jakékoli pravidlo realizovatelnosti, rozhodne o dalším postupu rada města. 
• Pouze v odůvodněných případech rada města rozhodne o odchylce od schválených pravidel.   

 
 
 



Hodnocení kvality života v Českém Brodě – dotazník
Vyplněný dotazník odevzdejte prosím do 18. 10. 2020 na sběrných místech, jejichž seznam je uveden na konci.

Instrukce: U otázek, u kterých není uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď (např. křížkem). U otázek, které
umožňují větší množství odpovědí, jich označte maximálně tolik, kolik uvádí instrukce. V případě některých odpovědí
budete vyzváni k tomu, abyste na následující otázku (otázky) neodpovídal/a.
Pokud tyto instrukce nedodržíte, budou Vaše odpovědi neplatné!

K čemu vyplňovat takový dotazník?
Dotazník Vám umožní zhodnotit život v Českém Brodě z různých stránek. Zajímá nás, jak je to podle Vašeho názoru na-
příklad s kvalitou životního prostředí, s dopravou či třeba bezpečností ve městě. U každého tématu Vás požádáme o
zhodnocení toho, jak jste s ním spokojen/a a jak je pro Vás osobně důležité. Tím vyjádříte názor, čemu se má radnice
věnovat přednostně před ostatními problémy.

ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Ohodnoťte stav veřejných prostranství ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 3.

2. Proč není stav veřejných prostranství zcela uspokojivý?
(Vyberte maximálně 3 důvody, proč nejste spokojen/a.)

� přeplněné odpadní nádoby  � nedostatečné odstraňování následků vandalismu
� není zabezpečen pravidelný úklid ulic  (ničení zeleně, laviček, graffiti apod.)
� zanedbaná údržba chodníků a přilehlých zelených pásů  � nedostatečná údržba dětských hřišť
� málo odpadkových košů v ulicích  � znečištění ulic psími exkrementy
� zanedbaná údržba či obnova veřejné zeleně  �   nedostatek laviček
� nedostatečná zimní údržba chodníků a silnic

3. Ohodnoťte kvalitu životního prostředí ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a nebo nevíte, přejděte na otázku č. 5.

4. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v Českém Brodě?
(Vyberte maximálně 4 odpovědi. Výčet možností pokračuje na straně 2.)

� znečištění ovzduší osobní automobilovou dopravou  � znečištění ovzduší lokálními topeništi
� znečištění ovzduší nákladní automobilovou dopravou  � zápach z kanalizace
� zápach z nevyvážených kontejnerů na komunální odpad  � hluk z osobní automobilové dopravy

�
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n

� zápach z průmyslových oblastí (např. jatka, Isover, atd.)  � hluk z nákladní automobilové dopravy
� znečištěná (zapáchající) Šembera  � hluk ze železniční dopravy  � černé skládky

DOPRAVA VE MĚSTĚ        
5. Jakým způsobem se běžně pohybujete na území města?

 (Můžete označit více odpovědí.)
� automobilem  � pěšky  � na kole  � autobusem

6. Ohodnoťte na škále následující oblasti z hlediska důležitosti a spokojenosti.

7. Kde se cítíte jako chodec nebo cyklista nejvíce ohrožen/a?
(Vyberte maximálně 3 možnosti.)

� necítím se ohrožen/a  � při přecházení v ul. Žižkova
� na křižovatce ul. Jana Kouly (u Penny a Lidlu)  � při přecházení státní silnice 1/12 Praha - Kolín
� na křižovatce v ul. Jana Kouly a ul. Krále Jiřího (u areálu ZZN)  � v ul. Klučovská směrem k liblické pekárně
� na křižovatce ul, Palackého a ul. Na Cihelně  � cestou do Štolmíře
� při přecházení v ul. Žitomířská

8. Na kterých místech máte nejčastěji problém s parkováním?
(Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

� nemám auto / otázka se mě netýká  � v západní části města
� v centru města  (od trati k Palackého ulici včetně části za nemocnicí)
� v okolí nádraží  � okolí škol, školek
� na sídlišti a jihu města (Tuchorazská, K Dolánkám)  � žádné takové místo není
� za tratí (Škvárovna a Mexiko)  � nevím

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
9. Cítíte se ve městě bezpečně?

 Pokud jste odpověděl/a „rozhodně ano“, nebo „nevím“, přejděte na otázku 13.

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím
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Důležitost Spokojenost
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důležité
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organizace dopravy v centru města (systém
jednosměrek, přednost zprava apod.)
technický stav chodníků a vozovek v obci
bezpečnost silničního provozu
možnosti parkování
městská hromadná doprava (v rámci PID)
podmínky pro pohyb na kole
podmínky pro pěší
podmínky pro pohyb starších či jinak 
pohybově omezených lidí (s kočárkem atp.)



10.O co se obáváte?
(Můžete označit libovolný počet možností.)

� mám obavy o majetek (např. auto, domácnost)  � mám obavy o svou osobní bezpečnost (např. kvůli napadení na ulici)
� mám obavy o své osobní věci (peněženka, doklady, telefon atp.)  � mám obavy o bezpečnost svých blízkých

11.Která místa považujete za opravdu riziková z hlediska osobní bezpečnosti?
(Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

� městský park  � sídliště  � okolí supermarketů
� park Na Škvárovně  � okolí Casina San Marco, ul. Krále Jiřího 88  � stezka Břetislava Jedličky-Brodského
� nádraží ČD a okolí  � okolí Herny Viktoriaplay, nám. Husovo 78  � neosvětlená cesta do Štolmíře
� centrum města

12.Co je důvodem Vašich obav v těchto místech?
(Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

� nevím, je to spíše neurčitý pocit osobního ohrožení, než konkrétní důvod  � hlučné a neukázněné skupiny
� lidé evidentně pod vlivem omamných látek  � špinaví a zapáchající lidé
� agresivní násilníci  � kapsáři  � volně pobíhající psi

13. Ohodnoťte na škále činnost městské policie z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste s prací městské policie zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 15.

14.Jakou činnost městská policie podle Vás neprovádí dobře?
(Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

� měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti  � kontrola záboru veřejného prostranství
� řešení porušování veřejného pořádku  � pochůzková činnost strážníků v ulicích města

problémovými/rizikovými osobami  � nasazení služebních psů při obchůzkách
� kontroly parků a jiných rizikových míst ve městě  � kontrolu parkování
� využívání kamerového dohledu při řešení kriminality  � reakce na telefonické. oznámení občana o protiprávním jednání

15.Ohodnoťte na škále činnost Policie ČR z hlediska důležitosti a spokojenosti.

ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ
16.Ohodnoťte nabídku zdravotních služeb z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 18.

1
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Městská policie

Důležitost Spokojenost
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Policie ČR
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17.Které z následujících zdravotních služeb nejvíce postrádáte, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
(Vyberte maximálně 2 odpovědi.)

� praktický lékař  � zubní lékař  � lékárna  � odborný lékař
� dětský lékař  � pohotovost  � rychlá záchranná služba

18.Jak jsou pro Vás důležité a jak jste spokojen/a se školami v Českém Brodě.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 21.

19.Označte školu/y, se kterými máte zkušenosti, anebo o kterých máte informace.
� MŠ Sokolská  � MŠ Liblice  � ZŠ Žitomířská  � Gymnázium
� MŠ Kollárova  � ZŠ a Prakt. škola  � ZŠ Tyršova  � SOŠ Liblice

20.S čím konkrétně nejste spokojen/a?
 U školy, kterou hodnotíte, označte to, s čím nejste spokojen/a křížkem. (Vyberte maximálně 2 možnosti.)

21.Jaké jsou podle Vás největší překážky či problémy, se kterými se potýkají rodiny s dětmi v Českém Brodě?
(Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

� nedostatek kroužků nebo jiných mimoškolních aktivit  � nedostatek bezpečných nebo kvalitních hřišť
� chybí jesle  � bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými dětmi
� nedostatek míst v mateřských školách  � dopravní bezpečnost (nebezpečné křižovatky, přechody)
� nedostatek míst v dětských skupinách  � návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
� otevírací doba mateřských škol  � nedostatek zkrácených pracovních úvazků
� otevírací doba školních družin  � nevím

VOLNÝ ČAS, SPORT A KULTURA VE MĚSTĚ
22.Ohodnoťte nabídku kulturního a společenského vyžití ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a nebo nevíte, přejděte na otázku č. 24.

Malá kapacita Kvalita výuky Špatné vybavení Stravování Šikana Technický stav budov
MŠ SOKOLSKÁ
MŠ KOLLÁROVA
MŠ LIBLICE
ZŠ A PRAKT. ŠKOLA
ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ
ZŠ TYRŠOVA
GYMNÁZIUM
SOŠ LIBLICE

4

Důležitost Spokojenost
Velmi důležité Zcela nedůležité Velmi spokojen/a Zcela nespokojen/a Nevím

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Důležitost Spokojenost
Velmi důležité Zcela nedůležité Velmi spokojen/a Zcela nespokojen/a Nevím

1 2 3 4 1 2 3 4 5



23.Co v Českém Brodě nejvíce postrádáte pro své kulturní a společenské vyžití?
(Vyberte maximálně 2 možnosti)

� hudební akce  � filmové akce  � akce pro seniory
� divadelní akce  � vzdělávací akce  � akce pro rodiny s dětmi

24.Ohodnoťte nabídku sportovních aktivit ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 26.

25.Co ve městě nejvíce postrádáte pro možné sportovní a rekreační vyžití?
(Vyberte maximálně 4 odpovědi.)

� cyklostezky v okolí města  � skatepark
� okruh/stezky pro in-line bruslení  � dětská hřiště
� volně přístupná venkovní sportoviště (včetně různých „plácků“ pro sportování)  � dětské dopravní hřiště
� naučné stezky ve městě a okolí  � možnost koupání – přírodní koupaliště
� tělocvičny / prostory pro halové sporty / víceúčelová sportovní hala  � možnost koupání – umělé koupaliště
� hřiště pro seniory a osoby se zdravotním handicapem  � prostor pro psy na volno

SLUŽBY
26  Ohodnoťte dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 28. 

27.Které obchody či komerční služby Vám v Českém Brodě nejvíce chybí?
(Vyberte ma        imálně 2 odpovědi.)

� supermarket/ hypermarket          � menší obchody s delší otevírací dobou         � kvalitní restaurace        � restaurace se zahrádkou
� menší obchody v mojí části města        � specializované prodejny          � kavárny, nebo cukrárny

28.Ohodnoťte nabídku sociálních služeb ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku 30.

29.Jaké sociální služby (zařízení) Vám ve městě chybí, nebo podle Vás nemají dostatečnou kapacitu?
(Vyberte maximálně 2 možnosti)

� domov pro seniory  � denní stacionář pro seniory         � dům s pečovatelskou službou           � terénní pečovatelská služba
� stacionář pro osoby se zdravotním postižením  � psychologické poradenství  � odborné sociální poradenství
� nízkoprahové (bezplatné) zařízení pro děti a mládež  � azylový dům pro matky s dětmi  � startovací byty
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ROZVOJ MĚSTA
30.Ohodnoťte možnost zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města

z hlediska důležitosti a spokojenosti.

31.Představte si, že můžete rozhodnout o velkých investicích ve městě a jeho okolí.
Co byste chtěli ve městě podporovat?
(Vyberte maximálně 4 odpovědi.)

� budovat sítě stezek pro cyklisty (in-line atd.) kolem města  � rekonstruovat sportovní areály
� vytvořit zázemí pro cyklistickou dopravu ve městě  � rekonstruovat chodníky a místní komunikace

(stojany, uzamykatelná stání apod.)  � rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě
� vybudovat nové nájemní byty  � rekonstruovat budovy v areálu nemocnice
� vybudovat infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů  � vybudovat místa pro setkávání mladých
� vybudovat nový přivaděč vodních zdrojů a vodojem  � rekonstrukce náměstí
� navýšit kapacitu v zařízeních pro seniory  � obchvat města
� využití areálu bývalého cukrovaru

INFORMOVANOST O DĚNÍ VE MĚSTĚ A ČINNOST MĚST. ÚŘADU ČESKÝ BROD
32.Ohodnoťte informovanost o dění ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti.

33.Jaký typ informací Vás nejvíce zajímá?
(Vyberte maximálně 3 odpovědi.)

� aktuální informace o dění ve městě
 (o kulturních, sportovních či společenských akcích apod.)

� informace o rozvojových plánech ve městě
� informace o službách městského úřadu pro občany
� informace pro podnikatele (obchodní informace
� informace o rozhodování zastupitelstva a rady města

34  Jaké zdroje využíváte pro získání informací o dění ve městě a činnosti radnice?
 (Vyberte maximálně 4 odpovědi.)

� informace nevyhledávám, nemám o ně zájem          �   FB profil města  � účast na jednání zastupitelstva města
� Českobrodský zpravodaj  � informační centrum města  � osobní návštěva na radnici
� internetové stránky města  � úřední deska městského úřadu           �   z doslechu od přátel a známých
� elektronický newsletter radnice  � besedy se zástupci města  � vývěsky a reklama na ulici
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 � informování o mimořádných událostech ve městě
 (opravy, uzavírky, přerušení dodávek). 

 � informace o kácení a úpravy zeleně ve městě
 � informace o hospodaření města
 � informace o stavu vyvolaném covidem-19)



35.Ohodnoťte chod městského úřadu z hlediska důležitosti a spokojenosti.

 Pokud jste zcela spokojen/a, nebo nevíte, přejděte na otázku č. 37.

36.Pokud jste byli při vyřizování na městském úřadě s něčím nespokojeni, zaškrtněte,
o který odbor se jednalo a jaký byl hlavní důvod Vaší nespokojenosti:
(Vyberte libovolný počet odborů a maximálně 2 hlavní důvody u každého odboru)

37.Jak často jste museli za poslední 2 roky vyřizovat záležitosti na městském úřadě?
� jednou až několikrát měsíčně      � jednou až několikrát za půl roku      � jednou za rok nebo méně častěji     � nezajdu sem vůbec

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY
Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků prosíme, odpovězte na následující otázky. Uvedené odpovědi slouží
k čistě statistickým účelům a nebudou spojovány s Vaší osobou!!

38.Jak dlouho žijete v Českém Brodě?
� méně než 5 let  � 5 - 15 let  � více než 15 let

39.Kde trávíte převážnou část pracovního dne?
 � v nejbližším okolí cca do 10 km (vyjíždím za prací či studiem)� přímo ve městě (mám zde práci, školu apod.)

� ve vzdálenějším městě či obci (vyjíždím za prací či studiem)

40.Ve které části Českého Brodu bydlíte?
� centrum města a Malechov  � sídliště a jih města (Tuchorazská, K Dolánkám)  � za tratí (Škvárovna a Mexiko)
� západ města (od trati k Palackého ulici včetně části za nemocnicí)  � Liblice  � Štolmíř  � Zahrady

41.Jaké je složení Vaší domácnosti?
� jednotlivec  � manželé žijící v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou starší a žijí jinde)
� oba rodiče s dítětem/dětm  � vícegenerační domácnost
� jeden rodič s dítětem/dětmi  � jiný typ

  nezaměstnaný/á
�

  v domácnosti
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Přístup/
jednání 

pracovníka/ů

Nevhodná 
otevírací

doba

Dlouhá 
čekací 
doba

Podávání 
mylných 
informací

Nekompe-
tentnost 

pracovníka/ů

Problematická 
telefonická 

komunikace
Finanční odbor
Kancelář vedení města
Městské lesy
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Odbor rozvoje
Odbor sociálních věcí a školství
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor vnitřních věcí
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42.Jaké je Vaše ekonomická aktivita?
� pracující/zaměstnanec  � nezaměstnaný/á
� student/ka  � důchodce/důchodkyně
� podnikatel/ka  � v domácnosti

43.Jaký je Váš věk?
� méně než 15 let  � 44–54 let
� 15–24 le  � 55–64 let
� 25–34 let  � 65–74 let
� 35–44 let  � 75 let a více

44.Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
� základní  � střední s maturitou nebo vyšší odborné
� střední bez maturity/vyučen(a)          � vysokoškolské

45.Pohlaví:
� muž  � žena

46.Chybělo Vám v dotazníku nějaké téma? Využijte zbývajícího místa pro Vaše další náměty a připomínky:

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na těchto místech:
� Podatelna MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
� Informační centrum nebo Městská knihovna, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod
� KD Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod
� Domov pro seniory „Anna“, Žitomířská 323, Český Brod (vrátnice)
� SOŠ, Školní 145, Český Brod - Liblice (sborovna)
� Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod (sborovna)
� ZŠ Tyršova 68, Český Brod (sborovna)
� ZŠ Žitomířská 885, Český Brod (sborovna)
�MŠ Sokolská 1313, Český Brod
�MŠ (Letadýlko) Kollárova 71, Český Brod
�MŠ Liblice, Lstibořská 183, Český Brod - Liblice
Dotazník můžete také vyplnit on-line na webové adrese: dotaznik.cesbrod.cz

POZOR! Sběr dotazníků končí 18. 10. 2020
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