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ÚVOD 
 

Anketní šetření s názvem „Jak se Vám žije na Přešticku?“ probíhalo od října do listopadu roku 2020 ve všech  

30 obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (viz mapa 1).  

Cílem šetření bylo: 

 zmapovat názory obyvatel obcí SO ORP Přeštice na kvalitu života v řešeném území 

 informovat obyvatele regionu o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v rámci SO ORP 

Přeštice a o možnosti zapojit se do tohoto plánování 

 

Anketa byla distribuovaná dvěma způsoby. Elektronická verze ankety byla umístěna na webové stránky SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY PŘEŠTICKA, dostupné z www.prestice-mesto.cz, a odkaz na anketu byl také zaslán ke zveřejnění 

starostům obcí SO ORP Přeštice. Druhým způsobem distribuce ankety bylo rozeslání její tištěné podoby 

do poštovních schránek obyvatel všech obcí řešeného regionu. Vyplněné ankety mohli respondenti odevzdávat 

na obecní úřady v místě svého bydliště. Město Přeštice také distribuovalo anketu prostřednictvím sms brány 

obyvatelům Přeštic.  

Celkem anketu vyplnilo 227 respondentů, z toho 202 obyvatel ze 17 obcí v SO ORP Přeštice (57 % z celkového 

počtu obcí) a 25 osob (11 % z celkového počtu respondentů) svou obec neuvedlo.  
 

Mapa 1. obce území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Přeštice  

 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

https://kaposos.wordpress.com/anketa/
https://kaposos.wordpress.com/anketa/
http://www.prestice-mesto.cz/
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KVALITA ŽIVOTA 
 

Obyvatelé měst a obcí jsou s životem na území SO ORP Přeštice převážně spokojeni. K jejich spokojenosti 

přispívá zejména dostupná a široká nabídka všech potřebných služeb, klidné prostředí a blízkost přírody, 

ale také dobrá dopravní obslužnost a dostupnost větších měst. Pokud jsou obyvatelé nespokojeni, 

tak zejména kvůli dopravní situaci ve městě Přeštice a chybějícímu obchvatu kolem něj (viz otázku 2).    

 

1. Jak jste celkově spokojen/a s životem na Přešticku? 
 

Na otázku odpovědělo 223 respondentů (98 %). V souhrnu je 204 osob (90 %) s životem na Přešticku velmi 

spokojených, spokojených a/nebo spíše spokojených. Nespokojených a spíše nespokojených je v souhrnu 

pouze 19 osob (8 %). Žádný z respondentů neuvedl, že by byl s životem na Přešticku velmi nespokojený. 

Otázku nezodpověděly 4 osoby (2 %).  

 

 
 

a) Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete nejvíce spokojen/a:  
 

Otázku zodpovědělo 195 respondentů (86 %), ostatní respondenti (32; 14 %) nechali otázku bez odpovědi. 

Nejčastěji jsou obyvatelé spokojeni s občanskou vybaveností, s klidem, přírodou, prostředím a s dopravní 

obslužností. Z celkového počtu odpovědí zaznělo alespoň jedno z těchto témata celkem v 71 % z nich.  

Konkrétněji jsou obyvatelé dle svých slov spokojeni s následujícím1: 
 

Občanská vybavenost (63) 

 dostupnost všech služeb, občanská vybavenost obecně (23x) 

 obchody (21x) 

                                                           
1 Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za výrokem číslo není, znamená to, 
že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

Velmi spokojen/a; 21; 9%
Spokojen/a; 122; 54%

Spíše spokojen/a; 61; 27%

Spíše nespokojen/a; 11; 5%

Nespokojen/a; 8; 3%

Velmi nespokojen/a; 0; 0%

Bez odpovědi; 4; 2%

Jak jste celkově spokojen/a s životem ve Vaší obci?
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 dostupnost lékařských služeb (7x) 

 zaměstnání, škola a předškolní vzdělávání (5x) 

 lékaři (3x) 

 možnost výběru lékaře, poměrně stále a rozsáhlé zdravotnictví 

 zdravotnictví, ale mělo by být v jedné budově 

 CK pan Úlovec 

 otevřené Bistro U Koťat 

Klid, prostředí, příroda (42) 

 klid, klidné místo (16x) 

 blízkost přírody (8x) 

 příroda, prostředí, krajina a životní prostředí (8x) 

 parky, městská zeleň (5x) 

 hezké místo pro život, pro lidi (2x) 

 udržení poklidu maloměsta 

 život v obci 

 místo bydliště  

Doprava a dopravní obslužnost (34) 

 dopravní dostupnost a obslužnost (14x) 

 dobrá dostupnost Plzně, Prahy a dalších velkých měst (7x) 

 doprava – vlaková a autobusová (5x) 

 poloha města/obce (5x) 

 částečně veřejná doprava 

 zpevněná cesta do Dolní Lukavice - chybí lavičky 

 všude se dojde pěšky 

Volnočasové aktivity, sport, kultura (17) 

 kulturní akce (8x) 

 sport, sportovní vyžití (4x) 

 kultura a možnost kulturního vyžití (3x) 

 volnočasové aktivity 

 množství konaných akcí 

Veřejná správa, informovanost (16) 

 úřady, digitalizace úřadů (7x) 

 spokojenost s vedením města (4x) 

 vstřícný přístup vedení města a úředníků 

 rychlé vyřizování úředních věcí 

 informace - vývěsky 

 informovanost 

 funkční místní rozhlas, kde vše máme hned aktuální 

Sociální služby, bydlení a bezpečnost (12) 

 bezpečnost (4x) 

 denní stacionář Kristián (2x) 

 pečovatelská služba (2x) 
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 bydlení v DPS 

 sociální služby 

 sociální zázemí 

 bydlení 

Rozvoj a vzhled obce (12) 

 krásné město (3x) 

 postupná obnova, renovace a rozvoj obce/města (3x) 

 peče a úprava komunikací (chodníky, traviny, atd.) – v zimě i v létě  

 renovace obecního úřadu a nové vnitřní změny v místním hostinci 

 vzhled Masarykovo náměstí 

 kašna 

 kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 

 hezký kostel 

Spolková činnost, občanské soužití (4) 

 fajn lidé 

 mám tady kamarády 

 SDH Nebílovy 

 sousedé 

Ostatní (12) 

 nemám prioritu (2x) 

 nic (2x) 

 obec má vybudovanou kanalizaci, v současné době připravuje výstavbu vodovodu. 

 obec s rozšířenou pravomocí 

 osobní život 

 pohoda 

 velmi bych vyzdvihl práci a organizaci základní školy 

 PC zdarma 

 areál KČT 

 relativní předvídatelnost zdejšího dění 

 

b) Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete, nejvíce nespokojen/a: 
 

Na otázku odpovědělo 200 respondentů (88 %), ostatní respondenti (27; 12 %) nechali otázku bez odpovědi.  

Význačnou příčinou nespokojenosti obyvatel na Přešticku je zejména dopravní situace přímo v Přešticích 

(velká dopravní zátěž, provoz a s tím související absence obchvatu kolem města) a vedle toho také oblast 

sportu a aktivit. 

Obyvatelé uvedli, že jsou nespokojeni s následujícím:2 
 

Doprava, infrastruktura (75) 

 zatížení města dopravou, velký provoz, průtah skrz město Přeštice (33x) 

 chybějící obchvat města Přeštice (13x) 

                                                           
2 Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za výrokem číslo není, znamená to, 

že výrok uvedl pouze jeden respondent. 
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 stav komunikací a chodníků (8x) 

 doprava, dopravní obslužnost obecně, autobusové spojení s okolními obcemi (7x) 

 parkování, parkování na chodníku (Husova ul., Smetanova ul.) (3x) 

 přechody (na křižovatkách, na náměstí) (2x) 

 nemožnost bezpečně se dostat pěšky z Žerovice do Přeštic, absence chodníku (2x) 

 chodníky a lampy, osvětlení 

 stezky pro chodce a cyklisty do přilehlých obcí 

 dopravní špičky - naštěstí už je naplánovaný okruh 

 Arriva 

 poté, co jezdí autobusové linky Arriva, absolutně špatně postavené jízdní řády a bohužel i ze strany 

samotného Obecního úřadu totální nezájem rychle něco ohledně dopravní obslužnosti změnit 

 dvě linky MHD dopoledne jsou nedostačující, preferovala bych senior taxi, které mají k dispozici 

například v Klatovech a v Plzni 

 autobusy z Předenic do Přeštice nemají zastávku na začátku Přeštice a proto si nemůžeme nakoupit 

v Bille a Penny 

 bezpečnost - nedodržování rychlosti jízdy v obci 

 kdo za MěÚ přebírá překopy přes silnice a ulice, je to velice špatné, tak to není v žádném městě 

Sport, aktivity pro děti a mládež (28) 

 chybí bazén, koupaliště (12x) 

 chybí sportoviště (hala), sportovní vyžití (pro děti, náctileté atd.) (9x) 

 stav dětských hřišť či jejich absence (3x) 

 zrušení skateparku bez náhrady 

 málo mladých lidí a s tím spojené společné aktivity. 

 nedokončené multifunkční hřiště ve Skočicích 

 malá možnost na sportování ve volné přírodě - lesopark, park atd. 

Život v obci, prostředí (13) 

 vzhled obce (4x) 

 rozvoj města (2x) 

 odvoz BIO popelnic (2x) 

 věčně plné kontejnery na tříděný odpad a nepořádek kolem nich a také vykrádání a ničení kontejnerů 

na elektroodpad. 

 nejsou zde kontejnery na plast. Plastový odpad musí být doma schraňován celý měsíc a až pak se 

odváží. Přijde mi to jako hazard se zdravím občanů 

 popelnice pod okny domu, přerostlá městská zeleň, město je příliš osvětlené 

 kvalita ovzduší - v zimních měsících je velmi špatná  

 vyhláška o otevírací době hospod do 2 hodin ráno 

Občanská vybavenost (10) 

 chybí kulturní dům/zařízení (3x) 

 většina služeb je orientována do středu města kolem náměstí a v okrajových částech Přeštic nejsou 

dostupná. Pro staré lidi, kteří nejsou mobilní, je komplikované je navštívit, například lékař, lékárna, 

pošta, banka, zvěrolékař atd. 

 obec, která má cca 300 obyvatel, nemá prodejnu se základními potravinami 

 nejsou tady služby jako např. oprava obuvi, sklenářství 
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 konzum – zásobení 

 zdravotnictví 

 chybí pohotovost 

 dostupnost zdravotních služeb 

Veřejná správa (8) 

 práce obecního/městského úřadu (4x) 

 chybějící sociální sítě města/obce (3x) 

 komunikace obecního úřadu vůči obyvatelům 

Občanská společnost a soužití (7)  

 lidé (2x) 

 lhostejnost, neexistence občanské společnosti, neochota spolupráce 

 pořádek v nočních hodinách 

 chování části obyvatel, kteří na vesnici zavádí a podléhají měšťáckým manýrům (co, takhle umět pozdravit.) 

 jak obec vypadá a jak se o ni lidé starají 

 bezohlední puberťáci v městském parku 

Sociální problémy (6) 

 množství ubytoven (2x) 

 bezpečnost pohybu (především popíjející feťáci v parku) (2x) 

 malý zájem o seniory 

 závislosti lidí  

Sociální služby (5) 

 chybí domov pro seniory (4x) 

 na Přešticku se stále nepodařilo propojit pečovatelskou službu s domácí péčí tak, jak to funguje v 

jiných regionech a také mi není známo, zda zde funguje terénní hospic 

Bydlení (2) 

 obec nemá stavební parcely, tudíž není možnost výstavby 

 Finanční nedostupnost bydlení pro mladé. Nedostatek bytů k prodeji i pronájmu. 

Ostatní (19) 

 městská policie (malá kontrolní činnost, řeší nepodstatné věci) (6x) 

 chybí vodovod (5x) 

 neúčast občanů na zasedáních zastupitelstva města 

 nejsem spokojena s tím, jak se tu postupuje nesystematicky - plyn, telefony, voda do země. Něco se 

opraví a zase se kope. Lépe plánovat. 

 nečistota silnic od zemědělců 

 lenost a neschopnost mladých 

 jsem spokojena 

 infocentrum 

 chování psů v bytech, všude jsou výkaly, poplatek ze psů 1000,- ročně 

 nedůstojná obřadní síň 
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2. Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života v obcích na Přešticku? 
 

Respondentům bylo předloženo 12 oblastí života, ke kterým mohli uvést, jak jsou s nimi v místě, kde žijí, 

spokojeni. Ke všem kategoriím se vyjádřila vždy naprostá většina respondentů, odpovědi se zdržely 

průměrně 2 až 3 osoby u každé otázky. 

Na Přešticku převažuje celkově spokojenost nad nespokojeností se všemi dotazovanými kategoriemi, 

přičemž největší spokojenost vyjádřili obyvatelé u oblastí „dostupnost zdravotních služeb“, „občanská 

vybavenost a nabídka služeb“ a „dostupnost sociálních služeb“. Společně s kategoriemi „dopravní 

obslužnost“ a „kvalita životního prostředí“ mají tyto kategorie nevětší podíl pozitivních odpovědí nad těmi 

negativními. Je potřeba ale podotknout, že v případě celkové spokojenosti s dotazovanými oblastmi 

převažují odpovědi „spíše spokojen/a“ a „spokojen/a“ nad „velmi spokojena/a“. Stejně tak ale v celkové 

nespokojenosti převažují odpovědi „spíše nespokojen/a“ a „nespokojena“ nad „velmi nespokojen/a“. Průřez 

všemi odpověďmi u jednotlivých oblastí se tedy blíží průměrným hodnotám. 

V grafu je uvedena spokojenost či nespokojenost obyvatel Přešticka s 12 navrženými oblastmi života. 

Přehledně jsou odpovědi na jednotlivé otázky zpracovány v příloze č. 1. 
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INFORMOVANOST 
 

Více jak polovina respondentů (141; 62 %) má dostatek informací o aktivitách v místě, kde žijí. Upřednostňují 

informování prostřednictvím obecních zpravodajů a novin obce, internetu a webové stránky obce včetně 

webu města Přeštice nebo obecního rozhlasu. Respondenti se současně vyjádřili k tomu, co jim ke včasnému 

nebo dostatečnému informování chybí. Přehled jejich návrhů a připomínek je uveden u otázky 3. a). 

 

3. Máte informace o aktivitách ve Vaší obci/městě/regionu a o službách pro místní občany? 
 

Většina osob (141; 62 %) má informací dostatek a současně více jak čtvrtina osob (61; 27 %) sdělila, 

že informace má, ale není jich dost. 6 osob (3 %) sdělilo, že žádné informace nemá. Na otázku neodpověděly 

4 osoby (2 %) a 6 osob (3 %) uvedlo své vlastní odpovědi.  
 

 
 

Jako „jiné“ 6 respondentů uvedlo:  

 Tištěný zpravodaj o dění v obci 

 Mobilní rozhlas, plakáty 

 Těžko říct, člověk neví, o co přichází, když to nemá. Ale žádné info mi samo od sebe nechodí.  

 Že se prodávají borůvky, to se hlásí rozhlasem, ale že je nějaká akce na náměstí nebo u řeky, to ne. 

 Když potřebuji, vyhledám si je. 

 Špatné pokrytí místním rozhlasem 

 

a) Jaký zdroj informací ohledně dění ve Vašem okolí upřednostňujete?  
 

Na tuto otázku odpověděli téměř všichni respondenti (224, 99 %). Nejčastěji lidé z nabídnutých možností 

využívají k získání informací místní zpravodaje nebo noviny své obce (129; 57 %), dále pak internet - webové 

stránky své obce (74; 33 %) či webové stránky města Přeštice (70; 31 %). Nejméně často lidé na Přešticku 

využívají regionální tisk (24, 11 %).  
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Jako jiný zdroj podpory uvedlo 53 osob následující zdroje, ze kterých čerpají potřebné informace3: 

 mobilní rozhlas (44x) 

 SMS (4x) 

 info kanál (2x) 

 rodina  (1x) 

 drby (1x) 

 ne všichni mají přístup k internetu (1x) 

 

b) Je něco, co v oblasti informovanosti o aktivitách ve Vaší obci a službách pro místní 

občany postrádáte?  
 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 73 osob, z nichž 47 konkrétně uvedlo, jaké informace postrádají. 

Ostatním (26) žádné informace nechybí či si toho nejsou vědomi. Podněty jsou uvedeny níže: 

Rozhlas (18) 

 špatně fungující, málo slyšitelný či je skrz něj předáváno málo informaci (15x) 

 zasílání hlášení rozhlasu do e-mailu či aplikace (2x) 

 oceňuji mobilní rozhlas 

Sociální sítě (5) 

 facebook (2x) 

 sociální sítě města (2x) 

                                                           
3 Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za výrokem číslo není, znamená to, 
že výrok uvedl pouze jeden respondent. 
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 informace prostřednictvím sociálních sítí 

Zpravodaje obcí (3) 

 Možná pro dříve narozené obyvatele by byl ohledně informování lepší nějaký občastník, někteří 

internet nemají. 

 Bezplatný zpravodaj 

 Přeštické noviny vychází pozdě (po akcích) 

Ostatní (16) 

 Lepší komunikace s úřady (2x) 

 Informace o obchvatu města Přeštice 

 Informace o důležitých věcech 

 Ucelené informace  

 Jednotnou informační bránu 

 Naše obec je malá, co se zde děje, se člověk dozví (rozhlas, internet). Zajímavé by však bylo dozvědět 

se i o tom, co se děje jinde (Klatovy, Přeštice, Plzeň). 

 Chybí průběžná informace o stavu projektů obce. Mnohdy se špatně hledá, co se vlastně na veřejném 

majetku buduje. Chybí tím podvědomá hrdost občanů, co vše bylo v jejich prospěch zřízeno. 

 Např. informace o kontaktech a úředních hodinách jednotlivých odborů městského úřadu na 

stránkách města. Velmi složité proklikání se. 

 Newsletter do mailu – max. jednu týdně novinky v Přešticích, stručně popsat akce, změny v zákonech, 

upozornění. 

 Postrádám pozvání na různé akce od městského úřadu, když se něco děje na náměstí nebo u řeky, to 

že se hraje fotbal nebo prodej borůvek to mě nezajímá 

 Absence informovanosti o příchozích občanech,  přistěhovalých do prodaných nemovitostí (co sem 

přišlo za lidi) 

 Nabídky práce 

 Informace o výlukách ČD 

 Zprávy na telefon 

 Myslím, že ne... ale vždy než o kvantitu jde o kvalitu... tedy jinými slovy.... vše se dá zlepšovat 
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SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

Většina obyvatel Přeštica by se v případě řešení těžké životní situace obrátila na svou rodinu či přátele. 

Ze sociálních služeb občané SO ORP Přeštice postrádají služby pro seniory (například domov pro seniory 

či obecně služby pro seniory žijící bez rodiny atd.), pro děti a mládež nevyužívající standardní nabídku 

mimoškolních volnočasových aktivit či pro soby se zdravotním postižením. Detailní přehled odpovědí je 

uveden níže (otázka 5). 

 

4. Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace? 
 

V této otázce dostali respondenti na výběr z 8 navržených odpovědí, ale mohli také uvést vlastní zdroj 

podpory, který by jim nebo někomu z okolí v těžké životní situaci mohl pomoci. Převážná většina osob by 

se v případě těžké životní situace obrátila na rodinu (209; 92 %) nebo na přátele (81; 36 %). Dále by se obrátili 

například na některou ze sociálních služeb (53; 23 %). Otázku nezodpověděly pouze 3 osoby.  

 

Jako jiný zdroj podpory uvedli 4 respondenti tyto odpovědi: 

 Rodina, kamarádi, spolupracovníci. Vůbec netuším, jaké sociální služby a kde tu kdo poskytuje. 

 Rozhodně ne obecní úřad 

 Práci pro nezaměstnané 

 Záleží na problému 

 

5. Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých na Přešticku služby pro některé z těchto 

skupin občanů?  
 

Respondentům byly v této otázce navrženy odpovědi v 10 kategoriích. Současně bylo možné v rámci této 

otázky sdělit vlastní odpověď nebo uvést, že žádné služby respondent nepostrádá anebo neví, jak odpovědět. 
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Jiný zdroj podpory (jaký):

Bez odpovědi

Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace
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Otázku zodpovědělo 214 osob (94 %). Nejčastěji respondenti uvedli, že jim na Přešticku chybí služby pro děti 

a mládež nevyužívající standardní nabídku mimoškolních volnočasových aktivit (32; 14 %), dále pak služby 

pro seniory žijící sami bez rodiny (31; 14 %). 86 osob (38 %) neví, jaké služby jsou v regionu potřebné nebo 

zde chybí a 36 osob (16 %) žádné služby nepostrádá. 

 
V kategorii „Jiné“ uvedlo 5 respondentů tyto odpovědi: 

 Služby pro rodiny pečující o nemohoucího seniora v domácím prostředí 

 Populace stárne - postrádáme domov důchodců 

 Terénní hospic 

 Přistěhovalí cizinci 

 Potraviny, pošta 

 

a) Pokud na Přešticku postrádáte konkrétní sociální službu, uveďte prosím jakou: 
 

Otázku zodpovědělo 46 respondentů (20 %), kteří uvedli, že chybí zejména sociální služby pro seniory 

(23 odpovědí), pro osoby se zdravotním postižením či  pro rodiny s dětmi, ale i pro další skupiny obyvatel. 

Všechny odpovědi rozdělené dle tematických kategorií jsou uvedené níže4:  

                                                           
4 Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za výrokem číslo není, znamená to, 
že výrok uvedl pouze jeden respondent. 
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Nepostrádám žádné služby

Jiné (postrádám služby/podporu pro tuto…

Bez odpovědi

Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých služby pro některé z těchto 
skupin občanů?
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Služby pro seniory (23) 

 Dům pro seniory či pobytové zařízení pro seniory obecně (17x) 

 Služby pro seniory bez rodiny (2x) 

 Na Přešticku se stále nepodařilo propojit pečovatelskou službu s domácí péčí tak, jak to funguje v 

jiných regionech a také mi není známo, zda zde funguje terénní hospic. 

 Odvoz nemocných seniorů k lékaři 

 Rozšířit o možnost domácího hospice - dostupnost, práce v terénu 

 Celková rekonstrukce domu s pečovatelskou službou. Senioři si zaslouží důstojné bydlení, když už 

nemůžou bydlet ve svém 

Osoby se zdravotním postižením (4) 

 Odborné poradenství pro duševně nemocné 

 Služby pro lidi s psychickým onemocněním např. Ledovec. 

 Chráněné bydlení 

 Službu, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním o víkendech 

Děti, mládež a rodiny s dětmi (4) 

 Služby pro samoživitele s dětmi (2x) 

 Kroužky pro děti, které nemají po škole družinu od 13 do 15 hodin 

 Zájmovou činnost pro děti 12+ 

Služby pro osoby v krizi, drogová problematika (3) 

 Myslím, že lidem ve značně tíživých situacích může chybět nějaký institut ve stylu "obecního" 

ombudsmana. Pro lidi, kteří již neví kudy dál. Prostě takový "záchranný kruh". Pokud je to již zajištěno, 

nemám o tom informaci. 

 Odborná pomoc pro sociálně znevýhodněné 

 Služby pro osoby závislé na návykových látkách 

Informovanost (2) 

 Zajímavé by bylo být informován o čemkoliv pro veřejnost zde v okolí, to se neděje. O dostupných 

sociálních službách nás také nikdo neinformoval. 

 Do každé domácnosti vydat leták, ve kterém budou kontakty na specialisty pro různé skupiny 

obyvatel  

Ostatní (16) 

 Nevím (4x) 

 Bazén (2x) 

 Žádnou 

 Právní poradnu zdarma (jako v Klatovech) 

 Podporované zaměstnávání, terapeutické dílny - pro lidi se středně těžkým a lehčím postižením 

 Přistěhovalí cizinci. Nemuselo by to být zde v obci (na to je asi moc malá), ale třeba v kraji, okrese či 

přilehlém okrese.  

 Sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

 Opravna obuvi, sklenář, obuvník 

 Prodejnu 

 Opravárenství všeho druhu 

 Sportovní hřiště Skočice 

 Obnova koupaliště Skočice 
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CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA 
 

6. Věk respondentů 
 

Ankety se zúčastnili respondenti ve věkovém rozpětí 18-99 let. Nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 

40-49 let (71; 31 %), dále pak ve věku 30-39 let (43; 19 %) a ve věku 50-59 let (39; 17 %). 

Nejméně početnou skupinou (2; 1 %) byly osoby ve věku 90-99 let. Celkem 2 respondenti (1 %) neuvedli svůj 

věk.  

 

 

7. Ekonomický status respondentů 
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Nejpočetnější skupinu respondentů v anketě představují osoby pracující (149; 65 %), dále pak starobní nebo 

invalidní důchodci (53; 23 %). Nejméně početnou skupinou byli nezaměstnaní (3; 1 %). Jedna osoba uvedla 

kategorii jiné – pečující osoba ve starobním důchodu. 4 respondenti na tuto otázku neodpověděli. 

Rozdělení respondentů dle ekonomického statusu je znázorněno také v grafu níže. 

 

8. Obec, ve které žijete (bydliště respondentů):  
 

Celkem se do ankety zapojilo 227 obyvatel ze 17 obcí z celkového počtu 30 obcí v SO ORP Přeštice. Nejvíce 

respondentů bylo z Přeštic (161; 70 %), Roupova (10; 4 %) a Lužan (6; 3 %). Někteří respondenti obec neuvedli 

(25; 11 %). Následující graf znázorňuje rozložení podle jednotlivých obcí. 
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Příloha č. 1: Odpovědi k otázce č. 2 - Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života ve Vaší obci? 
 
a) Možnost zaměstnání, nabídky práce: 

 
b) Možnosti získání bydlení: 
 

 
c) Dostupnost sociálních služeb: 
 

 

S možnostmi zaměstnání a nabídky 

práce je velmi spokojených, 

spokojených a spíše spokojených 

celkem 120 osob (52 %).  

Spíše nespokojených, nespokojených 

a velmi nespokojených je 47 osob 

(21 %).  

O téma se nezajímá 56 osob (25 %).  

S možností získání bydlení na území 

SO ORP Přeštice je velmi spokojeno, 

spokojeno a spíše spokojeno celkem 

103 osob (45 %). Spíše nespokojeno, 

nespokojeno a velmi nespokojeno je 

v této oblasti celkem 65 osob (29 %). 

57 osob (25 %) osoby se o téma 

nezajímá. 

 

V otázce dostupnosti sociálních 

služeb na Přešticku je součet velmi 

spokojených, spokojených a spíše 

spokojených osob celkem 168 

(74 %). 

Naopak  spíše nespokojených, 

nespokojených nebo velmi 

nespokojených je pouze 23 (10 %). 
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d) Dostupnost zdravotnických služeb: 

 
e) Nabídka vzdělávacích aktivit:  

 
f) Možnosti kulturního vyžití: 
  

S dostupností zdravotnických služeb 

jsou obyvatelé Přešticka převážně 

spokojeni. Velmi spokojeno, 

spokojeno a spíše spokojeno je 

celkem 181 respondentů (80 %). 

Naopak spíše nespokojeno, 

nespokojeno a velmi nespokojeno je 

pouze 43 respondentů (19 %). 
  

Také v možnostech kulturního vyžití 

v obcích na Přešticku převažuje 

spokojenost nad nespokojeností.  

Velmi spokojených, spokojených 

a spíše spokojených je v součtu 

159  sob (70 %). 

Spíše nespokojených, 

nespokojených nebo velmi 

nespokojených je 54 osob (24 %).  
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Nabídka vzdělávacích aktivit S nabídkou vzdělávacích aktivit je 

velmi spokojeno, spokojeno a spíše 

spokojeno v součtu 136 osob (60 %).  

Spíše nespokojeno, nespokojeno a 

velmi nespokojeno je celkem 33 

osob (15 %).  

O nabídku vzdělávacích aktivit 

se nezajímá 54 osob (24 %).  
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g) Možnosti sportovního vyžití: 

 
h) Nabídka volnočasových aktivit: 

 
i) Kvalita životního prostředí: 

  

S možnostmi sportovního vyžití na 

Přešticku je velmi spokojených, 

spokojených a spíše spokojených 

celkem 150 osob (66 %). 

Spíše nespokojených, nespokojených 

a velmi nespokojených je 57 osob 

(25 %). 

U volnočasových aktivit také 

převažuje spokojenost obyvatel nad 

nespokojeností.  

S jejich nabídkou je velmi 

spokojeno, spokojeno a spíše 

spokojeno celkem 151 osob (67 %). 

Spíše nespokojených, nespokojených 

nebo velmi nespokojených je celkem 

49 osob (21 %).  

S kvalitou životního prostředí je na 

Přešticku velmi spokojeno, 

spokojeno a celkem spokojeno 

celkem 163 osob (72 %). 

Spíše nespokojených, nespokojených 

a velmi nespokojených 58 osob 

(26 %). 
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j) Bezbariérovost území a budov: 

 
k) Občanská vybavenost a nabídka služeb: 

 
l) Dopravní obslužnost: 

 

S bezbariérovostí území a budov je 

velmi spokojených, spokojených 

a spíše spokojených celkem 102 

osob (45 %). 

Spíše nespokojených, nespokojených 

nebo velmi nespokojených je celkem 

56 osob (25 %). 

Poměrně velká část respondentů se 

o téma bezbariérovosti území 

a budov nezajímá (67 osob; 30 %). 
 

V otázce občanské vybavenosti 

a nabídky služeb většinou převažuje 

spokojenost nad nespokojeností.  

Velmi spokojených, spokojených 

a spíše spokojených je celkem 172 

osob (76 %).  

S touto oblastí je naopak spíše 

nespokojených, nespokojených 

a velmi nespokojených celkem 45 

osob (20 %). 

V otázce zajištění dopravní 
obslužnosti je situace podobná jako u 
většiny témat – spokojenost převládá 
nad nespokojeností. S oblastí je velmi 
spokojeno, spokojeno nebo spíše 
spokojeno 166 osob (73 %).  
Naopak 49 osob (21 %) vyjádřilo, 
že jsou nespokojeni, spíše nespokojeni 
či velmi nespokojeni.   
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