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Průzkum
V průběhu podzimu jsme v Prachaticích realizovali průzkum mezi obyvateli jako
podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let
2023–2033 . Cílem bylo zjistit názory obyvatel na budoucí rozvoj města, co se jim
ve městé líbí nebo co by chtěli změnit . Rádi se s Vámi o tyto výsledky podělíme.
Váš názor pro nás představuje důležitý podklad pro dlouhodobé plánování. Těší nás,
že se do průzkumu podařilo zapojit velkou část obyvatel.

Rozdělení respondentů
497 obyvatel se zapojilo
•
•

ženy: 57 % muži: 43 %

v elektronické verzi 442 respondentů
v papírové verzi 55 respondentů

kde bydlíte
•
•

90 % Prachatice I, Prachatice II
10 % jinde, jiné části města

podle zaměstnání
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Shrnutí
Výsledek, který je pro strategické plánování důležitý: 67 % obyvatel je
s životem v Prachaticích spokojeno.
•

Muži a obyvatelé, kteří zde současně bydlí i pracují, jsou mírně spokojenější.

•

Více spokojeni jsou i ti obyvatelé, s kterými nežijí v domácnosti děti/dítě mladší
18 let.

•

Nejspokojenější věkovou kategorií v otázce „jak jsou s životem v Prachaticích
spokojeni“ byli obyvatelé ve věku 65 a více let, naopak nižší spokojenost převládá
mezi respondenty ve věku 27-39 let.

Mnoho respondentů ocenilo možnost dotazník vyplnit a k procesu strategického
plánování ve městě se vyjádřit. Řada z nich uvedla, že přes problémy, které město
nebo je samotné trápí, jsou s životem v Prachaticích spokojeni. Jejich cílem je
společně s vedením města tvořit budoucnost.

V rámci hodnocení spokojenosti obyvatel u vybraných strategických
témat obyvatelé vnímají několik zásadních rozdílů.
•

Jednoznačně nejméně spokojení jsou obyvatelé s tématem bydlení, konkrétně
s cenovou dostupností ke koupi, možností pro výstavbu rodinných domů
a cenově dostupným nájemním bydlením. Nepřekvapí, že se to týká zejména
mladších obyvatel.

•

Dalšími dvěma tématy, kde převládá nižší spokojenost, je téma sounáležitosti
mezi obyvateli a pestrost nabídky kulturních a společenských akcí.

•

Spokojenost pak jednoznačně převládá s kvalitu mateřských a základních škol
a dostupností dětských hřišť ve městě.

•

Velmi pozitivní je rovněž skutečnost, že obyvatelé jsou spokojení s pocitem
bezpečí ve městě a nabídkou sportovních, zájmových a volnočasových aktivit.

V otázce vnímání dopravy ve městě jí pouze 20 % obyvatel považuje za příliš
intenzivní. Naopak 60 % obyvatel jí považuje za odpovídající této době. Naopak téměř
50 % obyvatel považuje za problém velký nedostatek parkovacích míst. Odpověď
„nedostatek parkovacích míst, ale nakonec vždy zaparkuji“, uvedlo 35 % obyvatel.
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Jaké byste chtěli Prachatice za deset let?

Služby, obchody
a volný čas

Nejčastější odpovědi na otázku, jaké obchody či služby v Prachaticích postrádáte.
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Facebookový profil města
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Odpovědi na otázku odkud čerpáte informace o dění ve městě?
Pozn: Obyvatelé měli možnost volit až 3 odpovědi.
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Kde vidíte prostor pro změnu?
Největším problémem
Prachatic je dle mého názoru
nedostatek stavebních
parcel. Proto drtivá většina
mladých lidí utíká do jiných
měst.

Prachatice si zaslouží už
dlouho oživit. Víkendové,
pravidelné akce, trhy,
koncerty.
Více aktivit pro děti.

Miluji Prachatice a přeji jim
šťastné spoluobčany. Přála
bych si více oživit některé
části Prachatice, například
část bývalých kasáren, více je
propojit s městem.

Oblasti, do kterých
navrhujeme investovat

48 %

30 %
28 %
27 %
20 %
20 %

Parkovací stání
Veřejná zeleň
Podpora individuální bytové
výstavby
Místní komunikace, chodníky
Rozvoj cestovního ruchu
Kulturní zařízení

Velmi pečlivě vybírat
investice, vyhýbat se
megalomanským investicím
a při plánování jejich výstavby
vzít v úvahu i náklady na
jejich údržbu, lepší péče
o nemovitosti v centru města

Chceme se zapojit do
plánování o rozvoji města.
Jsme rádi, že se tvoří nová
strategie, která může
město oživit a třeba něco
dlouhodobě zlepšit.

*Obyvatelé měli možnost vybírat až 3 témata.

Rádi žijeme s rodinou v
Prachaticích včetně našich
dospělých dětí. Nabízí
všechny výhody většího
města, přitom je to všude
kousek. Je to nádherné,
sportovní a historické město.

Zhoršila se cenová dostupnost
bydlení pro nás mladé.
Musíme se rozhodnout, zda
zde zůstaneme bydlet nebo
půjdeme stavět do některé
obce v okolí.

Pochvala za tento dotazník,
doufám, že to nastartuje
komunikaci a úvahy
o strategickém směřování
města.

Díky, že jste se
zapojili a sdíleli
s námi vaše názory!
Máme na čem pracovat, ale díky vaší snaze máme
spoustu nových podnětů, na co se zaměřit.
Výsledky použijeme při tvorbě našeho
strategického plánu jako jeden z důležitých
podkladů.

mojeprachatice.cz

