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Předvolební dotazník – vyhodnocení 

Celkem 125 respondentů 
112 z Přeštic, 6 ze Žerovic, 3 ze Zastávky, 2 ze Skočic, 2 z Vícova 
 

Které oblasti by se měly podle Vašeho názoru přednostně rozvíjet? Co by se ve městě mělo 
především zlepšit? 

 

 

Co dalšího Vám v současnosti konkrétně ve městě nejvíce chybí? 
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marketing a propagace města

dostupnost sociálních služeb

podmínky pro činnost spolků

odpadové hospodářství, třídění odpadů a recyklace

komunikace s občany a zájem lidí o dění ve městě

nabídka parkovacích míst

nabídka pracovních příležitostí

dostupnost zdravotní péče

kvalita údržby veřejných prostranství a zeleně

nabídka městských bytů a pozemků pro rodinné domy

možnosti sportovní vyžití

stav místních komunikací a chodníků

cyklostezky a propojení místních částí

nabídka volnočasových aktivit a kulturního vyžití
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Které 3 konkrétní projekty zrealizované v posledních 4 letech považujete za nejpřínosnější? 
 

 

Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků města. Do jakých oblastí 
byste finance přednostně využil/a? 
 

 

                

                              

             

           

Podpora spolků

Budování nových parkovacích míst

Revitalizace veřejných prostranství a městský mobiliář

Pozemky pro bydlení a městské byty

Rekonstrukce/budování veřejně přístupných sportovišť

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací

Nabídka trávení volného času (kroužky, vzdělávání, kurzy)

Rozvoj sociáních a zdravotních služeb

Podpora energeticky úsporných opatření

Rozšiřování a zkvalitňování zeleně
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Jakou podporu výstavby pro bydlení upřednostňujete?

 

 

Mělo by město pokračovat v projektu krytého aquaparku? 
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nepřeji si, aby se město dále rozšiřovalo

výstavba bytových domů s byty na prodej

výstavba bytových domů pro nájemní startovací a sociální
byty

výstavba bytových domů pro nájemní bydlení bez
omezení

příprava a prodej parcel pro rodinné domy

62%

24%

14%

Ano, i za cenu zvýšených nákladů na výstavbu a provoz

Ne, preferuji klasické venkovní koupaliště

Ne, stávající nabídka v okolí je dostatečná
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Jaké by mělo být budoucí využití areálu bývalého ZD Kbel? 

 

 

 

  

34%

29%

29%

8%

komunitní bydlení (byty pro seniory, sociální byty, startovací byty)

veřejný prostor, park, zeleň

kulturní a společenské centrum

rezidenční bydlení (komerční řadové a bytové domy)


