
Program rozvoje města Hustopeče 2016 - 2022 

Vyhodnocení dotazníků  

V rámci zpracování Programu rozvoje města Hustopeče na období 2016 - 2022 bylo v květnu 2016 

provedeno dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele města a podnikatelské subjekty. 

1. Dotazník pro občany 

Dotazník určený obyvatelům Hustopečí obsahoval celkem 20 otázek, z toho posledních 7 otázek 

se zaměřovalo na demografické a sociální údaje respondentů. Začátek dotazníku se zaměřil na 

spokojenost s životem ve městě obecně i ve vybraných oblastech (např. vzdělávací zařízení, 

vybavenost města apod.) a na preferované zdroje informací. Následoval blok hodnotící rozvojové 

projekty města s možností vlastních návrhů a priority z hlediska rozdělování městských 

finančních prostředků. Na konci byl dán prostor pro další náměty, připomínky a komentáře. 

Většina otázek byla uzavřených, otevřené otázky se týkaly toho, co se občanům ve městě líbí a 

nelíbí, co jim chybí, jaké jsou jejich námět na rozvoj města a kam by směřovali finanční 

prostředky. 

Dotazník byl distribuován do domácností jako součást květnových Hustopečských listů, byla 

možnost vyplnit dotazník přímo na webových stránkách města. Ostatní jej mohli vyplněný 

odevzdat na stanovených místech v Hustopečích. 

Obyvatelé vyplnili a odevzdali celkem 194 dotazníků, které byly následně zpracovány. Návratnost 

z hlediska počtu domácností, kterým byl dotazník distribuován (1.900 ks) je 10,2 %. Návratnost 

z hlediska počtu obyvatel nad 15 let je 3,9 %. Mezi respondenty byly zastoupeny jednotlivé 

sociální a demografické skupiny, výstupy tedy mohou poskytnout cenné informace o postojích a 

názorech obyvatel Hustopečí jako celku. 

Věkové skupiny respondentů jsou zastoupeny poměrně rovnoměrně – nejvíce odpovědí přišlo od 

obyvatel ve věku 30-49 let (33,7 %), následuje skupina 65 a více let (26,7 %), skupina 50-64 let 

(21,9 %) a nejmladší skupina 15-29 let (17,6%).  

Nadpoloviční většina odpovědí byla od žen (58, 7 %), 41,3 % připadá na muže. 

Největší zájem o vyplnění dotazníku měli obyvatelé, kteří v Hustopečích žijí déle než 20 let (70,7 

%), a ti kteří žijí v Hustopečích 11-20 let (11,6 %). 

Dle ekonomické aktivity odpovídalo nejvíce pracujících (42,5 %) a důchodců (34,9 %). 
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Vyhodnocení jednotlivých otázek 

 

Otázka č. 1 Jak jste spokojen/a s Hustopečemi jako místem, kde žijete a pracujete? 

Většině respondentů se v Hustopečích žije dobře. Téměř polovina respondentů uvedla velmi 

spokojen/a, spolu s odpovědí spíše spokojen/a je to dohromady 93,8 %. Ostatním se ve městě 

žije špatně (spíše nespokojen/a  5,2 %, velmi nespokojen/a 1 %). 

 

 

 

Otázka č. 2 Co se Vám v Hustopečích nejvíce líbí? (Zatrhnete maximální 3 možnosti) – 190 

odpovědí 

Skoro třetina odpovědí ze všech odevzdaných dotazníků uváděla u této otázky klidný život. Dále 

byl často zmiňován kulturní a společenský život, dostupnost sociálních služeb a dobrá dopravní 

dostupnost.  

Ostatní: pracovití spoluobčané, lepší prostředí U větrolamu (sídliště), mandloňové sady a stezka 

na rozhlednu, dostupnost velkého města, klidné zázemí, dostupnost služeb 
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Otázka č. 3 Jak hodnotíte vzdělávací zařízení? (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen/a, 0 – 

nevím, nemohu posoudit) 

Respondenti měli zhodnotit stanovené oblasti dle své spokojenosti na škále velmi spokojen/a-

velmi nespokojen/a nebo nevím, nemohu posoudit. 

Nejvíce spokojených respondentů (součet odpovědí velmi spokojen a spíše spokojen) má oblast 

činnost CVČ-Pavučiny 105 odpovědí (66,9 %), činnost mateřských škol 99 odpovědí (56,9 %), 96 

odpověďmi byla hodnocena činnost základních škol (55,4 %) a činnost školní jídelny 85 (49,2 %). 

Nejvíce odpovědí „nemohu posoudit“ byla u oblasti kapacita mateřských škol 76 (44,2 %), činnost 

mateřských škol 66 (37,9%) a nabídka mimoškolních aktivit 64 (37,9 %). 

Jiné: ne příliš dobrá jídla pro děti ve školní jídelně 
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Otázka č. 4 Jak hodnotíte společenský a kulturní život (1 – velmi spokojen, 5 – velmi 

nespokojen/a, 0 – nevím, nemohu posoudit) 

S nabídkou kulturních aktivit je spokojena více než polovina respondentů (35,7 % velmi 

spokojen/a, 36,8 % spíše spokojen/a). Necelých 6 % je nespokojena (3,8 % spíše nespokojen/a, 

2,7 % velmi nespokojena). Ostatní neodpověděli nebo je jim oblast lhostejná. 

Obdobná je i situace u příležitosti pro sport. Také zde je spokojena více než polovina respondentů 

(37,9 % velmi spokojen/a, 35,6 % spíše spokojen/a). Nespokojenost vyjádřilo méně z nich (1,7 % 

je spíše nespokojen/a, 1,1 % velmi nespokojen/a). 

Aktivita spolků ve městě byla hodnocena polovinou respondentů také kladně (22,8 % velmi 

spokojen/a, 32,7 % spíše spokojena/a).  

Jiné: katolický kostel a jeho využití díky p. dekanu Fišerovi a p. děkanovi Kafkovi 

 

Největší spokojenost v rámci této otázky dotazníku se objevila u oblasti tradiční oslavy a svátky 

ve městě (41,8 % velmi spokojen/a, 35,3 % spíše spokojen/a) a CCV – Městská knihovna (53,7 % 

je velmi spokojen/a a dalších 20 % je spíše spokojen/a). Nespokojenost u knihovny vyjádřilo 2,9 

% (2,3 % spíše nespokojen, 0,6 % velmi nespokojen). S nabídkou vzdělávacích programů je 

spokojena téměř polovina (22,7 % velmi spokojen/a), 26,7 % spíše nespokojen/a).  
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Otázka č. 5 Jak hodnotíte vybavenost města? (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen/a, 0 – 

nevím, nemohu posoudit) 

Největší spokojenost v oblasti vybavenosti města byla s provozem sběrného dvoru, ¾ 

respondentů se vyjádřili kladně 75,6 % (48,9 % velmi spokojen/a, 23,6 % spíše spokojen/a). Velmi 

kladně byla hodnocena i dětská hřiště, možnost hraní dětí 72,9 % (40,1 % velmi spokojen/a, 32,8 

% spíše spokojen/a) a sběrná místa 72,1 % (41,5 % velmi spokojen/a, 30,6 % spíše spokojen/a).  

Nejvíce nespokojených respondentů (součet odpovědí velmi nespokojen a spíše nespokojen/a) 

má oblast cyklostezek (42,8 %), dopravního spojení (35 %) a dostupnost parkovacích míst (32,4 

%). Nejvíce neutrálních odpovědí (hodnoceno 3) bylo u oblasti chodníky (37,4 %) a místa pro 

setkávání lidí (25,1 %). 

Jiné: WC na nádraží, 5 – parkování v úzkých ulicích (nejsou dodržovány rozměry pro bezpečný 

průjezd ve dvou pruzích), velmi málo košů na odpadky, třídění odpadů na hřbitově, špatné 

asfaltové silnice (např. z Hustopečí do Uherčic kolem bývalého JZD), špatné chodníky pro 

chodítka. Vyřešit parkování dojíždějících pracovníků do zaměstnání v Hustopečích.  
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Otázka č. 6 Jak hodnotíte městský úřad? (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen/a, 0 – nevím, 

nemohu posoudit) 

Práci městského úřadu hodnotila více než polovina respondentů kladně (27,6 % velmi 

spokojen/a, 34,3 % spíše spokojen/a).  

 

S prací zastupitelstva je třetina obyvatel spíše spokojena (32,6 %) a poměrně velká část 

respondentů nebyla schopna tuto oblast ohodnotit (18,5%).  

 

Komunikace s občany byla téměř shodně hodnocena jako práce zastupitelstva.  Převažovalo 

kladné hodnocení (18,6 % velmi spokojeno, 34,5 % spíše spokojeno). 13 % respondentů je 

nespokojeno (9 % spíše nespokojeno, 4 % velmi nespokojeno).  

 

Provozní doba městského úřadu byla jedna z nejvíce kladně hodnocených oblastí (38,7 % velmi 

spokojen/a, 31,5 % spíše spokojena). Pouze malá část respondentů tuto oblast nehodnotila (5 %). 
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Oblast transparentnost veřejných zakázek byla jedna z nejvíce nehodnocených oblastí. Téměř 

polovina respondentů nevěděla nebo nemohla posoudit (46,5 %). Ostatní hodnotící byli 

spokojeni (10,6 % velmi spokojena/a), 21,2 % spíše spokojen/a). 

 

Podpora zájmových organizací byla také jednou z nejméně hodnocených oblastí (28,9 % 

respondentů). Polovina respondentů je s podporou spokojená. 

 

Oprava a údržba veřejného majetku byla jednou z oblastí, která v hodnocení Městského úřadu 

zaznamenala i více negativních odpovědí (8,6 % spíše nespokojen/a, 3,4 % velmi nespokojen/a). 

Čtvrtina respondentů je neutrální a 48,9 % hodnotilo tuto oblast kladně.  

 

Oblast informovanost o hospodaření má nadpoloviční většinu spokojených respondentů (34,7 % 

spíše spokojen/a, 20 % velmi spokojen/a). Téměř 20% respondentů oblast neposuzovalo. 

 

 

 

 

 

Jiné: úředníkům chybí aktivita, zastupitelstvu dlouhodobé vize, měly by se řešit i zakázané skládky 

ve města (u garáží směr Šakvice). 
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Otázka č. 7 Jak hodnotíte ekonomickou a sociální oblast (1 – velmi spokojen, 5 – velmi 

nespokojen/a, 0 – nevím, nemohu posoudit) 

Nejvíce spokojených respondentů (součet odpovědí velmi spokojen/a a spíše spokojen/a) má 

v sociální a ekonomické oblasti bezpečnost ve městě (62,7 %), práce městské policie (56,3 %) a 

dostupnost zdravotní péče (55,2 %).  

Nejvíce nespokojených respondentů (součet odpovědí velmi nespokojen/a a spíše nespokojen/a) 

má oblast bezbariérovost města (16,9 %), práce městské policie (14,2 %) a pracovní příležitosti 

(13,4 %).  

Nejvíce odpovědí hodnocených (je mi to jedno) bylo u oblasti bezbariérovost města (29,7 %), 

pracovní příležitosti 27,9 % a dostupnost zdravotní péče (24,3 %).  

Sociální služby (45,9 %)příležitosti pro podnikání ve městě (38,9 %) a zdravotnická záchranná 

služba (25,7, %) byly nejčastější oblasti, které nebyly hodnoceny vůbec.  

Jiné: městská policie není tam kde má být (velmi špatně hlídané a nevyznačené parkování u 

pekárny ul. Brněnská).Chybí městská nemocnice, chirurgie i ostatní zrušená oddělení. 
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Otázka č. 8 Schází Vám ve městě některé služby? 

Na tuto otázku odpovědělo 109 respondentů (ne všechny odpovědi a komentáře se týkaly pouze 

služeb). Nejčastěji se v odpovědích objevovalo, že lidem chybí služby pro seniory (bydlení, péče), 

kvalitní nabídka zdravotnických služeb a dopravní obslužnost (přímé spojení s Brnem). 

 

8. Schází Vám ve městě některé služby? výskyt 

domov pro seniory 18 

kvalitní zdravotnické služby, nedostatek odborných lékařů, ambulancí, 
kvalitní záchranná služba, lékařská pohotovost, dětská pohotovost, 
gynekolog 

12 

dopravní služby (přímý spoj do Brna) 11 

nic 6 

lepší možnost nákupu (drogerie, Tesco, Globus, IKEA, trh s čerstvou 
zeleninou a ovocem, oblečení) 

5 

cyklostezky 4 

restaurace s vnitřním dětským koutkem, kavárna 3 

chráněná dílna 2 

diskotéka, klubová scéna 2 

pohotovost lékárny 2 

sociální služby - pro handicapované děti, v pozdějších hodinách 2 

zahradnictví 2 

zámečnické práce 2 

knihkupectví 1 

dětská zdravotní pohotovost 1 

sklenářství 1 

zednické práce malého rozsahu 1 

klempířská dílna 1 

sedlářská provozovna, 1 

kominík 1 

dluhové poradenství 1 

hračkářství 1 

bary, herny, automaty 1 

KFC 1 

denní stacionář 1 

Česká správa sociálního zabezpečení 1 

sportovní vyžití pro ženy (týmové sporty) 1 

radiový signál 1 

venkovní posilovna pro seniory 1 

jazykové kurzy 1 
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Otázka č. 9 Cítíte se dostatečně informování o dění v Hustopečích? 

Většina respondentů se cítí dostatečně informována (89,6 %). Pouze desetina uvedla negativní 

odpověď (10,4 %). 

 

 

 

Otázka č. 10 Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o dění ve městě? 

Respondenti nejčastěji upřednostňují sledování informací v Hustopečských listech nebo na 

internetových stránkách města.  Často byli zmiňováni i známí, příbuzní a regionální tisk. Další 

možnosti nebyly tak často zmiňované (úřední deska, úředníci města, zastupitelé). Mezi ostatními 

zdroji byla uváděna často Hustopečská televize. Byli zmíněny i letáčky, brožurky z TIC a 

facebookové stránky města.  
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Otázka č. 11 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. 

Na co byste je přednostně využil/a? 

Zde měli respondenti vybrat nabízené rozvojové projekty podle jejich uvážení. Nejvíce 

respondentů by využili finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci (22,9%) a 

na rekonstrukci místních komunikací (22,7 %). Nejmenší ohlas měla podpora bytové výstavby a 

modernizace stadionu. 

Jiné:  

- stavbu domova důchodců (9 respondentů),  

- nemocnice,  

- sociální byty pro matky samoživitelky,  

- vybudování cyklostezky (3 respondenti),  

- oprava kašny,  

- zaměstnat nezaměstnané i pro úklid města nejen v létě ale i v zimě,  

- rekonstrukce MěKS (2 respondenti),  

- opravit všechny vysoké nájezdy ze silnic na chodníky (špatné pro kočárky, nákupní tašky 

apod.),  

- in-line cesta zeleň a ve středu města a kolem nádraží 
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Otázka č. 12 jaké problémy by se měly podle Vás přednostně řešit v našem městě? 

12. Jaké problémy by se měly podle Vás přednostně řešit v našem městě? výskyt 

Doprava  
- stav silnic, 
- protihluková stěna – prodloužení, zvýšení,  
- provoz: náměstí, Brněnská, Bratislavská, u koupaliště 

21 

Parkování  
- u jídelny ZŠ Komenského 
- parkoviště u nemocnice (ulice Hybešova) je v dezolátním stavu,  
- náměstí a okolní ulice. Uvažovat o zřízení pěší zóny, obyvatelům s dopravní obsluze 

vjezd povolit u náměstí.  
- Alšova, Dvořákova, Družstevní, Vrchlického, Javorová, gen.Peřiny a okolí 
- parkování na zakázaných místech v obytné zóně (podélné parkování před rodinnými 

domy v bezprostřední blízkosti křižovatky) 
- chybí zákaz parkování služebních dodávkových vozidel 

16 

Domov pro nemohoucí seniory (domovinka) 13 

Chodníky  
- Tábory, Údolní 
- Dobudování chodníků včetně osvětlení hlavně do a v lokalitě ulic Mandloňová, 

Lékořicová s ohledem na přibývající školou povinné děti a alespoň základní městský 
mobiliář (lavičky, stromy, označení ulic) včetně údržby těchto ulic - zametení 
komunikací,  

- větší dohled nad znečišťovateli komunikací 
- zimní úklid 

13 

Dopravní spojení do Brna/Bv (není důležitý přímý spoj, ale rychlost) 8 

Cyklostezky (Bezpečná jízda na kole do města, značení, cyklisté 7 

Rekonstrukce (společenského domu, budov navštěvovaných občany, kina) 5 

Vybudování odpovídajícího zařízení pro děti a mládež - CVČ Pavučina 4 

Městka policie  
- Posílení funkčnosti městské policie, aby občané znali "svého" městského policistu a 

s důvěrou a respektem se mohli na něj obracet,  
- Měla by především hlídkovat v ulicích a chránit majetek občanů a ne jenom vybírat 

pokuty.  
- Velmi slabá práce městské policie.  
- Hustopeče nejsou jen náměstí a okolní ulice, žádná kontrola obytných zón, stání 

přes chodník na trávníku či v protisměru.  
- Osvětlení a lepší prezentace policie při měření rychlosti, kromě tří radarů ve městě 

tady nikoho nic neodradí od rychlé jízdy, ani od páchání trestné činnosti.  
- zrušit městskou policii 

4 

Opilci, herny, vandalismus, bezdomovci  
- nečinnost radních toto změnit.  
- Michal Konorza, Karol Polák, Smažky na dětských hřištích.  
- Prevence patologických jevů (rušení občanského soužití na veřejných místech - v 

podvečerních hodinách hlučnost mládeže).  
- Problémy lidí bez domova-obtěžování ostatních občanů. Srocování mladých feťáků 

na nádraží, 

4 

Zeleň 
- na náměstí (stín), kvalitní veřejná prostranství 
- Ve spolupráci s okolními obcemi uvádět do přírodního stavu oblast rybníků 

4 

Křížový vrch 3 
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Osvětlení 2 

Bytová výstavba 
- nedostatek stavebních parcel a přemrštěné ceny těch dostupných 

2 

Odpadkové koše 2 

Úprava autobusového nádraží 2 

Černé stavby v Hustopečích 1 

Odporné webové stránky. Hrozné. V tom se opravdu někdo vyzná? Nedají se číst, 
nedá se tam cokoliv najít a nejsou pro mobily. Bože, jsme v 21. století!!!!! 

1 

Zapojení občanů do činností ve městě 1 

Supermarket (postavit) 1 

Obnovit městský rozhlas 1 

Schází informace z městského rozhlasu. Informace z televize jsou nepraktické 1 

Možná nějaký problém je hlavně v zimě, když napadne sníh, posyp se provádí "za půl 
dne" jinak by nám mnohá města mohla závidět, jak zvládají údržbu zeleně, čistotu 

1 

Radary (sundat) 1 

Sociální byty 1 

Postavit zeď kolem urnového háje. Je to přece dost velký hřbitov. Pro občany města 
Hustopeče a měl by být trochu jak má hřbitov být. 

1 

Moc mě vadí chování mládeže ke starším lidem, ničení veřejných prostor, dělání 
nepořádku ve městě autobus, nádraží a parcích a sprejování po budovách 

1 

Více podporovat sportovní kluby a aktivity (především finančně) 1 

Špinavé výlohy, nepořádek u pekárny na ul. Brněnská, když je to soukromého 
majitele - není to dobrá vizitka 

1 

Absence nemocnice 1 

Podpora kvalitního středoškolského vzdělávání. Výstavba tělocvičny + nově školy "u 
rybiček" na místě, kde stojí školka. Ve školách zvýšit úroveň vzdělávání v oblasti křesťanských 
hodnot. Vést děti ke sportu a přírodě a k samostatné tvořící práci 

1 

Hustopečské listy dochází až ex post, informace jsou tedy opožděné 1 

Hustopeče postrádají jasně vymezené centrum města včetně jeho celkové 
kompozice a dostatku zeleně. Náměstí je vnímáno jako centrální parkoviště a mimo 
pracovní dny je to naprosto mrtvé území bez lidí. 

1 

Málo dětských odborných lékařů 1 

In-line 1 
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Otázky č. 13 – 17 se týkaly osob samotných respondentů: 
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Otázka č. 18 Vaše další náměty, připomínky komentáře 

Tuto možnost využilo 49 respondentů 

18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře výskyt 

Hřbitov  
- Před ,,rekonstrukcí" chodníků na hřbitově bych nechala rozvést vodu alespoň na dvě 

další místa po hřbitově. Myslím, že by to uvítali především starší občané. 
- Odsouhlasená je hřbitovní zeď - postavení nové a tak ještě vodovod co všechny trápí 
- Údržba hřbitova (i když je plánována rekonstrukce)  
- likvidace opuštěných nezaplacených hrobů, likvidace trávy mezi hroby (spousta lidí 

je už starších nebo tady ani nebydlí, tak často tam ani nechodí) 
- Bylo by vhodné umístit na hřbitově kromě kontejnerů na všechen odpad - pro plast 

a sklo, ať šetříme odpad i zde, co vy na to? 
- Stěnu na urny 
- Vyřešit přístupové chodníky na urnovém hřbitově/zasetí trávy a řetízky není řešení/ 

také vody by měla být, starší lidé konev z kap. hřbitova neunesou 

7 

Cyklostezky 
- Cyklostezka směr Šakvice- tragédie od samého počátku jejího zbudování!! Příkladem 

jsou cyklostezky kolem Mikulova Březí 
- Značení 
- Hustopeče - Velké Němčice. Hustopeče – Starovičky 
- Nebezpečný průjezd městem na kole 
- Chybí na Brněnské ulici 

5 

Doprava  
- Zákaz tranzitů kamionů v obci. 
- Parkování aut a autobusů 
- Upravit intervaly semaforů na křižovatkách, moc dlouhá pauza 
- Protihluková stěna u dálnice 
- Zajistit bezpečnost na přechodech pro chodce (u koupaliště, na hlavní v bývalého 

Plynokovu) 

5 

Zeleň  
- Při sekání trávníků nenechávat posekanou trávu ležet, dělá to nepořádek a je to 

ošklivé.  
- Vysazené keře kolem popelnic ošetřovat, ne je při sekání trávy posekat.  
- Více zeleně kolem Supermarketu – stromy 
- parčík kolem autoškoly, kde popadaly poslední stromy, kolem nádraží, kolem 

náměstí, zkrátka všude 

4 

Náměstí  
- zbytečně velká plocha pro parkování - vybudovat parking u nádraží,  
- Dělat na náměstí farmářské trhy 

- lavičky, stromečky a ne jedno velké parkoviště 

3 

  

Křížový vrch 
- Amfiteátr by také zasloužil alespoň nějakou úpravu (něco méně nákladného vlivem 

menší vytíženosti areálu) 
- špatný stav elektřiny 

3 

Kino  
- Co kdyby se multifunkční kino rozšířilo o bývalý penzion (ČMSS a služby)? 

2 

Senioři  
- Mnohem menší obce řeší péči o seniory např. provozem a pečovatelských domů.  
- V Hustopečích není nic mimo několika bytů na Penzionu 

2 
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Byly by fajn městské startovací byty pro mladé rodiny 1 

Mít takové Burčákové slavnosti jaké mají v Mikulove 1 

Když se může uklízet město skoro každý den tak by se mohly také uklízet chodníky, 
kde je rozházená štěpka. 

1 

In-line stezka 1 

pohotovost v nemocnici (skoro všechny služby v nemocnici) katastrofa 1 

přímé spojení do Brna chybí (autobus po dálnici v rámci IDSJMK) 1 

MěKS 1 

Prosím postarejte se o zrušení všech heren s tzv. "výherními automaty" i kdyby se 
skrývaly za modernějšími názvy, děkuji. Viz volební programy několika stran. 

1 

Podpora podnikání se děje na úkor obyvatel žijících na náměstí a přilehlých ulicích, 
opilecké aktivity přesunout na Křížový kopec a Vinařskou ulici. Nulová tolerance k 
hazardu, nepovolit ani jednu hernu. 

1 

Zřídit Fond na podporu bydlení, vzdělávání a sportu pro nižší příjmové skupiny. 1 

Navrhuji na začátku roku vždy zveřejnit přehlednou tabulku místních poplatků, 
včetně relevantních údajů, dále pak možnost občanům připomínkovat pravidelněji 

1 

Na Herbenové ulici všichni podnikatelé mají velké zahrady za provozovnou a ulice je 
stále plná parkujících aut - těch kteří spí u podnikatelů. Doporučujeme, ať si 
podnikatelé zhotoví svá parkoviště a to jen pro sebe. 

1 
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2. Dotazník pro podnikatelské subjekty 

Dotazník pro podnikatelské subjekty byly distribuovány (e-mailem, internetové stránky města) 

v květnu 2016. Vyplnit je bylo možné do 25.5.2016 a odevzdat na určených místech, odeslat e-

mailem nebo přímo vyplnit ve formuláři. 

Celkem bylo odesláno přes 100 podnikatelských subjektů. Počet vyplněných a vrácených 

dotazníků je 21 – procento návratnosti je tedy 21 %. Někteří vyplnili dotazník pro občany (10,7, 

% z respondentů uvedlo, že jsou podnikatelé).  

Otázka č. 1 Jak dlouho podnik ve městě působí? 

 

 

Otázka č. 2 Zaměření činnosti/výroby podniku: 

- prodej podlahových krytin / mimo dlažby / 

- pekařství 

- maloobchodní prodej barev a laků 

- služby v oblasti reklamy 

- komplexní inženýrská činnost a poradenství v oblastech energetiky, životního prostředí, 

bezpečnosti práce, požární ochrany, přípravy staveb, revizní činnosti u vyhrazených 

elektrických a plynových zařízení, apod. 

- odpadové hospodářství 

- hostinská činnost a ubytování 

- gastronomie 

- prodejní činnost 

- prodej nábytku 

- vinařská činnost (3 respondenti) 

- ubytování 

- výroba nábytku 

- hostinská činnost 

- revize elektrických zařízení 

- prodej a servis výpočetní techniky  

- prodejna mobilních telefonů 

- služby 
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Otázka č. 3 Celkový počet zaměstnanců (stav k 1.1.2016)? 

Dotazníkového šetření se z většiny zúčastnily firmy s menším počtem zaměstnanců (76,2 %). 

 

 

 

Otázka č. 4 vývoj počtu zaměstnanců za posledních 5 let 
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Otázka č. 5 Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let? 

Velká část podnikatelských subjektů uvedla, že v nejbližších 5 letech bude rozšiřovat 

výrobu/služby (71,4 %) a také rekonstruovat stávající objekty či zařízení (71,4 %). O přemístění 

firmy mimo Hustopeče uvažují pouze 2 subjekty. 

Rozšíření výroby/služeb 

 

Přijímání nových zaměstnanců 

 

Rekonstrukce stávajících objektů či zařízení 

 

Výstavba nových objektů či zařízení 

 

Přemístění firmy mimo město 
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Odprodání/pronájem nevyužitých nemovitostí 

 

 

Otázka č. 6 Co pokládáte za největší překážky rozvoje vaše podniku? 

 

 

 

Otázka č. 7 Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem? 
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Otázka č. 8 Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje 

vašeho podnikání uskutečnit? 

 

neznám odpověď 

Snažit se o dodržování rovných přístupů k jednotlivým podnikatelským subjektům a ne 

zvýhodňovat některé oproti jiným. 

Zvýšit kapacitu parkovacích míst ve městě. 

parkoviště 

nevím 

rekonstrukce stávajících objektů v majetku města 

Nechat podnikatele na pokoji 

infrastruktura, osvětlení ulic, parkování ve městě. 

parkoviště po celém městě 

 

 

Otázka č. 9  Vaše další náměty, připomínky, komentáře 

 

chybí konkrétní záměry města s ohledem na budoucnost, nepřehledný systém zadávání zakázek 

městem 

Nerušit parkování na náměstí!!! 

cyklisté na chodnících 

 

 


