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Statistika respondentů

345

217

0

128

62,9 %

Počet návštěv

Počet dokončených

Počet
nedokončených

Pouze zobrazení

Celková úspěšnost vyplnění
dotazníku

Historie návštěv (03. 11. 2020 - 02. 02. 2021)

Počet návštěv (345)

Počet dokončených (217)

Celkem návštěv

Pouze zobrazeno (37,1 %)

Zdroje návštěv

Přímý odkaz (100 %)

Čas vyplňování dotazníku

1-2 min. (0,5 %)

Nedokončeno (0 %)

2-5 min. (12,0 %)

Dokončeno (62,9 %)

5-10 min. (35,5 %)
10-30 min. (44,2 %)
30-60 min. (6,5 %)
>60 min. (1,4 %)
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Výsledky
Pohlaví
Výběr z možností, zodpovězeno 212x, nezodpovězeno 5x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Žena

121

57,1 %

Muž

91

42,9 %

Responzí

Podíl

15 - 18 let

8

3,7 %

19 - 30 let

34

15,8 %

31 - 45 let

68

31,6 %

46 - 60 let

62

28,8 %

více než 60 let

43

20 %

Věk
Výběr z možností, zodpovězeno 215x, nezodpovězeno 2x
Možnosti odpovědí

Jak dlouho žijete v Lokti
Výběr z možností, zodpovězeno 213x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

méně než 5 let

21

9,9 %

5 - 15 let

47

22,1 %

16 - 25 let

26

12,2 %

více než 25 let

63

29,6 %

od narození

56

26,3 %
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V jaké části Lokte bydlíte?
Výběr z možností, zodpovězeno 214x, nezodpovězeno 3x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Loket - centrum (náměstí a přilehlé ulice, Zahradní)

56

26,2 %

Loket – ulice Tovární, Nádražní, ČSA, Lužná, Na Vyhlídce, Rooseweltova, Sokolovská, Nad hájovnou, Revoluční,
Sadová, Finské domky

60

28,0 %

Loket – sídliště (Mírová, Sportovní)

92

43,0 %

Nadlesí

2

0,9 %

Údolí

4

1,9 %

Dvory

0

0%

Jaké je složení Vaší domácnosti?
Výběr z možností, zodpovězeno 215x, nezodpovězeno 2x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

jednotlivec

22

10,2 %

rodič/rodiče s dítětem/dětmi

119

55,3 %

manželé/partneři žijící bez dětí

68

31,6 %

jiné:

6

2,8 %
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žiji s rodiči a sestrou
Spolubydlení
žiji s prarodiči
(3x) jiné

Jaké jsou dle Vás největší přednosti Lokte?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 214x, nezodpovězeno 3x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

charakter menšího města

148

69,2 %

výhodná poloha, turistická atraktivita

114

53,3 %

dopravní dostupnost

36

16,8 %

množství zájmových spolků a organizací

8

3,7 %

možnosti sportovního a kulturního vyžití

52

24,3 %

kvalita školy, školky

14

6,5 %

příroda v okolí

192

89,7 %

kvalita bydlení

31

14,5 %

dostatek kvalitních restaurací

7

3,3 %

pracovní příležitosti

1

0,5 %

příležitosti pro podnikání

0

0%

dostupné zdravotní služby

15

7,0 %

velká nabídka možností bydlení

0

0%

jiné:

8

3,7 %

nedokážu specifikovat

7

3,3 %
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Spíše město pro turisty. Pro nás maximálně příroda.
Spousta akcí, koncerty, koncerty na hradě
začínají se zlepšovat vztahy mezi lidma
Spolecenske vztahy
mnoh. potř. zde není
genius loci
Genius loci
MS motokros

Jaké jsou naopak nejzávažnější nedostatky Lokte?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 214x, nezodpovězeno 3x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

málo pracovních příležitostí

85

39,7 %

nedostatek spojů veřejné dopravy; uveďte, které chybí:

33

15,4 %

nedostatečná síť obchodů a služeb

94

43,9 %

nedostatek sportovišť a dětských hřišť

35

16,4 %

nedostatek kulturního vyžití

6

2,8 %

mezilidské vztahy, nálada ve společnosti

40

18,7 %

správa města

29

13,6 %

stav silnic

22

10,3 %

kvalita/nepřítomnost chodníků

42

19,6 %
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kvalita školy, školky

18

8,4 %

bezpečnost ve městě a okolí

11

5,1 %

nedostatek stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů

15

7,0 %

intenzita nové výstavby

3

1,4 %

nedostatek sociálních služeb

11

5,1 %

nedostatek/kvalita restaurací

11

5,1 %

znečištěné ovzduší lokálními topeništi v zimním období

20

9,3 %

turistický ruch

33

15,4 %

absence městské policie

48

22,4 %

nedostatek ploch pro parkování

103

48,1 %

nedodržování nočního klidu

25

11,7 %

pasivita obyvatel

27

12,6 %

jiné:

19

8,9 %

nedokážu specifikovat

2

0,9 %
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nedostatek spojů veřejné dopravy; uveďte, které chybí:
Spoje do KV
Kv-Loket
Víkendové spojeni
Chybí častější spoje z Lokte do Varů tak aby navazovaly na dálkové autobusy Plzeň/Praha a lidé nemusely třeba hodinu
čekat ve Varech.
autobusové spojení s Plzní
loket - k.vary v době letních prázdnin
Přímý autobusový spoj Sokolov - Plzeň (přes Loket)
Spojení na Karlovy Vary. Myslím, že by bylo vhodné kontaktovat např. RegioJet, a oslovit je s nabídkou zastávky v Lokti
(autobusy Praha-Cheb a zpět)
Autobus
autobusy z Karlových Varů
Karlovy Vary
spoje o víkendech a svátcích
autobus do Chodova
Spoje do škol Karlovy Vary
nesprávné řešení času a návaznost vl. dopravy a dalšími
nedostatek spojů veřejné dopravy
chybí spoje do K. Varů
KV + So častěji
(6x) nedostatek spojů
chybí H. Slavkov, Chodov
chybí víkendové spoje
Loket - K. Vary 9:30 - 12:30 hod.
(2x) spoje do Nadlesí
Nadlesí
chybí - víkend KV - Loket
spoje: Karlovy Vary - Loket po 20. hodině So-Ne
spoje: KV - Loket

jiné:
chybí základní technická infrastruktura v některých částech města
mezilidské vztahy, nálada ve společnosti - je + i - současného života v Lokti, věčná nespokojenost části je nekonečná a
ubíjející, přitom je vše OK
Chybí již jednou zmiňovaný pumptrack :)
Nedostatek odpadkových košu
Hluk z prirodaku
Vše ok
Není žádné místo, kam je možné si zdarma sednout a studovat nebo plánovat, kde se můžou potkat lidi a odpočinout si
(knihovnu nezahrnuji)
školky jsou hrozně fajn, i první stupeň ZŠ, ale druhý úroveň vzdělávání na 2. stupni je tragická
Malá podpora zájmových útvarů pro deti
údržba města
více hlídkovat PČR
chodníky, kanalizace ČSA
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doprava - průjezd TNA
kanalizace, plyn
není vodovod, plyn, kanalizace, chodníky !základní potřeby!
dopravní situace
špatné parkování, třídění odpadu
není plyn, kanalizace
není kanalizace, plyn

Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Lokti je poprvé, co byste jí v Lokti
ukázal/a, kam byste ji vzal/a?
Textová odpověď, zodpovězeno 193x, nezodpovězeno 24x
Přírodu v okolí, historické uličky, osadu Dvory
Památky (hrad, domy na náměstí, hradby, věže), okolní vyhlídky na město, Dvory, hřbitov
Radši nic Loket je jen náměstí ,a na zbytek serete
(17x) Hrad
Hrad, altány,
Amfiteatr a hrad
Loket není tak veliké mesto abych je nevzal vsude
do historického centra města
Hrad, okolní lesy, Svatošské skály
Náměstí plné aut, předražené a nekvalitní restaurace neupravené travnaté plochy.
Hradby, knihovna, Galerie kafe, hrad, vyhlídky, okolní příroda
Hrad, Loketska zákoutí. Loketske turistické trasy v okoli.
do přírodního divadla
hrad, přírodní divadlo, Svatošské skály, loketské lesy a vyhlídky, Supí potok, Dvory
nejprve bychom museli najít místo na parkování a poté na hrad
Na vyhlídky
Náměstí, hrad, amfiteátr, vyhlídky
les (cesty po kterých se dá ještě chodit)
Hrad, vyhlídkové okruhy. Galerie café.
Park u rybníčků, amfiteátr, náměstí, hrad
Hrad, náměstí, Goetheho stezka, křížek, amfiteátr, cesty podél řeky
atmosféru města a přírodu v okolí, běžný život v městě
Hrad,motookrosovy areál,parkyy
Hradby, amfík, vyhlídky
Hrad a vycházka po vyhlídkách
Hrad, náměstí, svatošské skály
(2x) Vyhlídky
Hrad Loket
Hrad, hradby,vyhlídky
Na hradby
Hrad,přírodní divadlo,vyhlídky
Hrad a okolí, Cafe Galerie, cyklostezka
Příroda, hrad, park
Hrad a podhradí
Hrad, Galerie cafe, Svatosske skaly
(11x) hrad
Na zdejší vyhlídky, Kolowratskou skálu, hrad
Náměstí, hrad, hradby, amfiteátr, vyhlídky
hrad, centrum města, okolní vyhlídky, Svatošské skály
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hrad, amfiteátr, vyhlídky, loketské lesy
hrad, uličky města, amfiteátr, vyhlídky, šibeniční vrch
Do lesa na vyhlídky
Hrad, vyhlídky, park
Na hrad
Hrad, Slavkovský les, Krudum
Hrad a loketske vyhlidky
Pivovar, stezky okolo Lokte, městské hradby...
Loketske vyhlídky,
Hrad, náměstí, Amfiteátr, Galerie-Cafe, procházky v okolí (vyhlídky,Svatošky aj.)
Lesní stezky , hrad,amfiteatr , Svatošské skály
Nevim
Hradby, centrum města, hrad, loketské vyhlídky
(3x) hrad, amfiteátr
Celej Loket a přilehlou přírodu
Hrad, Amfiteátr, Vyhlídky, náměstí
hrad, hradby, příroda v okolí, hospůdka
Amfiteátr
Vzala bych je na procházku okolo Lokte přírodou. (Osobně mě mrzí, že zde v Lokti nemáme žádný léčebný přírodní pramen,
jako například v Karlových Varech)
Klasika hrad, vyhlídky, zarostlé koupaliště, stezka kolem řeky
do okolních lesů
Na procházku okolo Lokte, na vyhlídky, do amfiteátru, do hospody
Historickou část města
na hrad a do parku u amfiteátru
hrad, vyhlídky, centrum města
hrad a vyhlídky
ukázat město a do přírody
Město- hrad, restaurace
(2x) Náměstí, hrad
hrad a loketské vyhlídky
okolní příroda
město (centrum), hradby + galerie na hradbách, okolí města, hrad
Hrad, Svatosske skaly, prirodni stezky v okoli, kulturni akce
Do přírody
hrad,amfiteatr,svatošky,supák
Přírodní amfiteátr a hrad
Památky
náměstí, amfiteátr, hradby a Zahradní ulice, vyhlídky
město a hrad
(4x) na hrad
hrad, přírodní divadlo, goethova stezku
Sklenářská ulička a hradby, Šibeniční vrch
Vyhlídky na Loket
Samozřejmně nádherné památky města a krásnou přírodu.
Nesmyslna otazka.. mozna co jim ukazat prvni, nebo co by jste jim radeji neukazovali..
památky, příroda
Na hrad,okolí hradeb, amfiteatr+park, lesní vyhlídky, restaurace Atmosfera a kafe u Forresta
Hrad a okolí, přírodu
hrad, vyhlídky okolo města
Hrad, namesti
hrad, náměstí, vyhlídky, okolí řeky
vyhlídky na město
určitě ne na náměstí, aby viděli jen zaparkovaná auta
Hrad, pivovar, vyhlídky nad řekou, kulturní akce v přírodním divadle
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Hrad, vyhlídky nad městem
vyhlídky, náměstí, hrad
historickou část města
historickou část města, bezprostřední okolí Lokte
Vyhlídky, hrad, náměstí, hradby, amfiteátr, okolo Ohře
hrad, hradby, náměstí
Na hrad a do restaurace, kde to není předražené a pak do přírody. Skály jsou značně poškozeny od zásahů
náměstí
náměstí, hradby, hrad, okolní příroda
centrum, okolí - vyhlídky
okruh vyhlídek
centrum, hrad, vyhlídky
hrad, centrum města, vyhlídky
hrad, přírodní divadlo
Stará židovská část a náměstí, Hrad a expozice, Kafé s lidovým řemeslem
Slavkovské lesy
Hrad, přírodní divadlo
na městský úřad a jeho vstřícnost!!
okolí Lokte
Procházka po celém Lokti, návštěva hradu
historická část, okolí - stezky
historická část, okolí
na hrad, na vyhlídky, do amfiteátru
hrad, vyhlídky
hrad a okolí města
(3x) hrad a okolí
hrad, centrum, hradby, hospoda
vyhlídky
motocros, houbaření v lesích
Na hrad!
hrad, hradby, les, pivovar, amfík
motokros, hrad, př. divadlo, vyhlídky
amfiteátr, Svatošky, hrad, vyhlídky, náměstí, hradby
hrad, přírodní divadlo, krásy okolí Lokte
hrad, stezky
hrad, město, městské hradby
hrad, vyhlídka Robič
hrad + hradby
hrad, amfiteátr, vyhlídky
na hrad a do lesa
hrad + náměstí, lesní vyhlídky
náměstí, hrad, vyhlídky
hrad, Svatošské skály, přírodní divadlo
Loket je krásná lokalita, takže kamkoliv
náměstí, les
hrad Loket
centrum + hrad, divadlo
náměstí, hrad, hradby, vyhlídky, amfiteátr
hrad, náměstí, příroda
příroda v okolí města
procházkou za plného provozu z Lokte do Údolí a zpět - po silnici
náměstí, amfiteátr
lesem na hrad a náměstí
náměstí a Galerie Cafe
na hrad, do Galerie Cafe, do restaurace Florian
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přírodní divadlo
centrum města
hrad, restaurace, Svatošské skály
hrad, náměstí, okolí
přírodní divadlo, náměstí, na hrad
přírodní divadlo, na hrad, náměstí
amfiteátr
Hrad, Robič
hrad, kavárna u Hlavsů, amfiteátr, vyhlídky
Amfiteátr, hrad, přilehlé uličky

Co ve městě postrádáte pro lepší společenské a kulturní vyžití?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 210x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

akce pro rodiny s dětmi, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí?

12

5,7 %

akce pro seniory, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí?

5

2,4 %

farmářské trhy

80

38,1 %

akce pro mladé (15 -26 let), jaké?

16

7,6 %

živé koncerty, jaké?

17

8,1 %

jiné:

15

7,1 %

nedokážu posoudit

22

10,5 %

myslím, že společenských akcí je dostatek

99

47,1 %

akce pro rodiny s dětmi, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí?
Dříve se ve městě 80. 90 léta, konalo mnoho aktivit, dnes si každý hraje jen na svém písečku, včetně spolků. Spolky a město
se nejsou schopny dohodnou
kino
Akce jen pro místní obyvatele
Den dětí, vyrábění
Aktivity s dětmi, kroužky
Prostor pro setkávání puberťáků, kde by je někdo hlídal, ale umožnil by se jim bavit
Soft play
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bazén, kroužky pro miminka, atletika atd.
sportovní areál a koupaliště
Nic pro děti zdarma
akce pro Lokeťáky, dětský den s vílou Lumpínou byl šílený
nabídka kroužků pro děti, sportoviště

akce pro seniory, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí?
chybí odvoz seniorů naf 75- let k lékaři
Spolecne akce mladych a senioru
Kdo byl na zájezdu by měl org. odpadnout a vybrat důchodce, kteří nikde nebyli. Soupis všech důchodců ve městě.
žádné informace
akce pro seniory

akce pro mladé (15 -26 let), jaké?
Workshopy, večerní programy, vzdělávací a motivační kurzy
Sportovní akce
Chybějící skatepark/bikepark
Kluby
vzdělávací semináře, kde by přednášeli slavní nebo úspěšní lidé, co je podle nich v životě důležité a jak být úspěšný
noční kluby
více kulturních akcích (dj, edm hudba, disco...), popřípadě místa pro mladé (kino, fitness, bar, klub, čajovna...)
Soft play
klubovna s pracovníkem, skatepark,
moc a špatně vedené
skate park
(3x) akce pro mladé
kluby (disco)
disco

živé koncerty, jaké?
Koncerty na hradě a na náměstí
Víc divadel, víc dobré a klidné muziky, méňe uřvaných a hlučných kapel, pochopení pro lidi v Nádražní ul. Omezit četnost
rockových kapel v př. divadle
Rockové, metalové a zahraniční. Nebo nějaké několikadenní festivaly
Opery které naše město dělali krásnější
víc popu, rock a metal je děs, více muzikálů by to chtělo
hodné polohy amfíku, s kulturním rozměrem a ne Divokej Bill atp.
zahraniční hosté, rozmanitost představitelů různých hudebních žánrů, vesměs je tu každý rok to samé
více koncertů pro mladistvou kategorii
koncerty na náměstí
komornější koncerty, ne hlučné
živé koncerty: Dvorana
Fugazi, Faith no more
živé koncerty: netradiční
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živé koncerty: Malá scéna, regionální kapely
folk, pop
živé :)
živé koncerty: rock

jiné:
akce do kterých by se zapojilo s pořádáním celé město, většina lidí chce zábavu jen přijímat
více alternativních akcí (multikulturní festivaly, pouliční divadla, komunitní setkávání lidí)
Větší pochopení pánů radních pro starosti a přání obyčejných lidí.
Veřejné grily, ohniště
společenských akcí bylo dostatek do doby, než se změnilo vedení města
menší kino např. v nově zrekonstruované dvoraně
místo pro společenské akce
Václavská pouť, víc akcí jako masopust
Zapojeni zdejsi krestanske komunity v poskolni aktivitach pro deti i seniory,zajmove krouzky
společenských akcí je nadbytek
kino, plesy
kino
zimní zařízení pro odpočinek
divadelní představení
plesy, sál

Co ve městě postrádáte pro lepší sportovní, kulturní a rekreační vyžití?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 209x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

modernizace dětských hřišť, vybudování nových ploch

42

20,1 %

stezky pro cyklisty

16

7,7 %

stezky pro in-line bruslaře

51

24,4 %

adrenalinové aktivity

18

8,6 %

přednáškový sál, koncertní sál

29

13,9 %

galerie, výstavní plocha

16

7,7 %

kulturní dům

65

31,1 %

odpočinková místa v parcích

47

22,5 %

jiné:

37

17,7 %

nedokážu posoudit

8

3,8 %

nic nechybí, možnosti jsou dostatečné

35

16,7 %
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skatepark
(2x) Posilovna fitko
Workoutove hřiště
Posilovna
Gril, ohniště
Posilovna, atletický stadion
workoutové hřiště
Hřiště na futsal
hřiště na volejbal, beachvolejbal, tenis
Workoutové hřiště
nejdůležitější - plochy pro teenagery (skate, brusle, koloběžky, bmx, freestyle)
plocha pro venkovní fitness cvičení (street workout)
pořádný a kvalitní street workout - venkovní hrazdy aj.. Možnost kde posilovat venku i při dešti - zastřešené posilování. Chybí
mi tu velký park.
nedostatečná správa současných sportovišť- multifunkční hřiště ve Sportovní a jeho vybavení je v žalostném stavu, výstavba
nových sportovišť
sportovní hala/hala pro míčové sporty
Oddechovy a rekreacni areal (pod mostem vedle amfiteatru smerem k jezu), koupaliste),
tenisový kurt veřejně přístupný
koupaliště, kino
feraty an skalách
Kino, wellness, posilovna, bowling, minigolf u reky, tenisovy kurt
workoutové hřiště (posilovna v přírodě)
Skatepark/bikepark
(2x) skate park
propojení cyklostezky na SO, KV s asfaltovým povrchem (ne bahno)
kvalita povrchu páteřní cyklostezky
více laviček a úklid města
více laviček
venkovní lezecká stěna
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odpočínková místa v lesích
U-rampa
cyklostezka směr H. Slavkov
lavičky
nedostatek laviček
kino
lezecká stěna

Postrádáte ve městě nějakou zdravotní či sociální službu?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 193x, nezodpovězeno 24x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

praktický lékař

10

5,2 %

zubní lékař

32

16,6 %

návštěvy lékařů v domácnosti

13

6,7 %

domov pro seniory

7

3,6 %

domy s pečovatelskou službou

9

4,7 %

jesle

10

5,2 %

terénní a sociální služby (ošetření, rehabilitace v domácnosti), můžete uvést i jiné:

11

5,7 %

sociálně právní poradenství

17

8,8 %

jiné:

12

6,2 %

nedokážu posoudit

107

55,4 %

terénní a sociální služby (ošetření, rehabilitace v domácnosti), můžete uvést i jiné:
Rozvoz obědů, nákupů vše v režii města, samozřejmě pro ty,kdo to potřebují (senioři aj.)
odvoz k lékaři pro seniory nad 75. let
terapie pro speciální děti,ale ty nejsou v celém kraji např základem ergoterapie,ktera je i prospěšná pro děti s
adhd,add,hyperaktivní a s disfunkcemi
(8x) terénní a sociální služby
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jiné:
ve městě je vše, když ne je dostupné v blízkém okolí města, myslet si že vše bude ve městě přítomné je bláhové
fyzioterapeut, masér
nepostrádám
bazén, venkovní rybník, kde by byla možnost se zadarmo v létě vykoupat a venkovní koupaliště. Chybí levné byty a prostory,
kde začít podnikání.
mimo zubní ord. nevyužívám zdr.služeb v místě
sociální služby pro mladé, něco jako klub
Více lékařů
Návstěvy lékařů v domácnosti Pro Seniory
jiné
přítomnost praktického lékaře dle ordinačních hodin
zubní lékař nepřibírá nové pacienty
zubní lékař - dlouhé objednací doby

Postrádáte v našem městě nějaké jiné služby nebo obchody, pokud ano tak
jaké?
Výběr z možností, zodpovězeno 195x, nezodpovězeno 22x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ne

93

47,7 %

ano, jaké:

102

52,3 %

papírnictví, knihkupectví, maso (řeznictví), pekařství
Je toho hodně
Oblečení, kvalitní potraviny
(2x) Větší obchod
Postrádám kvalitní obchod. JIP nebo vecerky nepovažuji za dostatečný obchod!
Chybí zde supermarket, jelikož kvalita samoobsluhy v Nádražní je katastrofální
Nákupní středisko v blízkosti středu Lokte, železářství, elektro, oděvy a boty.
Pořádné potraviny
Supermarket se vším
nějaký větší supermarket
Potraviny. Jip je predrazeny a zbozi nic moc.
Obchod s potravinami a drogerií
Ještě jeden menší obchod jako Jip
Potravinové obchody jsou hrozné !!!
Alespoň menší supermarket
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Poradné potraviny (napr. lidl, nebo malé tesco) rozhodně ne tu hrůzu jako teď - JIP
Zelenina ,uzenarstvi
servis jízdních kol, půjčovnu sportovního náčiní, vinotéka...
Solarium, posilovna
Zasilkovna, pekárna, řeznictví
řezník, zelinář
Řeznictví, činskou restauraci, zasilkovnu!!!!
Zverimex, pekárna
Jiný obchod než je JIP. Cokoliv..
Potraviny
kvalitní čerstvé potraviny, pečivo, masna, aj.
Zdravá výživa,bio potraviny
sauna, koupaliště, nebo prostor na koupaní v řece, pekárna, posilovna
Obchod se zdravou výživou
postrádám tu nějaký velkoobcod - Tesco, Albert,..... A hlavně to venkovní posilovací hřiště s hrazdou a prostor na in-line
bruslení
Uvítala bych kvalitnější potraviny v obchodech, které už tu máme.
Lidl !
supermarket typu penny
potraviny, trafika
Obchodni dum typu lidl, penny
řeznictví,farmářské výrobky,papírnictví,knihkupectví
obchodů je tu dostatek, spíše je problém s kvalitou vedení obchodů - kvalita ovoce, zeleniny, masa, uzenin, pečiva (v létě po
pečivu lezou mouchy)
Řezník, pekař...nebo rovnou nějaký větší KVALITNÍ obchod s potravinami
pravou pekárnu a masnu
řeznictví, čistírny, prádelny, opravny
ano, nebýt vietnamské večerky na náměstí, tak nemáme, kde nakoupit. Kvalita a výběr zboží v tomto obchodě však není nic
moc...
nějakého producenta domácích potravin
Lídl
Prodejna potravin
Kvetinarstvi
lokální potraviny - ovoce,zelenina,pekárna
Kvalitní potraviny
Zásilkovna, Balíkovna ČP, papírnictví
Mimo asiata na náměstí chybí nějaká samoobsluha
řeznictví, vinotéka, pekárna
prodejna elektro, obuv, oděvy
obuv, oděvy, hračky
Pekařství, masna, ovoce a zelenina, atd.
obuv levnou, oděvy. stačil by 1 obchodní dům se vším
různé obchody, co zde byly dřív
malý hobby market
salon krásy
malé opravy pro domácnost, textil, boty ...
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(3x) řeznictví
drobné zboží
nějaký větší obchod, kde by bylo k dispozici vše (např. Lidl, Tesco atd.)
služby, ovoce zelenina
obchod ovoce zelenina
potraviny (nám.)
wellness (sauna)
supermarket, kde je vše
(2x) obchody
malá síť obchodů
řeznictví, zelenina
bazén, sauna
oděvy, domácí potřeby
řeznictví, pekařství
potraviny, řeznictví, pekárna
teplé občerstvení, bufet
zdravá výživa (bezlepek, vege ...), drogerie
domácí potřeby, galanterie, zverimex, papírnictví
elektro, obchod s oblečením, květinářství, masna, pekárna
obchod např. PENNY
(2x) potraviny
maso, uzeniny, pečivo
obchody se vším, domácí potřeby
obchody potravin, řeznictví
ano, obchody
řeznictví, zelenina, pekárna
větší prodejna
kovo
kadeřnictví
kvalitní řezník, pekař
ano
všechny
všeho druhu
peněžní ústav
bankomaty Č Spoř.
supermarkety
(2x) masna
řezník, obuv

Jste spokojen/a s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže v Lokti?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 207x, nezodpovězeno 10x
Možnosti odpovědí
netýká se mě (děti v ZŠ/MŠ Loket nemám)

Responzí

Podíl

101

48,8 %
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ano

49

23,7 %

částečně, uveďte proč?

15

7,2 %

ne, uveďte proč?

12

5,8 %

nedokážu posoudit

31

15,0 %

částečně, uveďte proč?
ve výuce postrádám vedení dětí k informační gramotnosti (práce s informacemi, se zdroji) a větší podporu čtenářství, nelíbí
se mi systém hodnocení VV
Škola první stupen dobrý druhý určitě ne
Chybějící střední, případně vysoká škola. V Lokti by se vyjímala škola zaměřená na kulturu, či umění.
Nečinost a lenost učitelek v MŠ
Málo akcí v MŠ(divadla, představení, sportovní soutěže, vybavení zahradních prostor MŠ), nízká kapacita tříd v ZUŠ
málo zájmových možností pro tenagery
nespokojenost s částí učitelského sboru
mateřská škola ve Sportovní je úžasná, skvělá, první stupeň ZŠ výborný, máme prvňáčka, online výuka třídní učitelky je
výborná a kvalitní
Jsem bývalá žákyně ZŠ Loket. Nesprávný postoj učitelů a hlavně ředitelky k žákům a kolektivu, žádný zájezd na lyžařský
kurz
Podpora zájmových organizaci
nejsem spokojená se složením učitelského sboru v ZŠ Loket, distanční výuku ale ZŠ zvládla dobře
školka - učitelky, nepracují s láskou, chodí jen do práce
ne příliš zajímavé přednášky
chybí mimo školní aktivity
škola - méně kvalitních učitelů

ne, uveďte proč?
Ne
Nedostatečná kvalita učitelů
Nedostatečná úroveň
kroužky - málo na výběr, nízká úroveň, škola - výhrady k výuce na druhém stupni
Nové vedení školy je strašné. Vyházet půlku zaměstnanců (někteří zde učili přes 20 let) a následně vzít učitele kteří neumí
učit.
častá výměna pedagogů,žádné inovace ve vzdělávání,syn je s některými pedagogy spokojený a nadšený,ale skrz jiný ho
předmět nebavý jen kvůli učiteli,ne
Úroveň ZŠ Loket dlouhodobě upadá
Ne: ředitelka ZŠ
(2x) Ne: vedení školy
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málo aktivit
Nejsem: vzdělávala jsem se tu

Jste spokojen/a s údržbou veřejného prostranství?
Výběr z možností, zodpovězeno 213x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

určitě ano

28

13,1 %

spíše ano

97

45,5 %

spíše ne

60

28,2 %

určitě ne

22

10,3 %

nedokážu posoudit

6

2,8 %

Jaké pociťujete problémy se stavem a údržbou veřejných prostranství?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 202x, nezodpovězeno 15x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

nedostatečná údržba zeleně

48

23,8 %

nedostatek zeleně

5

2,5 %

nedostatek relaxačních míst (lavičky, parky, atd.)

55

27,2 %

stav chodníků a vozovek

75

37,1 %

úklid veřejných prostranství

51

25,2 %

málo možností třídit odpad

27

13,4 %

nedostatečný svoz tříděného odpadu

53

26,2 %

málo odpadkových košů

44

21,8 %

zimní údržba vozovek a chodníků

42

20,8 %

jiné:

21

10,4 %
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zeleň na náměstí - tůje jsou v květináčích ošklivé, květináče jsou rozmístěny chaoticky
lavičky jsou rozvrstveny více méně rovnoměrně, snad jediné by byly fajn relaxační koutky s lavičkami na hradbách
Údržba je celkem dobrá. Ale lidi jsou dobytek !
chybí radary, retardéry, parkovací prostory pro občany - pole, hlína, bláto - hrůza
chybí popelnice na plechovky a konzervy
Parkoviště za hřištěm ve Sportovní potřebuje nutně opravit tak, aby to vydrželo. Ze Sportovni ažk Jipu není jediný odpadkový
koš, hodil by se tam jede
svoz tříděného odpadu chce posílit zejména ve vybraných časových období, např. Vánoční svátky, dále mi extrémně vadí psí
exkrementy na chodnících i na
je vidět, že se technické učí, určitě by chtělo víc květin, to tu chybí a ovocných stromů
Vyuziti ploch pod hradbami, osazeni malymi ovocnymi stromy a spristupeni pro deti,cesticky
nic
v zimě se neudržují chodníky k domům ve Sportovní, i když jsou v majetku města, přes opakované výtky a žádosti jsou stále
používány hlučné fukary TS
hloupý nápad pustit ovce na svahy pod hradbama do metrové trávy, zlatý křovinořez
psí výkaly - to TS nevyřeší
jiné
nepociťuji problém
vozovka mezi mostem a náměstím
udržuje se pouze centrum města
venčení psů na dětském hřišti, neuklízení exkrementů
Není: chodníky, kanalizace, nepořádek kolem popelnic - hadry
nepořádek kolem kontejnerů na staré šatstvo
bioodpad - komposty

Jaké pociťujete největší hrozby pro životní prostředí ve městě?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 213x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí
vytápění domů tuhými palivy

Responzí

Podíl

59

27,7 %
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nepovolené skládky odpadů

80

37,6 %

průmyslová výroba

19

8,9 %

doprava

90

42,3 %

ohrožení zdrojů pitné vody, sucho

32

15,0 %

hluk, uveďte zdroj:

36

16,9 %

jiné:

21

9,9 %

žádné hrozby nepociťuji

21

9,9 %

nedokážu posoudit

12

5,6 %

hluk, uveďte zdroj:
Přírodní divadlo, v noci restaurace, malá scéna
taková ta paní Slabá se myslím jmenuje ukřičená je hodně a hrozbou je jistě v tom, že
Amfiteátr
Tereni motorky a ctyrkolky, ktere jezdi na louky za satalitem
koncerty a víkendové akce
Vlak
Restaurace v centru
Prirodak
doprava, mnohé kulturní akce, akce v místních podnicích
nedodržování nočního klidu
rozebírání konstrukcí na pódiu po skončení akcí v amfiteátru- hluk do rána!!!
Nákladní automobily
motocros, koncerty v amfiteátru, automobilová doprava návštěvníků koncertů
Turisti pod okny a cikáňata chčijící (mimo jiné) v parku
fukary, motokros, koncerty v amfiterátru, hluk odjíždějících návštěvníků z koncertů ze Sportovní, smrad z výfuků aut
Hluk je třeba omezit. To je věc nádraží.
každý víkend koncerty
opilci po 22:00 hod.
nákladní doprava + opilci
(4x) hluk
hluk v době sezóny
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hluk: TIR
nákladní doprava
hluk: nekázeň mládeže
(2x) hluk: amfiteátr
hluk: SU
hluk: Sokolovská uhelná
hluk: doprava
hluk: kamiony, doprava
hluk: motorové pily
hluk: mládež
hluk: silnice

jiné:
Často znecištěna řeka !!!
Prach poletujici Tovární ulicí.
nedostatek nádob na tříděný odpad
používání fukarů Technickými službami
Kamiony jezdící z Krásna
D6
blízkost uhelné šachty a stále více uhelného prachu v Lokti
někteří lide jsou prasata o odhazují odpadky všude,to je asi to nejhorší tady
určitě nákladní doprava!! Kamiony z granitu
pokud někdo v kotlích pálí to, co by tam být nemělo (plasty apod)
množství chovaných psů v bytech
někteří lidé jen chtějí šířit špatnou náladu, to je snad horší než to na to co si stěžují
Policie neplní v Lokti svoji činnost, ve Sportovní stále stojí auta, kamera je tu na nic
průjezd kamionů městem
hlučnost turistů
H. Slavkov - Loket
kanalizace (ČSA)
nejsou chodníky
spalování odpadů
kamiony, nejsou chodníky a kanalizace + plyn
štěkot psů

Které možnosti likvidace komunálního odpadu využíváte?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 213x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí
veškerý odpad odhazuji do popelnice jako směsný odpad
třídím jednotlivé složky odpadu, zbytek odhazuji jako směsný odpad
hořlavé materiály pálím, zbytek odhazuji jako směsný odpad
využívám služeb sběrného dvora

Responzí

Podíl

3

1,4 %

205

96,2 %

1

0,5 %

118

55,4 %
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jiné:

7

3,3 %

Kompostér
Chybí mi možnost třídit tetrapacky (mléko,džus apod.) a plechovky
Ve sportovní ulici je kontejner na textil věčně plný, kontejner naplní spoluobčané vozící oblečení z německých hromádek
nezpeněžitelným oblečením
nějaké místo kam by bylo možné odvést bio, když do popelnic lidi hází všecko
Mám na to svůj recept, dřevo a piliny patří do země, je to dřev. odpad, zlepšuje půdu a výnosnost brambor
+ kompostuji
přistavených kontejnerů

Cítíte se v našem městě bezpečně?
Výběr z možností, zodpovězeno 211x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

149

70,6 %

ne

36

17,1 %

nedokážu posoudit

26

12,3 %

Proč se necítíte bezpečně?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 63x, nezodpovězeno 154x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

problémy s bezpečností dopravy

20

31,7 %

nevhodné chování mladistvých

18

28,6 %

častý výskyt problémových osob, upřesněte:

8

12,7 %

nedostatečná činnost policie ČR

18

28,6 %

absence městské policie

16

25,4 %
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obavy o majetek

5

7,9 %

rušení nočního klidu

14

22,2 %

nefunkční nebo chybějící veřejné osvětlení; kde?

10

15,9 %

zvýšený průjezd velkých nákladních automobilů městem

34

54,0 %

jiné:

9

14,3 %

nedokážu specifikovat

0

0%

častý výskyt problémových osob, upřesněte:
Shromažďování drogově a alkoholově závislých u večerky ve Sportovní ulici.
opilé osoby
socky postávající
sociální dům u Husáka
ubytovna
drogy, alkohol
drobné krádeže
častý výskyt problémových osob

nefunkční nebo chybějící veřejné osvětlení; kde?
znečištěná skla u lamp veřejného osvětlení
veřejné osvětlení
VO: ČSA
veřejné osvětlení: ČSA
veřejné osvětlení: Revoluční, " k houpačáku", "podél řeky k zámečku", z křižovatky
VO: Revoluční
VO - od nádraží k sokolovně
VO: sad Míru
VO: Sad Míru
VO: cesta k tábořišti
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jiné:
Volně pobíhající psi, nepřizpůsobiví lide
automobily hlavně jezdí rychle
před Vietnamcemi!
chůze Údolí
nejsou chodníky, děti chodí po silnici, kde je problém se uhnout vozidlům
nejsou chodníky, přechod
divoká prasata na sídlišti
přechody
chybí nám chodník!

Jakou část či konkrétní místo považujete v Lokti za nebezpečné?
Výběr z možností, zodpovězeno 170x, nezodpovězeno 47x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

uveďte:

53

31,2 %

myslím, že žádné takové místo ve městě není

117

68,8 %

Okolí večerky ve Sportovní ulici
V Tovární ta ubytovna
Obě sídliště
Střed města, náměstí
(3x) Údolí
Sportovní ul.
park - tmavá místa, divoká zvěř
okolí hospod, večerka
(2x) Nádražní ulice
Průhon - nejsou chodníky a hrozí srazeni chodců
(2x) cyklotrasy
část u epiagu
Nenapadá mě žádné
mírová ulice, zahradní ulice
V noci asi jakoukoli část
schody mezi Sportovní a Sokolovskou ulicí
průjezd kamionů městem
cesta z lokality nad hájovnou do centra je bez chodníku a jakéhokoliv přechodu přes hlavní silnici - zastávka Střelecká
Tovarni, roosweltova, udoli
vyloženě nebezpečné místo tu není, ale jít v noci někde přes park - to bych asi nešla sama
Tam, kde podél silnice nejsou chodníky... Revoluční, Údolí apod.
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Tovární ulice u porcelánky hlavně po tmě
okolí zástavby, zryté divokými prasaty
Zneužívání hřišťě , altánku výrostky�
Odlehle casti
Sídliště, parkoviště bez osvětlení
Tady jich je. Desítky. Na tohle by tento list nestačil.
silnice - EPIAG - finské domky
hlavní silnice
Nádražní ul. - doprava
ul. Nádražní
Hradby
altány
Revoluční - Údolí
v noci z křižovatky k zámečku
Vietnamec u Sportovky, Husák dům u mostu
okolí ubytovny
most přes řeku Ohři, mládež háže z mostu dlažební kostky, vejce
park, dětské hřiště sportovní
Revoluční ulice - doprava
Revoluční až Údolí
nevím
nádraží, jezdí tam rychle
Nádražní ulice - doprava (děti do školy)
silnice č. 209
Revoluční, Údolí
parkoviště Sportovní
Nádražní ul., přechod ve Sportovní
Revoluční ulice

Na děti a mládež působí řada negativních vlivů. Které z nich vnímáte ve městě
za nejpalčivější?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 211x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

drogy

59

28,0 %

šikana

25

11,8 %

krádeže

20

9,5 %

nevhodně a agresivně se chovající party v ulicích

76

36,0 %

benevolentní prodej tabákových a alkoholických výrobků

35

16,6 %

vandalismus

128

60,7 %

nic z výše uvedeného nepředstavuje v Lokti ohrožení

10

4,7 %

jiné:

10

4,7 %
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nedokážu posoudit

38

18,0 %

vytvořit pro děti bezmezně bezpečný svět je v pro ně samotné v závěru nebezpečné, svět nekončí za hranicemi lokte, logická
je prevence a informace
shlukování a rušení nočního klidu mládeže v altánku ve Sportovní - po celý rok a policie není nikde vidět ani při nouzovém
stavu
lidé,kteří mají jíz dětem příkladem a namísto toho se chovají arogantně,bezcitně a absolutně netolerantně,je několik
konkrétních příkladů,ale nejde to
mládež nezdraví a nechávají za sebou volně hozené odpadky
party mládeže v altánku ve Sportovní na hřišti, bez ohledu na nouzový stav, policie nekoná
Je tu všechno a kamery naprd! Jednotlivci sprostí. Rodiče arogantní mají pocit, že dítě je génius po nich i spratek!
vzor dospělých
nejen mládež
přechod u kapličky do Sportovky
kouření rodičů na hřišti při hlídání ratolestí

Jakým směrem by se měl rozvoj města ubírat? Čím by se mělo v budoucnu
stát?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 211x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním prostředím

145

68,7 %

bezpečným městem

75

35,5 %

klidným městem pro příjemné bydlení

127

60,2 %

městem s dostatkem pracovních příležitostí a zdravým podnikatelským prostředím

59

28,0 %

městem s větším množstvím obchodů a supermarketem

64

30,3 %

městem s dostatkem sportu a volnočasových aktivit

67

31,8 %

městem s více možnostmi kultury a vzdělávání (školní, mimoškolní)

42

19,9 %

městem otevřeným pro nové obyvatele a novou výstavbu domů

25

11,8 %

městem s výrazným cestovním ruchem (turistickým centrem)

21

10,0 %
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jiné:

12

5,7 %

nutno říct, že Loket už je v současné době kvalitním městěm pro život a atraktivním pro návštěvy, není dokonalý ale to není
žádné místo na světě
Kvalitní obchod, turistické město s možností parkování návštěvníků
Myslím, že je super
Městem, kde na sebe lidi neplivou špínu a KAŽDÝ SE STARÁ O SEBE.
město pro obyvatele, ne vše jen pro turisty
příjemné prostředí pro lidi, kteří bydlí NEJENOM NÁMĚSTÍ!!
Mesto by melo aktivne pritahovat vyrobce a aktivne jednat s majiteli pozemku i byvalych vyrobnich budov, pritahovat nove
prichozi a rozvijet socialni
městem s ještě kvalitnějším vzděláváním (školní, školky, mimoškolní) .. kultury je až moc,dobré znát míru
město hlavně pro místní, zatím je vše jen pro turisty
více se věnovat osadám - Údolí atd.
kvalitní bydlení s vybudovanou kanalizací, chodníky a plynem
městem s klidovými zónami

Zamyslete se nad budoucností Lokte v příštích 15 letech a uveďte, jakých
výhod může město pro svůj další rozvoj využít?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 211x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

příroda v okolí Lokte

166

78,7 %

kvalitní životní prostředí

69

32,7 %

dobré podmínky pro sport

50

23,7 %

dobré podmínky pro kulturu

86

40,8 %

využití potenciálu pro cestovní ruch

67

31,8 %

rozšíření ploch pro rozvoj průmyslu a výroby

12

5,7 %

přistěhování se nových, převážně mladších obyvatel

42

19,9 %
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dostatek ploch pro podnikání a služby

17

8,1 %

dostupnost pozemků pro individuální výstavbu

13

6,2 %

dostupnost nájemního bydlení

22

10,4 %

dobrá obslužnost veřejné dopravy

55

26,1 %

vzdělanost a přizpůsobivost občanů města

47

22,3 %

jiné:

9

4,3 %

nedokážu specifikovat

10

4,7 %

méně kulturních akcí a koncertů v amfiteátru
vyšší příspěvky z Městských lesů do městské pokladny
hippoterapie,ergoterapie
hlavně opravy a údržba veřejných ploch, silnice, stezky
Smysluplne vyuziti ploch za Sportovni pro dalsi vystavbu
Dostatek zájmových kroužků pro deti
více se zaměřit na příjmy do pokladny města od lesů a z dotací
investice do okrajových částí města
vybudování kanalizace, plynu, chodníků

Mělo by město finančně podporovat činnost spolků, sportu, kultury a zájmových
organizací?
Výběr z možností, zodpovězeno 212x, nezodpovězeno 5x
Možnosti odpovědí
ano, stejně jak doposud

Responzí

Podíl

95

44,8 %
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ano, výrazněji než doposud

47

22,2 %

ano, menším příspěvkem než doposud

14

6,6 %

ne

4

1,9 %

nedokážu posoudit

52

24,5 %

Mělo by město nějakou jinou formou podporovat činnost spolků, sportu, kultury
a zájmových organizací?
Výběr z možností, zodpovězeno 203x, nezodpovězeno 14x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano, jak konkrétně?

42

20,7 %

ne

19

9,4 %

nedokážu posoudit

142

70,0 %

spíše by spolky neměli spoléhat jen na pomoc města, ale snažit se i sami
propagace jejich činnosti, motivace k společným projektům napříč organizacemi
Myslím že by nebylo špatné aby třeba oficiální FB stránka Lokte informovala o sportovních utkání FK Loket á Termiti. Zatím
takovou podporu jsem nevidě
Víc je podporovat
propagací (plakáty, reklama fc apod)
Myslím, že by si amfiteátr zasloužil rozšířit a modernizovat.
open mind - nikdo tu nikomu nic nezakazuje, spolky se můžou postarat dál samy
Pronájmem prostor ve Dvoraně
Propagovat spolky na webu, v listech ... aby o nich občané věděli
Příspěvky pro místní sportovní spolky, joga, kickbox atd.
vytváření zázemí pro spolky a zájmové organizace
propagace přes sociální sítě je dostačující
výstavba sportovišť
Ano, pořádat hodně sportovní akce a akce, kde se lidi uvolní - např. Jóga v přírodě
Spoluprace v organizaci, poskytnuti prostor pro spolky (klubovny)
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ano mělo,prostorama za přijatelnou cenu?v těchto věcech se neorientuji
sportovní centrum nebo prostor
spíš by sse měli některé snažit sami a dělat něco pro děti, není tu sportovní vyžití pro děti jen kixbox
Pobidkou uvolnenim ploch parkrat do roka spolkum na sve predstaveni na namesti, ukazkou toho co delaji a co muzou
nabidnout, to stejne i pro podnikate
finanční podpora, záštita města
Zajímat se , zda mají zájmové útvary ve městě prostor pro svou cinnost
Organizovat akce, usnadnit tvoření spolků a zájmových organizací
Zapůjčit vše do různých sbírek a sbírky dotovat do výše 30%. Co je zadarmo, toho si lidé neváží. Akce jsou i dotovány (EU,
kraje).
svým zájmem o sport a kulturu
vším, čím je schopno
podpora ve vzdělávání, grantem, barter, sponsoring
To, co fungovalo již dříve, podporovat.
všem stejně!
dát do provozu Dvoranu
bezplatným pronájmem místnosti / sálu pro setkání členů spolků
při personálně náročných akcích ve spolupráci s ředitelkou ZŠ se pokusit zajistit "dobrovolníky" ve školách
finančně
finančně více ušlapat cestu
ČRS oprava rybníků v majetku Lokte
klub seniorů
úprava nájmů, pronájmů, záborů ploch
úprava malého pódia v amfiteátru
výstavbou hřišť a místa pro setkávání
včelařství, rybářství
rybářství
prostory
třeba reklamou

Mělo by město realizovat více dobrovolných akcí ve spolupráci s občany
města?
Výběr z možností, zodpovězeno 208x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

123

59,1 %

ne

10

4,8 %

nedokážu posoudit

75

36,1 %
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Jste ochotni se účastnit dobrovolných akcí, při kterých dochází k zvelebování
našeho města nebo se dobrovolně podílet na organizaci společenských a
kulturních akcí?
Výběr z možností, zodpovězeno 209x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano, stejně jak doposud

88

42,1 %

ano, více než doposud

52

24,9 %

ne

19

9,1 %

nedokážu posoudit

50

23,9 %

Cítíte se být dostatečně informováni o dění ve městě?
Výběr z možností, zodpovězeno 210x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

127

60,5 %

ne

56

26,7 %

nevím

27

12,9 %

Jaký typ informací postrádáte?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 74x, nezodpovězeno 143x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

aktuální informace o dění ve městě; uveďte jaké

22

29,7 %

informace o rozvoji města

36

48,6 %

informace o práci zastupitelstva

26

35,1 %

informace o službách pro občany

42

56,8 %

informace pro podnikatele

3

4,1 %
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Napriklad nikdo neinformuje, jak to v soucasne dobe vypada v Lokti s nakazenymi, kolo jich je atd. Mame po volbach nove
zastupitelstvo?
nejaktuálnější informace jsou na facebooku což je škoda pro možnost aktivně přispívat, facebook si kvůli tomu dělat nechci
vývoj nových parkovacích míst
Sms info system - havarie vody, ele, plynu, dopravni nehoda ve meste, necekane udalosti.
Informace o uzavírkach, pracích na silnicích.
postrádám informace o sportovním dění, co se v městě zlepšilo nebo udělalo por dostupnost sportu
vznik fb stránky, kde nebudou cenzurovány a mazány příspěvky
aktuální informace - všechny
všechno, hospodaření města, dotace na co a z čeho, úspory pod stolem
všechny
všichni nemají počítač
informace o dobrovolných akcích
kabelová TV
internet
pozdní informace, pozdní plakáty, každý občan nemá facebook
to parkování ve městě - to jste opravdu nezvládli
každý nepoužívá internet
výlep plakátů o akcích
kdo nemá facebook neví nic
aktuální informace
zápisy zastupitelstva v Loketských listech
dopravní omezení

Jaké další informační služby by se daly zlepšit, nebo chybí?
Výběr z možností, zodpovězeno 166x, nezodpovězeno 51x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

váš text

29

17,5 %

nedokážu specifikovat

137

82,5 %

37

JAK SE VÁM DNES ŽIJE V LOKTI?JAKÝ BY MĚL BÝT LOKET PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV?

městský rozhlas
více informací o chystaných investičních akcích města a dostupnost informací o hospodaření (otevřený rozpočet)
Informační centrum,
Městský rozhlas
nemějte ambici mít vše pod jednou střechou
Vývěsní plochy, sociální sítě, web města
infocentrum 365 dnů v roce min 08:30 - 13:00 denně
Některé velmi důležité informace by mohly být zasílány emailem, SMS nebo pomocí aplikace v telefonu.
Lepší informace o údržbě komunikaci a uzavirek. Plan rozvoje mesta
Infocentrum? V tur. sezoně denně dotazy na infocentrum a dotazy na který již neodpovídám... kudy na hrad? Takže lepší
značení či značení pro tupce?
Informace jsou dostupné,za mě vše ok
více informací o dobrovolnických akcích, pro lidi, kteří nejsou na FB
Nedělní rozhlas, kde by se hlásily aktuality
Mně nechybí
odpovídat na hlášení závad na webu
aktuální dění, rozvoj města
Informace jsou dostačující
Infocentrum na namesti,
Web města
Ex. vrátit na OSS do bud. soudu i pokladnu na splátky a z domu Ex. udělat něco prospěšného pro občany, dům pro potřebné
chybí paní Kelišová :)
(2x) reakce na připomínky občanů
elektronická infotabule o počtu aktuálně volných míst k parkování
plakáty, Lok. listy - distribuce
rozhlas
rozvoj okrajových částí města, není vodovod, kanalizace, chodníky, plyn, velká nákladní doprava
plán rozvoje města, vybudování chodníků, kanalizace, zavedení plynu, oprava rozvodů vody, necpat vše jen do hradu a na
náměstí
hlavně ne sociální sítě!!!

Co by mělo vedení města udělat pro zlepšení komunikace a informování
obyvatel?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 209x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

podrobnější informace v Loketských Listech

73

34,9 %

důležité informace posílat formou SMS

44

21,1 %

více informací na vývěskách

24

11,5 %

více vývěsek ve městě

36

17,2 %

podrobnější informace na webových stránkách města

65

31,1 %

informace rozesílat e-mailem

19

9,1 %

více aktuálních informací na městském Facebooku

48

23,0 %
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zřízení městského rozhlasu

25

12,0 %

není potřeba nic zlepšovat, informovanost je dostatečná

34

16,3 %

jiné:

5

2,4 %

nedokážu specifikovat

12

5,7 %

nějaké otevřené komunikační vlákno, otázka je zda bude života schopné pokud bude paralelně FB
úředníci by měli z kanceláří jít také do ulic a podívat se, jak se ničí chodníky a trávníky ve Sportovní okolo zaplovaného
domudomu
no rozhlas určitě ne, stejně mu není v žádném městě rozumět
UDělat nové vývěsky v Údolí
informace o uzavření plynu, vody

Myslíte si, že by vedení města mělo přizvat občany, když plánuje zásadní
rozhodnutí, změnu, úpravu či zlepšení ve městě?
Výběr z možností, zodpovězeno 210x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

175

83,3 %

ne

9

4,3 %

nedokážu posoudit

26

12,4 %
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Byl/a byste ochoten/a účastnit se veřejné diskuse se zastupiteli města a dalšími
občany o výsledcích tohoto průzkumu a o dalším rozvoji města?
Výběr z možností, zodpovězeno 211x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

150

71,1 %

ne

10

4,7 %

nevím

51

24,2 %
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