
Ve které místní části Kravař bydlíte? počet
Kravaře 260
Kouty 98
Dvořisko 23

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - Nová síla Kravař 2018
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Ve které místní části Kravař bydlíte?



Věková kategorie počet
0-17 let 15
18-35 let 156
36-50 let 100
51-65 let 74
66 a více let 36
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Do jakých oblastí by mělo město Kravaře v nejbližších letech investovat? počet
upravenosti, čistoty města 101
sportovní infrastruktury 60
domova s pečovatelskou službou 66
jiné 37
vybudování nových parkovacích ploch 101
rozšíření a zkvalitnění kulturních akcí 124
lepšího nakládání s odpady 38
vybudování nových stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů 80
výstavby městských bytů 69
opravy chodníků, místních komunikací a výměny veřejného osvětlení 139
vybudování nového domova pro seniory 42
rozšíření mateřských škol 79
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Do jakých oblastí by mělo město Kravaře v nejbližších letech investovat?

obchvat 2x
bezpečnost, měření rychlosti, semafory
cyklostezky 2x
vybudování parku
úprava Opavské a Hlučínské ulice (cyklostezky místo travnatých pásů)
více odpadkových košů a míst se sáčky pro psy
dětské hřiště pro starší děti, kde si mohou dát své jídlo a pití, semafory na 
prechody
více zeleně, odpočinkovych míst, posezeni pred obchodnim domem
chybí přechod mezi ulicemi Nábřežní a Tyršova
semafor a přechod u družiny
semafory u Penny a Gospoše
výsadba zeleně, obnova polních cest
semafory na přechodech ( u autobusové zastávky u Slaniny a u školy)
chráněné dílny pro mentálně a tělesné postižené
celková ekologizace města (výsadba zeleně)
podpora místních podnikatelů
cyklostezka na štítinu
rekonstrukce náměstí - chodníky, parkovací místa - 2x
přechod naproti res. U Štura směrem do parku

jiné (respondent neuvedl jaké)
průmyslová zóna
tělocvična ZŠ Kouty
Olšinky
upravit parkování aut na ulicích
dětské hřiště u ZŠ Kravaře
více zeleně a odpočinkových ploch
cyklostostezka do Benešova a Bolatic
náměstí jako centrum - pěší zona, obchůdky
zákaz parkování před domy na ulicích
parkování na náměstí
bezpečnost v parku - golfové míčky



Co postrádáte ve městě v oblasti kultury? počet
výstavy, veletrhy 90
koncerty 182
taneční zábavy 152
rozhovory s osobnostmi, autory 25
přednášky na aktuální témata 53
kulturní dům 168
jiné 27

farmářské trhy
venkovní koupaliště
venkovní akce
v oblasti kultury myslím že je málo co doplnit akci pro místní je dostatek možná lepší propagace za mě by 
se mi líbilo nějaké jiné kulturní centrum
úžasné bylo např. divadelní představení v prostorách zámku, škoda, že jich není vice
hrací místa pro deti
kino 4x
akce pro děti
nic 2x
obecní dům
zastřešení zámeckého nádvoří, akce - koncerty pro starší lidi
gastronomické události 2x
letní kino
současná kulturní scéna je bohatá
divadlo
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Co postrádáte ve městě v oblasti kultury?



Jaké zdravotní a sociální služby Vám v Kravařích chybí? počet
urologická ambulance 84
další praktický lékař 150
další zubní ordinace 82
evidence příchozích pacientů k lékaři 200
denní stacionář pro seniory 60
další domov pro seniory 47
senior taxi za účelem návštěvy lékaře, úřadu, pošty … 111
jiné 28

náhrada za zemřelého neurologa, psycholog 2x, právní poradna, notář
100 % jednoduchá evidence pacientů k lekaři, vzal bych ji z úřadu dopravy tam se stejně  na pořadí nehraje :)
chybí NZDM pro děti, které nechtějí do pravidelných kroužku. Chybí neplacené aktivity pro děti.
kožní 2x a gynekologicka ambulance
ORL 7x
kvalitní gynekologická ordinace
neurolog 6x
oční
dětský lékař 3x
nic
ortopedie
chráněné dílny
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Jaké zdravotní a sociální služby Vám v Kravařích chybí?



Které řešení bezpečnostně dopravní situace v Kravařích byste zavedli? počet
světelnou signalizaci (tlačítkový semafor) na frekventovaných přechodech pro chodce 230
úsekové měření pro dodržování rychlosti v obci 43
vytvoření nových parkovacích ploch 61
více autobusových spojení 34
více zástupců městské policie dohlížejících na veřejný pořádek 37
tlačítko zdravotní pomoci a pomoci v nouzi 32
jiné 19

žádné bych nezavedl
obchvat 4x
boj za zmenšení hustoty provozu
semafor a přechod u družiny 4x
vše funguje
alespoň částečná kontrola dodržování zóny 30 na ulici Kostelní a v přilehlých ulicích
přechod pro chodce na ulici Tyršova
přechod pro chodce u ulice Poštovní - Opavská
semafor Opavská - nádražní
ulice kostelní zn. 30
jsou zbytečné
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Které řešení bezpečnostně dopravní situace v Kravařích byste zavedli?



Ve veřejném prostoru Vám chybí počet
lavičky 175
lepší údržba hlavní silnice 57
jiné 13
odpadkové koše 106
lepší údržba zeleně 56
záhony s květinami, keře a stromy 71
dětská hřiště 84
skate park 27
veřejné hřiště na míčové hry 87
stojany na kola 31
nahrazení zelených pásů u chodníků cyklostezkami 205

lavičky okolo cyklostezky
workoutové hřiště
stale postradame na dvorisku slibovane a udajne již zaevidovane v majetku města dětské hřiště
nejen cyklostezkami, ale také parkovacími plochami zejména. Na náměstí.
parky,kde můžou psi běhat volně
detska hriste na Dvorisku
lavičky uzdarvotního střediska
LED veřejné osvětlení
lepší údržba veřejných prostranství
stojany na kola na hřbitově
zákaz kamionů po celém městě 2x
cyklostezky 2x
údržba vedlejších silnic, místo zeleně prostor pro cyklisty
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Ve veřejném prostoru Vám chybí



Při vyřizování (dokladů, žádostí ...) na městském úřadu Vám chybí počet
plný rozsah úředních hodin (5 dnů v týdnu) 178
vlídný a nápomocný přístup zaměstnanců městského úřadu 85
nabídka aktuálních formulářů na internetových stránkách města 77
jiné 20

při vyřizování dávek (na bydlení atd.) by měli doklady vypisovat úřady
egovernment - vyřizování přes internet
pořádná domluva s úředníky
stačí, když jsou úředníci nápomocni řešit můj problém
business přístup zaměstnanců MěÚ - řešení všeho rychlou cestou
nic nechybi 10x
nic, bydlím za svůj život ve 4.  městě a milejší a příjemnější úředníky jsem nikde nezaznamenala.
tlumučník do němčiny
zrychlení vyřízení stavebního povolení
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Při vyřizování (dokladů, žádostí ...) na městském úřadu Vám chybí



Která forma podávání informací o činnosti samosprávy (činnosti zastupitelstva a rady města) je Vám 
nejbližší? počet
on-line vysílání + záznamy z jednání zastupitelstva 131
články shrnující obsah jednání zastupitelstva a rady v Besedníku 134
více informací na webových stránkách města 103
jiné 6

články v Besedníku a vysílání ze Zastupitelstva
více úplných informací, kdekoliv...
web forum
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Která forma podávání informací o činnosti samosprávy (činnosti 
zastupitelstva a rady města) je Vám nejbližší?



Jakou nabídku služeb pro občany, nad rámec základní činnosti (údržba veřejných prostranství), 
očekáváte od technických služeb? počet
zednické práce 54
zámečnické práce 27
instalatérské práce 36
úprava terénu 217
nájem kontejnerů 168
malířství, natěračství 24
instalace reklamních bannerů a plakátů 40
jiné 31

půjčovna nářadí 2x
udržovat pořádek + pravidelně vysypávat koše 2x
podle mě by meli zvládnout nebo obstarat opravu všech technických problémů
nechť dělají co mají, ale pořádně
nic navíc 3x
asi vše
úprava okolo hrobu
spíše sběrný dvur
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Jakou nabídku služeb pro občany, nad rámec základní činnosti (údržba 
veřejných prostranství), očekáváte od technických služeb?



Jak byste vylepšili nakládání s odpady? počet
svoz směsného odpadu 1x týdně 168
nárok na druhou popelnici u směsného odpadu 87
samostatnou popelnici na plast a papír 81
více sběrných dvorů 55
jiné 10

sběrný dvůr pro suť
nad rámec nic nenamítám
jiné (neuvedeno jaké)
semafory
soustružnické práce
úprava vedlejších cest
zametání chodníků
odstraňování plevele
sekání trávy 2x
snížení poplatku za odpad
v letnich teplotach neni opravdu prijemne cichat oder z popelnic ať klasickych nebo na bio odpad
běžný postup jiných měst tj. kontejnery na plasty, papír a elektroniku
možnost dokoupit druhou bio popelnici
popelnice na třídeny odpad.
sběrný dvůr celoročně
vše dostačující
sběrný dvůr v koutech
kompletní třídění odpadu
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Jak byste vylepšili nakládání s odpady?



Uvítali byste vybudování parkoviště u kostela Sv. Mikuláše v městské části Kouty? počet
ANO 237
NE 122

1x nevím
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Uvítali byste vybudování parkoviště u kostela Sv. Mikuláše v městské části 
Kouty?



Přívítali byste zřízení nového hřbitova v městské části Kravaře? počet
ANO 229
NE 137

1x nevím
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Přívítali byste zřízení nového hřbitova v městské části Kravaře?



Uveďte která veřejná plocha/objekt je ve Vaší místní části nejvíce zanedbaná/ý a zasloužil/a by si 
opravit. počet
okolí obchodního domu 8
zámek 8
hřiště Dvořisko 2
dokončení cyklostezky do Zábřehu 6
náměstí - chodníky, parkovací místa, zeleň, lavičky 20
ulice Kostelní + chodníky 5
nádraží + rekonstrukce nádražní budovy, sekání trávy, údržba 13
mezivodky 22
Olšinky - dětské hřiště + úprava volejbalového hřiště + zázemí pro sportovce 18
prostranství u Damiky, areál bývalé kostky 21
ostatní 112

OSTATNÍ:
skládka za sběrnou u cyklostezky 3
plot u hřbitova 2
Kavárna 4
vedlejší komunikace 2
příjezdová cesta k rybářské chatě v Kravařích + rybářská chata 2
cesta z ulice Novodvorská k nádraží podél kolejí - spousta školáků do školy 1
posekat trávu směr Nový Dvůr 1
školní hřiště v Koutech - rozšířit o další možnosti využití 1
Dvořisko - fotbalové hřiště 3
chodník - ulice Nábřežní 1
hřbitov - schody a opločení MěÚ 6
tělocnična Kouty zš 2
údržba chodníků a silnic, čistící stroj někde parkuje??? 1
shodit komín v Koutech 1
odstranění přerostlých list.stromů - hřbitov Kouty a nová zeleň 1
chodníky na ulici Mlýnská - vydláždit zámkouvou dlažbou 1
špatné umístění aut. zastávek 1
cyklostezka na Štítinu 1
potok Štěpánka 1
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Uveďte která veřejná plocha/objekt je ve Vaší místní části nejvíce 
zanedbaná/ý a zasloužil/a by si opravit



chodníky ul. Bezručova 1
nový dvůr 1
hřbitov kouty 1
výstavba Lidlu 1
Alejní 1
ulice podél nádraží 2
dětské hřiště (obecně) 1
cesty 1
zdravotní středisko 5
silnice mezi Dvořiskem a Štítinou 1
úprava trávníku u Mezivodek 3
staré fotbalové hřiště Dvořisko - posekat trávu, upravit 2
dodělat cyklostezky 3
všechno 2
parkoviště u Slaniny 1
cyklostezka do Štěpánkovic 1
všechny chodníky v Kravařích, úplné odstranění aut z obecních cest 1
Opavská, Alejní 1
hřbitov v Koutech 1
DH Peking 1
Kostka - skate park, in-line park 1
tenisové kurty v Kravařích + oprava oplocení 3
budova policie 1
cyklostezka Kravaře - Mokré Lazce 1
Kouty 1
nádraží Kouty 1
komunikace 1
chodníky v Koutech 1
chodníky 4
odstranit trosky aut, léty nepojízdné u peronu, u úřadu 1
Kravaře 1
pravidelná údržba zahrady u pošty 1
důležitá rozhodnutí týkající se všech, by měla být řešena se všemi občany formou dotazníku, než je schválí 
ZM nebo RM 1
hřbitov - kontrola + výměra při kopání hrobů a při osazování rámů a pomníků, aby se nezmenšovaly 
prostory mezi jednotlivými hroby, kde se chodí. Zlepšit spolupráci s kameníky, aby se hroby osazovaly s 
ohledem na okolní hroby 1
lavičky na cyklostezce 1
chodníky na hlavní silnici 2
DH MŠ Kravaře 1
oddělení golfistů v parku 3
free knihovna v parku 1
památník Bezruče + okolí 3
ulička spojující ulice Bezručova a Nábřežní 1
kaplička v Koutech 1
hasičská zbrojnice 1
kostel 1
opravit nové webové stránky města 1
chodníky ul. Velké Dolinky 1
DH Mírová 1



bílý dům 1
pokračování komunikace Kostelní až Olšinky 1
DH u pumpy 1
obecně chybí zeleň 2
nahrazení zelených pásů u chodníků cyklostezkami 3
bývalá školka naproti Kavárny 1
hřiště před ZŠ Kravaře 3


