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Tři čtvrtiny obyvatel Jihlavy podle průzkumu 
žijí v krajském městě spokojeně 

V Římě převzala ocenění primátorka města Karolína Koubová, vpravo za ní stojí 
náměstek Vít Zeman. Foto: archiv LivCom

Výsledný graf spokojenosti s městem, kde žijeme.  Repro: archiv JN

Na webu města je zveřejněn 
průzkum, jak jsou Jihlavané 
spokojeni se životem ve měs-
tě. Průzkum je dlouholetý a 
dovoluje porovnat výsledky do 
minulosti.

Lubomír Maštera ז

Také jste slyšeli názory, že Jihlava 
je pr… světa? Že tady chcípl pes? 
Že polovina silnic v Jihlavě je ne-
sjízdných? A že se máme jet podívat 
jinam, kde je to krásné? Pak jste asi 
narazili na mrzouta, protože většina 
tvrdí pravý opak.

Město si nechává od roku 2011 
zpracovávat průzkum s názvem 
„Spokojenost  občanů  s  místním  
společenstvím  a  mobilita  obyvatel“. 
Průzkum zpracovala společnost CI2,  
o.p.s., nestátní nezisková organizace 
zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdě-
lávání, publikační činnost, vědu a vý-
zkum. 

Kromě spokojenosti občanů ještě 
průzkum hodnotil mobilitu a místní 
přepravu obyvatel a porovnává zís-
kané výsledky z dotazníkového šet-
ření s těmi, které byly provedeny od 
roku 2011.

Spokojení převládají
Máme-li věřit poslednímu průzku-

mu, který je zveřejněn na webu měs-
ta, velmi nespokojených občanů s 
Jihlavou je jen 2,8 %.

Tedy něco přes tisícovku. Nejne-
spokojenější skupinou jsou  neza-
městnaní, lidé se základním vzdělá-
ním a na rodičovské dovolené.

Velmi spokojených a mírně spoko-
jených obyvatel s Jihlavou je 74,2 %, 
mírně nespokojených je 23 %. 

Průzkum vycházel z 502 správ-
ně vyplněných dotazníků obyvatel 
města a výsledky průzkumu přiná-
ší řadu zajímavostí – například na 
prvním místě nejlépe hodnocených 
projektů skončily cyklostezky (52 
hlasů), které ale skončily na dru-
hém místě nejhůře hodnocených 
projektů (18 hlasů). Zimní stadion 
odsoudilo 81 hlasů a projekt tak 
jednoznačně dopadl jako nejhorší, 
kladně ho ohodnotilo jen 8 dotazo-
vaných.

Jihlavané si cení možnosti věno-
vat se zálibám a koníčkům, narostla 
spokojenost s možností účastnit se 
místního plánovacího procesu, cení 
si středních a základních škol či fun-
gování městské hromadné dopravy. 

Z hlediska veřejných služeb jsou 
nejméně spokojeni s fungováním 
Městské policie. Obyvatelé jsou také 
méně spokojeni s investičními akce-
mi města a hospodařením s majet-
kem města.

Jihlava je třetí  
na světě

Spokojenost občanů s městem, kde 
žijí, je dána také životním prostře-
dím. A Jihlava na sklonku roku  opět 
uspěla ve finále mezinárodní soutěže 
LivCom Awards. 

Jde o celosvětovou soutěž měst 
zaměřenou na mezinárodní dobrou 
praxi v oblasti životního prostředí. 
Primátorka Jihlavy Karolína Koubo-
vá a náměstek Vít Zeman převzali v 

Ocenění LivCom Awards bylo 
poprvé uděleno v roce 1997 a je 
jedinou světovou soutěží, kte-
rá se zaměřuje na mezinárodní 
osvědčené postupy v oblasti ří-
zení místního prostředí. Cílem 
LivCom je rozvíjet a sdílet me-
zinárodní osvědčené postupy s 
dalším cílem zlepšit kvalitu života 
jednotlivých občanů vytvořením 
„obyvatelných komunit“. 

Římě ocenění za 3. místo v kategorii 
měst od 20 do 75 tisíc obyvatel.

Jihlava uspěla se svými projekty už 
v roce 2013, když si cenu za 2. místo 
přebral Rudolf Chloupek v čínském 
městě Xiamen.

Do Říma bylo na finále přizváno 
celkem dvaadvacet měst a čtyřiatři-
cet projektů z více než třiceti zemí.

Porota každoročně vybírá ze stovek 
projektů 600 obcí, které sdružují 25 
milionů obyvatel.

Chudobou trpí přes 
200 domácností

Provedený průzkum v Jihlavě na-
šel 235 domácností trpících závaž-
nou bytovou nouzí. Město má pro 
tyto případy připraveno 12 bytů. 
Losováním bylo rozhodnuto, že 
bude ubytováno 11 rodin a dva 
jednotlivci, kteří budou sdílet jed-
nu domácnost.

Mezi skupiny obyvatel nejohrože-
nější bytovou nouzí patří rodiny s 
nezletilými dětmi, jichž bylo sečte-
no 79. V době průzkumu se v byto-
vé nouzi nacházelo celkově 258 dětí, 
z toho 77 dětí do tří let věku. Bylo 
rovněž sečteno 54 seniorů, kteří 
představují další z mimořádně ohro-
žených skupin. Celkově bylo sečteno 
469 dospělých.

Městské byty jsou domácnostem 
nabídnuty k pronájmu od ledna le-
tošního roku. -lm-

Memorandum mezi 
městem a SVAKem

Cílem memoranda mezi městem 
a SVAKem je smírné vyřešení spo-
ru mezi subjekty. O jeho přijetí se 
nedomluvili zastupitelé města na 
své schůzi a primátorka Karolína 
Koubová návrh na přijetí stáhla. 
Následně o jeho přijetí rozhodla 
k velké nevůli opozice Rada měs-
ta, kde má koalice většinu. Hnutí 
ANO 2011 považuje takové jedná-
ní za zbabělé. -lm-


