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Újezd nad Lesy má spokojené občany 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 26. srpna 2014 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy uspořádala dotazníkové šetření mezi svými občany týkající se 

míry spokojenosti s místem, kde žijí nebo pracují. Výsledky jsou ve srovnání s jinými městy ČR 

velice dobré. Spokojeno se životem v Újezdě nad Lesy je 89,3 % dotázaných občanů. Dále 

jsme zjišťovali, jakým způsobem se naši občané denně běžně dopravují. Skoro polovina 

dotázaných uvedla osobními auty. Tento výsledek byl naopak ve srovnání s městy v ČR 

nejhorší.   

Sada evropských standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje, tzv. sada ECI 

(http://ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci) obsahuje deset indikátorů, jejichž 

výsledky lze porovnávat s výsledky jiných měst. „Vybrali jsme dva indikátory, Spokojenost 

s místním společenstvím a Mobilita občanů,“ říká starosta MČ Praha 21 pan RNDr. Pavel 

Roušar a pokračuje: „V rámci spokojenosti jsme zjišťovali její míru v různých oblastech, např. 

spokojenost s mateřskými školami, se zdravotními službami, s kvalitou životního prostředí.“ 

Občané jsou velmi spokojeni s fungování Pražských služeb (svoz odpadů), zdravotními 

službami, fungováním Městské policie Praha. Naopak jsou nespokojeni s tím, že v Újezdě nad 

Lesy nejsou střední školy. 

Další oblast, ke které se občané vyjadřovali, byl způsob denní dopravy. „Naše městská část je 

denně zahlcena množstvím aut jak ze Středočeského kraje, tak našimi občany. Proto nás moc 

nepřekvapilo, že skoro polovina dotázaných občanů používá denně k dopravě osobní 

automobil,“ uvádí starosta MČ Praha 21. Městská část tak připravuje na 18.9. Den mobility 

aneb Nechte auta doma. Ve spolupráci s místní základní školou, Policií ČR a Městkou policií 

Praha připravuje akci zaměřenou na měření rychlosti projíždějících aut, kontrolu řidičů a 

osvětu mezi řidiči k většímu používání prostředků hromadné dopravy. Ve 14 hodin dojde ke 

slavnostnímu otevření cyklostezky v ul. Čentická. 

Dotazníkové šetření probíhalo v květnu a červnu 2014 v domácnostech náhodně vybraných 

občanů. Tazatelé, studenti středních škol, tak odevzdali 305 vyplněných dotazníků. Šetření se 

uskutečnilo v rámci realizace místní Agendy 21 (zapojování veřejnosti do zlepšování místa 

pro život, www.nszm.cz). Výsledky jsou podkladem pro další zkvalitnění Újezda nad Lesy. 

 

Kompletní výsledky dotazníkového šetření na: http://www.praha21.cz/sluzby-od-a-do-z/aktuality/4365-

vysledky-dotaznikoveho-setreni-ohledne-spokojenosti-se-zivotem-v-ujezde-nad-lesy.html   
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