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l ••Vážená paní ombudsmanko.

! POČ. :\L “i JH PŘÍLOH
rád bych touto cestou reagoval na Váš dopis z měsíce března, kterým jste se dotazovala na nastavení 

parametrů průzkumu veřejného mínění, jenž byl realizován na úženu města Ostravy v září a říjnu 

loňského roku, a jehož cílem bylo zmapovat postoj obyvatel města Ostravy k záměru výstavby 

tramvajové tratě v Ostravě-Porubě a Ostravě-Pustkovci.

Úvodem mé odpovědi bych Vás chtěl ujistit, že statutární město Ostrava systematicky dbá o rozvíjení 

kvality života seniorů a to jak na úrovni projektové, tak institucionální. Se seniory i organizacemi, 

které je zastupují, velmi aktivně komunikujeme a výstupy z našich setkání jsou pro nás cenným 

zdrojem podnětů pro zlepšování kvality života v našem městě. Za všechny mohu zmínit bezplatnou 

přepravu v prostředcích městské hromadné dopravy, obnovení výstavby sítě veřejně dostupných 

toalet, systémové odstraňování bariér u veřejně přístupných budov a prostranství apod. Starší 

obyvatelé pro nás byli rovněž cenným partnerem při přípravě Strategického plánu města Ostravy, do 

jehož přípravy jsme aktivně zapojiii přes dvacet tisíc Ostravanů.

Téma výstavby tramvajové trati na území výše uvedených městských obvodů je mimořádně citlivě 

vmmandu záležitostí. A jako takovému mu věnujeme značnou pozornost a dlouhodobě se snažíme 

tuto věc aktivně komunikovat, zejména s obyvateli dotčených lokalit. Vedení města iniciovalo a 

zorganizovalo několik veřejných prezentací a besed, kde za účasti odborníků z oblasti dopravy a 

ekologie, tento projekt diskutujeme s veřejností. Tyto diskuze jsou otevřené a man na ně přístup 

všichni obyvatelé města Ostravy bez rozdílů. Jako místo jejích konání je pravidelně vybírán sál 

Domova pro seniory Slunečnice a zosobní zkušenosti Vám mohu potvrdit, že i díky vhodné 

zvolenému místu, bývají zastoupeny všechny věkové kategorie obyvatel, včetně seniorů

K Vašim dotazům zasíiam tyto informace:

Jaké důvody, zejména $ ohledem na úče! průzkumu, vedly město k omezení horní věkové hranice 

respondentů u provedeného průzkumu?

Při přípravě výzkumu jsme věnovali maximální pozornost reprezentativnosti výsledků. Proto byto 

osobním dotazováním osloveno více než 1500 obyvatel města Ostravy, zejména v těch obvodech, kde 

plánujeme rozšířeni stávající tramvajové tratě. Uvedený vzorek respondentů je v poměrech celé 

České republiky zcela unikátní, neboť obvyklý statistický vzorek celorepublikových průzkumů se 

pohybuje v rozmezí 500 až J0G0 respondentů. V našem průzkumu jsme s+> ien na území města 

Ostravy dotázali 1500 občanů.

Při přípravě, realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění jsme kiadli značný důraz nd jeho 

objektivnost a přesnost, Aby byly tyto základní předpoklady splněny, a průzkum pyl reprezentativní, 

musí vždy platit pravidlo, že každý člen zkoumaného souboru, musí mít stejnou pravděpodobnost být 

vybián a oloven Je proto obecným pravidlem, že u sociologických průzkumů bývá stanovena horní 

věková hranice v rozmezí 65-70 let.
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A s ohledem na iuto skutečnost isme vzorek limitovali věkem 75 let, tzn. ještě na vyšší hranici, než 

bývá obvyklá praxe. Tzn výsledky jsou reprezentativní pro obyvatele co 75 let, což jsme veřejně a 

otevřen? deklarovali.

2) Jak město s výsledky průzkumu naložilo, případně naloží?

Výsledky reprezentativního průzkumu veřejného mínění jsou pro nás jedním z klíčových ukazatelů 

postoje obyvatel Ostravy k tomuto projektu. Kromě reáiného a nezkresleného rozložení postoje 

obyvatel města, nám ukázal < to, jak obyvatelé vnímají podobné složité strategické stavby města, 

čeho se týkají zejména jejich obavy a jaká jsou jejích postoje k využívání městské hromadné dopravy 

A s těm.to očekáváními a obavami budeme pracovat při přípravě projektu i komunikaci s občany.

3} -sk hodlá město zjištovat názory' a postoje k plánované výstavby nové tramvajové trati u 

obyvatel starších 75 let?

Jak iiz by i o výše uvedeno, statutám; město Ostrava aktivně organizuje veřejné prezentace a diskuzní 

setkání sobyvateli přímo dotčených lokaiit, kterých se může zúčastnit každý zájemce 

problematiku, který se může dotazovat na projekt samotný nebo klást otázky zástupcům veřejné 

správy i odborníkům z oblasti dopravy a ekologie. S formátem besect počítáme i nadále a máme v 

planu využít znovu i zasedacích prostor Domova pro seniory Slunečnice tak, aby dostupnost besedy 

byio maximálně vstřícná vuo: starším a mené pohyblivým zájemcům Občany města pravidelně 

informujeme na stránkách měsíčníku Ostravská radnice, na speciálně zřízených webových stránkách 

nebo prostřednictvím sociálních síti,

4) Plánuje město Ostrava v budoucnu přistoupit k vykonání místního referenda (např. v městských 

obvodech Pustkovec a Porubá)?

o tuto

Možnost místního referenda byla jednou ze zvažovaných variant, protože je ale město Ostrava, jako 

subjekt veřejné správy, povinno postupovat s péčí řádného hospodaře, od realizace tohoto záměru 

jsme v současné době ustoupili. Navzdory očekáváným vysokým finančním nákladům spojeným 

s pořádáním místního referenda na tak velkém území, lze ze zkušeností, které máme v našem
městě, očekávat nízkou účast a tedy jeho neplatnost. Domníváme se nicméně, že mimořádně vysoký 

vzomk respondentu nám dává veimi přesnou představu o postojích jednotlivých skupin obyvatel.

Vážená paní cmbudsmanko,

příprava a realizace průzkumu veřejného mínění byla nastavena takovým způsobem, aby jeho závěry 

byly transparentní a statisticky přesné, a nemohly být jakýmkoliv způsobem zpochybněny jeho 

závěry. Projekt rozšíření tramvajové trati aktivně komunikujeme s veškerými obyvateli města 

Ostravy, bez ohledu na jejich sociální původ, národnost či věk a jsme připraveni s nimi i nadále tento 

strategicky projekt města otevřene projednávat i v budoucnosti.

S uozdravém
Vu

Vážená paní

Mgr. Anna Sabatová, Ph.D, 

veřejná ochrárikyně práv 

Údolní 39 

602 00 Brno
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 117887274-201235-
190416111711, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
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Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Kancelář veřejného ochránce práv

Datum vyhotovení doložky:
16.4.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jitka Fojtíková

117887274-201235-190416111711

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


		2019-04-16T09:17:11+0000
	Jitka Fojtíková




