Anketa o spokojenosti občanů Přerova s rozvojem města a prací radnice v uplynulém volebním období
Důchodcům se nové náměstí líbí, mladí mají výhrady…

(Přerov – CpKP) V září proběhla v Přerově anketa, která zjišťovala spokojenost Přerováků s rozvojem města v uplynulém čtyřletém volebním období. Anketu organizovalo Centrum pro komunitní práci střední Morava ve spolupráci s občanskou iniciativou My, Přerováci, my!, studentkami Střední pedagogické školy v Přerově a socioložkou Mgr. Kateřinou Janků. 
Anketa je součástí projektu Přerovský předvolební přehled, který vyvrcholí v úterý 22. října 2002 od 18. hod. fórem kandidátů do městského zastupitelstva pod názvem TOŽ JAK DÁL, PŘEROVE? Projekt probíhá za podpory Open Society Fund Praha.
Anketa se zaměřila na několik oblastí: spokojenost s informováním občanů zastupitelstvem, korupci v souvislosti s městským zastupitelstvem, celkovou spokojenost občanů se vzhledem města a na problémy, které jsou pro obyvatele Přerova nejžhavější. Do ankety bylo zařazeno 85 obyvatel Přerova a přilehlých místních částí. Výběr dotazovaných byl založen na demografických podmínkách, aby byly zastoupeny obě pohlaví a všechny věkové skupiny tak, jak je to ve skutečnosti. Výběr konkrétních osob podle nastavených měřítek provedly studentky humanitního semináře  Střední pedagogické školy. Také při výběru konkrétních otázek ankety jsme zapojili studentky, které tak do ankety prosadily kontroverzní otázky týkající se spokojenosti občanů s rekonstrukcí náměstí T.G.M. 
Spokojenost občanů s informováním zastupitelstvem je podle našich respondentů 64%. Radnici je zejména vyčítáno, že přístup k informacím je složitý a nepohodlný. Celkově 70% dotázaných si myslí, že se radnice alespoň snaží informovat. Nejspokojenější byli lidé se základním vzděláním, nejvíce nespokojení byli lidé vysokoškolsky vzdělaní, mezi nimi se k informování zastupitelstvem kladně vyjádřilo jen 50%. Z hlediska toho, kterou stranu volili v minulých volbách do městského zastupitelstva, byli nejvíce nespokojení voliči ODS a KSČM, kteří měli výhrady ve 40% a 33%. Z tohoto pohledu je také zajímavé, že voliči ODS jsou nejméně aktivní při vyhledávání informací o práci městského zastupitelstva.
V rámci ankety byla zařazena otázka: „Co se Vám vybaví v souvislosti ze zastupitelstvem, když se řekne korupce?“ Nejvíce dotázaných odpovědělo, že je v této souvislosti nic nenapadá. 14 dotázaných uvedlo městskou policii, 6 dotázaných uvedlo, že korupce na přerovské radnici jistě existuje a dalších 5 dotázaných uvedlo v této souvislosti přidělování veřejných zakázek. Kromě městské policie však nikdo z dotazovaných neuvedl konkrétní případ.
Od roku 1997, kdy naše město zasáhly povodně, se vzhled města zlepšil. Shodla se na tom drtivá většina dotazovaných – 96%. Mezi činy města, které si lidé nejčastěji vybavovali z poslední doby, byly jen stavby – rekonstrukce nádražní budovy, rekonstrukce Náměstí TGM, rekonstrukce Michalova, budování cyklostezek a kruhových objezdů, opravy městských hradeb. S výstavbou souvisí také to, jak občané nové či zrekonstruované objekty vnímají. Proto jsme se zeptali, který objekt nebo prostor v Přerově nejvíce zkrásněl a který nejvíce zošklivěl. Mezi ozdobami města jednoznačně vyhrála budova nádraží, která dostala 30 hlasů, druhé se umístilo náměstí s 25 hlasy a třetí Michalov s 9 hlasy. Mezi ošklivými drtivě „vyhrála“ kašna s 28 hlasy, druhé bylo Náměstí TGM a třetí skončila budova Pegas. Je zajímavé, že rekonstrukce Náměstí TGM se nelíbí 47% žen, ale také 58 % mladých lidí ve věku od 18 do 21 let. Celkově je s rekonstrukcí náměstí spokojeno 50% dotázaných. Podle stranické přízně jsou s novým vzhledem náměstí nejvíce spokojeni voliči ODS (60%) a voliči ČSSD (54%), kdežto voliči KSČM jen 49%. Zajímavé také je, že s rekonstrukcí náměstí je spokojeno jen 40% dotázaných s vysokoškolským vzděláním.
V souvislosti s kontroverzním přístupem radnice ke schvalování vzhledu náměstí nás zajímala spokojenost s informováním radnice o záměrech na Náměstí TGM. Celkově byla s informováním spokojena mírná většina, 58% dotazovaných. 
Protože je naší snahou zavést skutečnou komunikaci mezi občany a politiky, zajímaly nás problémy, které nejvíce trápí obyvatele města Přerova.  Každý z dotazovaných mohl uvést 3 problémy. Návrhy na řešení těchto problémů budeme chtít slyšet od politiků právě na Fóru kandidátů. 
Z ankety jednoznačně vyplynulo, na čem musí nové zastupitelstvo zapracovat nejvíce. Je to řešení dopravní situace ve městě. Tato problematika dostala hlas od 71 dotazovaných z 85. Největším problémem je chybějící obchvat města, doprava v centru, nedostatek parkovacích míst a nevyhovující MHD. Z dalších problémů, které byly zmíněny dostala 28 hlasů veřejná prostranství, 16 hlasů služby ve městě a 14 hlasů sociální problémy. Romská problematika dostala 6 hlasů a životní prostředí 3 hlasy.
Pár vět na závěr. To, jak dokážou politici získat přízeň voličů se ukáže až při volbách v listopadu. Jestli budou tentokrát plnit sliby které dávali v předvolební kampani poznáme do 4 let. Skutečnost je zatím taková, že na otázku: „Jste spokojen/a s prací městského zastupitelstva za uplynulé volební období?“, odpovědělo v září roku 2002 kladně 60% dotázaných.

