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1 Úvod
V průběhu měsíce října 2021 bylo v souvislosti s vypracováním Strategického plánu rozvoje obce Staré
Hrady pro období 2022 – 2030 (dále jen SRP), provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce.
Dotazník byl distribuován v papírové formě, a to od 27. 9. 2021 do schránek obyvatel a dále byl
k dispozici i ve volební místnosti při volbách do poslanecké sněmovny ((8. – 9. 10.2021). Vyplněné
papírové dotazníky pak bylo možné odevzdat v termínu do 15. 10. 2021, a to buď do sběrné schránky
na budově OÚ Staré Hrady, do sběrné krabice ve volební místnosti při volbách do poslanecké sněmovny
nebo v kanceláři obce. Občané byli dotazování, co si myslí o budoucím rozvoji obce a o stavu
jednotlivých oblastí, které jsou pro budoucnost obce a jejího funkčního území klíčové. Dotazníkové
šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí na území obce Staré Hrady, vč. jeho místních částí.
Veškeré závěry vyplývající z průzkumu budou použity výhradně ke statistickým účelům – jako podklady
pro vypracování SRP.
Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel obce a zohlednění jejich
postojů k budoucímu rozvoji obce ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu.
Snahou představitelů obce je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších
podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti.
Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo 54 obyvatel obce, kteří dotazník v tištěné
podobě vyplnili a odevzdali.

2 Cíl a metodika
Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života v obci se zaměřením
na hodnocení co nejširšího spektra otázek týkající se kvality života, vybavenosti obce, poskytovaných
služeb, bydlení atd. Dalším cílem bylo i zjištění pozitiv a negativ obce tak, jak je vnímají její obyvatelé,
možnost získat podněty pro další rozvoj obce a zjistit názory občanů na současnou situaci v obci.
Hlavním smyslem tohoto šetření je organizace rozvoje obce na základě slaďování všech zájmů tak, aby
obec prosperovala a poskytovala určitý směr pro dlouhodobé plánování aktivit jejího rozvoje.
Výsledky průzkumu by měly sloužit jako vodítko pro postup vedení obce při snižování nebo
odstraňování nedostatků a nespokojenosti obyvatel se životem v obci.
Průzkum si kladl za cíl:
 získat co nejširší spektrum dat od občanů,
 poznat názory a vnímané nedostatky od lidí, kteří v obci žijí a primárně její dění vnímají,
 poukázat na zájem vedení obce o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím rozvoji

spolupracovat.

2.1 Metoda sběru dat
Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno statistické šetření formou dotazníku. Snahou
pracovníků a vedení obce bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto byl
termín dotazníkového šetření naplánován ve stejném termínu, jako byly volby do poslanecké
sněmovny a dotazníky v tištěné podobě byly distribuovány přímo do poštovních schránek všech
obyvatel obce spolu s volebními lístky. Tištěné dotazníky pak byly k dispozici i ve volební místnosti, kde
je bylo rovněž možné vyplnit a odevzdat, nebo je přinést vyplněné z domu odevzdat již vyplněné
a přinesené z domu. Rovněž bylo možné si je odnést domů a později odevzdat do schránky na OÚ, nebo
v kanceláři OÚ.
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2.2 Návrh dotazníku
Dotazník byl sestaven zpracovatelem SRP ve spolupráci s vedením obce a otázky v něm byly zvoleny
tak, aby dotazník umožňoval určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života v obci a získat
od občanů cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím rozvoji obce.
Občané se měli vyjádřit k vybraným oblastem a uvést co v obci postrádají, co by se dle jejich názoru
mělo vybudovat, opravit, jakým způsobem by se měl zlepšit kulturně-společenský či sportovní život
v obci, bydlení, služby apod. Mohli podat i náměty na nové akce atd.
Struktura dotazníků byla následující:
► profil respondenta (občana)
► bydlení
► kvalita života v obci
Konkrétní podoba dotazníku je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

2.3 Výběr respondentů
Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili všichni obyvatelé obce starší 15 let (vč. chalupářů), bez
rozdílu pohlaví, vzdělání či života v obci. A to i přesto, že dle těchto kritérií byly následně jejich odpovědi
posuzovány a roztříděny do skupin.
Při volbě distribuce se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu počtu
obyvatel a možnosti jeho odevzdání byly co nejsnadnější. Vzhledem k formě sběru dat (neřízeným
výběrem respondentů) nebylo možné zajistit vyvážení počtu respondentů z hlediska věku či pohlaví.
Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů.
Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí nebo bodovou
stupnicí. Pro případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj
názor i prostřednictvím slovní formulace (otevřené otázky).

3 Vyhodnocení průzkumu spokojenosti
občanů
Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost respondentů s životem v obci. Dotazník obsahoval
15 otázek (některé otázky obsahovaly i podotázky), ve kterých měli respondenti možnost vyjádřit svůj
postoj k dění v obci, a to v co nejširším spektru. V poslední, závěrečné 15 otázce mohli respondenti
uvést svá další sdělení a náměty k rozvoji obce.
Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené, částečně uzavřené a otevřené, byla
zabezpečena možnost plně projevit svoji míru spokojenosti, vyjádřit své názory a návrhy na zlepšení.
Možnost účastnit se dotazníkového průzkumu byla veřejně přístupná a účast na tomto dobrovolném
šetření byla z hlediska počtu obyvatel obce poměrně velká. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem
54 respondentů. S přihlédnutím k celkovému počtu obyvatel obce ve věku nad 15 let (celkem k 1. 1.
2021 = 161 obyvatel) lze říci, že se jednalo o více než 33 % obyvatelstva obce (přesně 33,54 %).
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Tabulka 1 – Počet obyvatel obce Staré Hrady podle věkových skupin

Zdroj: ČSÚ

A. Základní charakteristika respondenta
Při provádění vyhodnocení byli dotazovaní rozděleni podle těchto kritérií:









jsem (trvale žijící osoba či chatař/chalupář)
věk
dosažené vzdělání
pohlaví (muži, ženy),
ekonomická aktivita
počet členů domácnosti
typ domácnosti
jak dlouho respondent v obci žije/působí

1) Struktura respondentů z hlediska pozice v obci
Všichni respondenti, kteří dotazník vyplnili, jsou patrně osoby, které v obci trvale žijí. 5 respondentů
však na tuto otázku neodpovědělo, tj. nezaškrtli, do které skupiny osob patří, takže není možné zjistit,
zda jsou také trvale žijící, či chalupáři.
Graf 1 – Struktura respondentů z hlediska pozice v obci
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2) Struktura respondentů z hlediska věku
Největší podíl respondentů byl v tzv. středním věku, tj. ve věku 30-49 let (31,48%). Následovala věková
skupina 65 a více let (18,52%) a poté skupina lidí ve věku 50 – 64 let (16,67%). Mladých lidí ve věku od
19 let bylo téměř 15% (14,81%), ale průzkumu se účastnili i mladí lidé do 18 let, těch byla téměř 4%
(3,07%). Bohužel téměř 15% (14,81%) respondentů svůj věk neuvedlo.
Graf 2 – Struktura respondentů podle věku

3) Struktura respondentů z hlediska dosaženého vzdělání
Z hlediska dosaženého vzdělání měla největší zastoupení skupina respondentů se středoškolským
vzděláním a maturitou (38,89%), následovaná skupinou respondentů se středním odborným
vzděláním, tzv. vyučených (29,63%), která byla na druhém místě. Na třetím místě byla skupina
respondentů s vysokoškolským vzděláním (18,52%), poté s vyšším odborným vzděláním (3,7%) a
nejméně bylo respondentů se základním vzděláním (0,73%). Někteří respondenti však svoje vzdělání
neuvedli (1,85%).
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Graf 3 – Struktura respondentů z hlediska dosaženého vzdělání

4) Struktura respondentů podle pohlaví
Z hlediska pohlaví se průzkumu zúčastnilo více žen (29) než mužů (25).
Graf 4 – Struktura respondentů z hlediska pohlaví
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5) Struktura respondentů z hlediska ekonomické aktivity
Z hlediska ekonomické aktivity nejpočetnější skupinu respondentů 44,44% všech dotazovaných tvořili
zaměstnanci, za ní následovali důchodci (29,63%), soukromí podnikatelé (11,11%) a ženy na mateřské
dovolené (3,7%). 1,85% respondentů svoje zaměstnání neuvedlo. Mezi respondenty nebyli žádní
studenti ani nezaměstnaní.
Graf 5 – Struktura respondentů z hlediska ekonomické aktivity

6) Struktura respondentů z hlediska počtu členů domácnosti
Z hlediska počtu členů domácnosti tvořili nejpočetnější skupinu (35,19%) respondenti ze čtyřčlenné
domácnosti, následovali respondenti z dvoučlenné domácnosti (25,93%) a na třetím místě je
následovali respondenti ze tříčlenné domácnosti (20,37%). Respondenti, žijící osaměle (jednočlenná
domácnost) tvořili 11,11% a po nich následovali respondenti z pětičlenné domácnosti.
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Graf 6 – Struktura respondentů z hlediska počtu členů domácnosti

7) Struktura respondentů z hlediska typu jejich domácnosti
Respondenti v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) a respondenti z domácnosti bez dětí
tvořili shodné skupiny po 40,74%. Po nich pak následovali respondenti z domácnosti s dospělými dětmi
(12,96%) a respondenti z domácnosti s dětmi (studenty) nad 18 let tvořili 3,7%. 1,85% respondentů na
tuto otázku neodpovědělo.
Graf 7 – Struktura respondentů z hlediska typu jejich domácnosti
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8) Struktura respondentů z hlediska délky žití/působení v obci
Největší skupinu respondentů, kteří dotazník vyplnili, tvoří lidé, kteří v obci žijí mezi 11 a 20 lety
(42,59%), následováni skupinou respondentů (starousedlíků), kteří v obci žijí více než 31 let (27,78%).
Na třetím místě je skupina respondentů žijící v obci od 6 do 10 let (16,67%) a poté obyvatelé žijící v obci
od 21 do 30 let (11,11%). Malé procento tvoří lidé, kteří v obci bydlí od 1 do 5 let (1,85%).
Graf 8 – Struktura respondentů z hlediska délky žití/působení v obci

B. Bydlení
Tyto otázky sloužily ke zjištění situace občanů obce z hlediska spokojenosti s vlastním bydlením
a s možností bydlení v obci.

Otázka č. 1 - Typ Vašeho bydlení:
Z průzkumu vyplývá, že naprostá většina respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili, bydlí ve vlastním
domě (94,44%), 3,7% respondentů bydlí u rodičů (patrně rovněž v jejich vlastním domě). 1,85%
respondentů bydlí v podnájmu. Žádný z respondentů, kteří vyplnili dotazník, nebydlí ve vlastním bytě.
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Graf 9 - Typ bydlení respondentů

Otázka č. 2 – Jak hodnotíte úroveň svého bydlení?
Z průzkumu vyplývá, že naprostá většina respondentů (81,48%) hodnotí své bydlení v obci jako plně
vyhovující. Jako „spíše vyhovující“ hodnotí bydlení v obci 11,11% respondentů. Jako „spíše
nevyhovující“ hodnotí své bydlení 5,56% respondentů a jen 1,85% respondentů uvedlo své bydlení jako
„zcela nevyhovující“ s nutností své bydlení dále řešit.
Graf 10 – Spokojenost respondentů se svým bydlením
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Otázka č. 3 - Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste
upřednostnil/a?
Z průzkumu vyplývá, že naprostá většina respondentů aktuálně neuvažuje o nějaké změně ve svém
bydlení (64,81%). 7,41% respondentů uvažuje o přestavbě domu nebo bytu v obci. 3,7% obyvatel však
uvažuje o odstěhování se z obce. Bohužel 24,07% respondentů tuto otázku nevyplnilo. Nikdo
z respondentů, kteří dotazník vyplnili, neuvažuje o koupi domu nebo bytu v obci, případně o nové
výstavbě v obci.
Graf 11 – Případné řešení bytové situace respondenta

Tabulka 2 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu oblast Bydlení – otázky č. 1-3

Příležitosti

Silné stránky

 podpora přestaveb a stavebních
úprav rodinných domů pro bydlení

 bydlení převážně
v rodinných domech
nebo vlastních bytech
 vysoké procento
spokojenosti s bytovou
situací

Slabé stránky
 několik respondentů
upřednostňuje odchod z obce

C. Kvalita života v obci
Tyto otázky sloužily ke zjištění spokojenosti občanů obce s kvalitou života v obci, s mezilidskými vztahy,
s podmínkami pro život v obci, spokojenost s infrastrukturou a poskytovanými službami jejím
prostřednictvím, s životním prostředím, se vzhledem obce s její dopravní dostupností, s bezpečnostní
situací v obci s podmínkami k bydlení, s volnočasovým vyžitím, vybaveností obce atd. U těchto otázek
a jejich podotázek měli respondenti možnost zvolit zaškrtnutím míru své spokojenosti, a to od velmi
spokojen až po velmi nespokojen, případně odpovědět nevím a míru své spokojenosti nehodnotit.
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Dále respondenti podle uvedených možností hodnotili, co se jim v obci nejvíce líbí a co se jim naopak
nelíbí, ale i činnost a komunikaci obecního úřadu a uváděli, jak získávají informace o dění v obci. Zbytek
dotazů z této oblasti byl zaměřen na průzkum názorů vedoucích ke zkvalitnění života v obci
a směřování jejího dalšího rozvoje, včetně uvedení námětů pro rozvoj obce. V otevřených otázkách
měli respondenti možnost uvést, co by podle jejich názoru nemělo za 10 let v obci chybět, co by chtěli
z hlediska života v obci změnit, pokud by měli tu možnost, případně uvést svůj námět k rozvoji obce.

Otázka č. 1 – Mezilidské vztahy v obci považujete za:
Tato otázka zkoumala mezilidské vztahy na území obce, které se v současné době obecně v celé
společnosti stále zhoršují. Na tuto otázku byla respondentům dána možnost zaškrtnout 1 předem
připravenou odpověď. Volit mohli z 5 členné škály možností, a to velmi dobré, docela dobré, ne moc
dobré, špatné a nedovedu posoudit. Z hlediska mezilidských vztahů v obci je polovina respondentů
(50,0%) považuje za docela dobré a pětina (20,37%) respondentů je hodnotí dokonce jako velmi dobré.
Naopak za ne moc dobré je považuje jen 3,7%. Nikdo z respondentů neuvádí, že na území obce jsou
mezilidské vztahy špatné. Více než čtvrtina respondentů (25,93%) však uvádí, že toto nedokáže
posoudit.
Graf 12 – Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Otázka č. 2 – Jak se Vám v obci žije
Na tuto otázku byla občanům dána rovněž možnost zaškrtnout 1 předem připravenou odpověď a i tady
mohli volit z 5 členné škály možností, a to velmi dobře, spíše dobře, ani dobře ani špatně, spíše špatně
a velmi špatně. Odpovědi byly uspořádány do grafu s procentuálním vyjádřením podle zaškrtnutých
odpovědí.
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Graf 13 – Jak se Vám v obci žije

Z průzkumu plyne, že polovině respondentů, kteří dotazník vyplnili, se v obci žije dobře (50%) nebo
dokonce velmi dobře (44,44%). Jen 5,56% uvádí, že se jim v obci žije ani dobře, ani špatně. Žádný
z respondentů pak neuvedl, že by se mu v obci žilo spíše špatně nebo dokonce velmi špatně.

Otázka č. 3 – Jste spokojeni s následujícími službami?
V této otázce hodnotili respondenti podmínky pro život v obci zaškrtnutím políčka s vyjádřením míry
spokojenosti, a to od velmi spokojen, přes spíše spokojen, spíše nespokojen a velmi nespokojen
a odpověď „nevím“, u těch respondentů, kteří si mysleli, že podle svého mínění toto nejsou schopni
posoudit, případně se o problematiku nezajímají. Otázka měla 6 podotázek, ve kterých respondenti
hodnotili zejména infrastrukturu v obci a spokojenost se službami, které jim jsou prostřednictvím této
infrastruktury poskytovány (dodávky elektřiny, připojení na kanalizaci, zásobování vodou, připojení
k internetu, ale i odvoz a třídění odpadů).
Níže jsou graficky vyjádřeny a vyhodnoceny odpovědi respondentů na tyto podotázky.

Podotázka č. 1 – Dodávka elektřiny
S dodávkami elektřiny jsou občané spokojeni. Největší počet respondentů (57,41%) odpovědělo, že
jsou velice spokojeni a 31,48% dopovědělo, že jsou spíše spokojeni. Jen 3,7% respondentů uvádí, že
jsou spíše nespokojeni. Záporné hodnocení neuvedl žádný respondent. 7,41% respondentů zaškrtlo
odpověď „nevím“ nebo nezaškrtlo žádnou z možností.
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Graf 14 – Spokojenost s dodávkami elektřiny

Podotázka č. 2 – Připojení na kanalizaci
S možností připojení na kanalizaci v obci jsou občané obce rovněž spokojeni. Největší počet
respondentů (42,59%) odpovědělo, že jsou velice spokojeni. Stejné procento respondentů (14,81%)
však uvedlo, že jsou spíše spokojeni, ale i velmi nespokojeni. 5,56% je spíše nespokojeno. Více než
pětina respondentů (22,22%) zaškrtlo odpověď „nevím“, případně uvedlo i komentář, že v místě kde
bydlí, není kanalizace.
Graf 15 – Připojení na kanalizaci

Podotázka č. 3 – Zásobování vodou
I se zásobováním vodou jsou občané obce spokojeni. Největší počet respondentů (61,11%)
odpovědělo, že jsou velice spokojeni a 16,67% dopovědělo, že jsou spíše spokojeni. Záporné hodnocení
uvádí více než 10% respondentů, z toho 7,41% je spíše nespokojeno a 3,7% je dokonce velmi
nespokojeno. 11,11% respondentů zaškrtlo odpověď „nevím“, z toho někteří s komentářem, že jsou
zásobeni vodou z vlastní studny, protože v místě, kde bydlí, není vodovod.
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Graf 16 – Zásobování vodou

Podotázka č. 4 – Odvoz odpadů
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že tato služba je v obci zajištěna ke spokojenosti občanů. Nejvíce
respondentů (68,52%) je velmi spokojeno a více než ¼ respondentů (25,93%) je spíše spokojeno. Žádný
z respondentů neuvádí negativní hodnocení, 5,56% respondentů odpovědělo „nevím“ případně
nezaškrtlo žádné hodnocení.
Graf 17 – Odvoz odpadů

Podotázka č. 5 – Třídění odpadů
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že i tato služba je v obci zajištěna většinou ke spokojenosti občanů.
Více než polovina respondentů (51,85%) uvedlo, že je velmi spokojeno a 35,19% je spíše spokojeno.
Žádný z respondentů neuvádí úplně negativní hodnocení. 7,41% je spíše nespokojeno s komentářem,
že chybí kontejnery na třídění skla. 5,56% respondentů odpovědělo „nevím“ případně nezaškrtlo žádné
hodnocení.
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Graf 18 – Třídění odpadů

Podotázka č. 6 – Připojení k internetu
S internetovým připojením v obci jsou občané celkem spokojeni. Největší počet respondentů (33,33%)
odpovědělo, že jsou velice spokojeni a 22,22% dopovědělo, že jsou spíše spokojeni. Záporné hodnocení
je však rovněž poměrně vysoké. 20,37% respondentů uvedlo, že je spíše nespokojeno a 11,11% je
dokonce velmi nespokojeno. Někteří respondenti uváděli komentář, že by chtěli rychlejší internet
v obci. 12,96% respondentů zaškrtlo odpověď „nevím“, někteří s komentářem, že nemají internet.
Graf 19 – Připojení k internetu

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k této otázce a v ní uvedených podotázkách vyjádřili, bylo
provedeno posouzení příležitostí a slabých stránek pro SWOT analýzu s tímto výsledkem:
Tabulka 3 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 1 až 3

Příležitosti
 zlepšit mezilidské vztahy
 podporovat občanskou

sounáležitost
 jednání s poskytovateli
internetu ohledně vyšší
rychlosti a lepšího pokrytí
 příprava a postupného
vybudování vodovodu a

Silné stránky
 mezilidské vztahy na
území obce jsou
poměrně dobré a
stabilizované
 poměrná spokojenost
občanů se životem
na území obce

Slabé stránky
 v některých částech obce

je zásobení vodou jen
z vlastních studní
 některé části obce nejsou
připojeny na kanalizaci
 v některých částech obce
je slabé pokrytí internetem
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kanalizace ve všech částech
obce
 zlepšení možností třídění
odpadu (kontejnery na kovy,
textil, drobné elektro apod.)
 zvážit možnost vybudování
sběrného dvora

 dobře pokryté zásobení

elektřinou
 poměrná spokojenost
některých občanů se
zásobením vodou
a připojením
na kanalizaci
 odvoz odpadu je řešen
ke spokojenosti občanů
 poměrná spokojenost
s internetovým
připojením

 chybí kontejnery pro

třídění některých druhů
odpadů

Otázka č. 4 – Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek.
V této otázce hodnotili respondenti podmínky pro život v obci zaškrtnutím políčka s vyjádřením míry
spokojenosti, a to od velmi spokojen, přes spíše spokojen, spíše nespokojen a velmi nespokojen
a odpověď „nevím“, u těch respondentů, kteří si mysleli, že podle svého mínění toto nejsou schopni
posoudit, případně se o problematiku nezajímají. Otázka měla 21 podotázek, ve kterých respondenti
hodnotili životní prostředí, vzhled veřejných prostranství, obecních budov, údržbu veřejných
prostranství, znečištění ovzduší, veřejné osvětlení, dopravní infrastrukturu v obci, dopravní
dostupnost, bezpečnostní situaci v obci, bezpečnost dopravy v obci, podmínky k bydlení, školství,
zdravotnictví v obci, možnosti kulturního a sportovního vyžití, možnosti trávení volného času, podporu
podnikání, nabídku pozemků pro bydlení ale i možnost účastnit se místního plánování, rozhodování při
veřejných projednávání.
Níže jsou graficky vyjádřeny a vyhodnoceny odpovědi respondentů na tyto podotázky.

Podotázka č. 1 – Životní prostředí celkově
Podle vyjádření respondentů je většina z nich (62,96%) s životním prostředím na území obce spíše
spokojena a více než 30% (31,48%) je dokonce velmi spokojena. Shodně jen necelá 2% (1,85%) je spíše
nespokojeno nebo velice nespokojeno. Stejné procento (1,85%) respondentů zaškrtlo odpověď
„nevím“ případně nezaškrtlo žádnou z nabízených možností.
Graf 20 – Životní prostředí na území obce
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Podotázka č. 2 – Estetický vzhled veřejných prostranství
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že respondenti jsou s estetickým vzhledem veřejných prostranství
spokojeni. Největší procento respondentů (62,96%) je s estetickým vzhledem spíše spokojeno a více
než 20% (22,22%) je dokonce velmi spokojeno. 12,96% respondentů je však spíše nespokojeno.
Hodnocení „velice nespokojen“ neuvedl žádný respondent. 1,85% respondentů zaškrtlo odpověď
„nevím“, případně nezaškrtlo žádnou z nabízených možností.
Graf 21 – Spokojenost s estetickým vzhledem veřejných prostranství v obci

Podotázka č. 3 – Vzhled obecní zástavby (budov)
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že respondenti jsou se vzhledem obecní zástavby, tj. budov v obci
rovněž spokojeni, i když by patrně bylo možné leccos zlepšit. Nejvíce respondentů (64,81%) je spíše
spokojeno a téměř 30% respondentů (29,63%) je dokonce velmi spokojeno. Jen 1,85% respondentů
uvedlo, že je spíše nespokojeno a nikdo nezaškrtl možnost „velmi nespokojen“. 3,7% respondentů
zaškrtlo odpověď nevím, nebo nezaškrtlo žádnou možnost.
Graf 22 – Spokojenost se vzhledem obecní zástavby (budov)
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Podotázka č. 4 – Údržba zeleně v obci
Podle vyjádření respondentů je většina z nich (62,96%) s údržbou a péčí o zeleň spíše spokojena a
24,07% respondentů je dokonce „velmi spokojeno“. Jen 7,41% je s touto údržbou spíše nespokojeno a
1,85% je dokonce velmi nespokojeno. 3,7% respondentů odpovědělo na tuto podotázku „nevím“,
případně nezaškrtlo žádnou z nabízených možností.
Graf 23 – Spokojenost s údržbou zeleně v obci

Podotázka č. 5 – Údržba a čistota veřejných prostranství
Tuto podotázku hodnotili všichni respondenti. Podle vyjádření respondentů je většina z nich (62,96%)
s udržováním a čistotou veřejných prostranství obce „spíše spokojena“ a přes 20% (20,37%) je dokonce
velmi spokojeno. 12,96% je spíše nespokojeno a 3,7% je velmi nespokojeno. Nikdo z respondentů
nezaškrtl odpověď „nevím“.
Graf 24 – Spokojenost s údržbou a čistotou veřejných prostranství

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k podotázkám ohledně životního prostředí, estetiky, údržby
a čistoty veřejných prostranství, zeleně a budov v obci vyjádřili, bylo provedeno posouzení příležitostí
a slabých stránek pro SWOT analýzu s tímto výsledkem:
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Tabulka 4 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 4 – podotázky č. 1 – 5

Příležitosti
 podporovat ochranu životního



prostředí
 udržovat a zkvalitňovat vzhled

veřejných prostranství



 zlepšovat údržbu zeleně v obci

a podpořit její obnovu a novou
výsadbu
 udržovat a zlepšovat pěkný
vzhled budov v obci
 zainteresovat občany v péči o
zeleň a čistotu veřejných
prostranství – osvěta a další
aktivity (úklid, koordinace nové
kvalitní výsadby zeleně, okrasné
předzahrádky před domy
apod.)
 doplnění mobiliáře veřejných
prostranství - odpadkové koše





Silné stránky
spokojenost s
životním prostředím
v obci
poměrná
spokojenost
s estetickým
vzhledem obecní
zástavby (budov)
péče o zeleň a
veřejná prostranství
na dobré úrovni
poměrná
spokojenost
s udržováním čistoty
na území obce

Slabé stránky
 některé budovy jeví znak

chátrání (soukromí vlastníci)
 péče o údržbu zeleně a čistotu

v obci vyžaduje stále vyšší
náklady a v budoucnu bude
čím dál víc zatěžovat obecní
rozpočet
 problémy s udržováním
čistoty veřejných prostranství
v obci některými občany

Podotázka č. 6 (chybně číslováno 5) – Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem
Z průzkumu vyplývá, že ovzduší v obci je kvalitní, bez významných znečištění a respondenti, kteří
dotazník vyplnili, jej hodnotí převážně kladně. Přes polovina respondentů (51,85%) je spíše spokojena
a téměř 30% (29,63%) respondentů je dokonce velmi spokojeno. Negativní hodnocení „spíše
nespokojen“ uvedlo jen 11,11% respondentů. Hodnocení velmi nespokojen nezaškrtl nikdo. 7,41%
respondentů odpovědělo „nevím“, případně nezaškrtlo žádnou z nabízených možností.
Graf 25 – Znečistění ovzduší exhalacemi a prachem

Podotázka č. 7 (chybně číslováno 6) – Veřejné osvětlení
Se stavem veřejného osvětlení v obci jsou respondenti převážně spokojeni. Nejvíce respondentů
(42,59%) uvedlo, že je s veřejným osvětlením v obci velmi spokojeno a přes 35% (35,19%) uvedlo, že je
spíše spokojeno. Téměř 15% (14,81%) respondentů však uvedlo, že je spíše nespokojeno a 1,85% je
velmi nespokojeno. Z toho plyne, že je v některých částech obce VO nutno doplnit nebo
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zrekonstruovat. 5,56% respondentů odpovědělo na tuto podotázku „nevím“, případně nezaškrtlo
žádnou z nabízených možností. Někteří respondenti uvedli komentář ohledně chybějícího nebo
horšího stavu VO v části obce. Přesné znění komentářů k podotázkám č. 5 (čistota veřejných
prostranství) a podotázce č. 7 (veřejné osvětlení):
 Veřejné osvětlení - není + potřeba není (v baráku)
 Kvalita prací firmy Zajíc je špatná. Postrčit popelnici je problém tak se obejde. Kvalita práce v
zámku je jiná než na kraji obce. Osvětlení ve středu obce je nové po 50 metrech. Od
transfromátoru dále je staré s horší svítivostí a je po 100 metrech. Než peníze vložit pod inflační
úrok bylo by namístě je investovat do bezpečnosti v obci, což si myslím, že osvětlení může
ovlivnit.
Graf 26 – Spokojenost s veřejným osvětlením v obci

Podotázka č. 8 (chybně číslováno 7) – Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky,
parkovací plochy, hromadná doprava)
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že většina respondentů (více než 2/3 obyvatel) je se stavem
dopravní infrastruktury na území obce celkově spokojena. Nejvíce respondentů (42,59%) uvedlo, že
jsou spíše spokojeni a 22,22% jich uvedlo, že jsou velmi spokojeni. Třetina respondentů však uvedla
záporné hodnocení, to znamená, že v některých částech obce je nutné tuto infrastrukturu zlepšit.
25,93% uvedlo, že jsou spíše nespokojeni a 9,26% respondentů je se stavem dopravní infrastruktury
v obci dokonce velmi nespokojeno. Nikdo neuvedl odpověď „nevím“.
Graf 27 – Spokojenost s dopravní infrastrukturou v obci
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Podotázka č. 9 (chybně číslováno 8) – Dostupnost obce hromadnou dopravou
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že s dopravní dostupností obce veřejnou hromadnou dopravou je
většina respondentů (46,3%) spíše spokojena. Následuje 22,22% respondentů, kteří odpověděli, že
jsou dokonce velmi spokojeni. Spíše nespokojeno je 7,41% respondentů a velmi nespokojeno je skoro
10% (9,26%). 14,81% odpovědělo, že „neví“, nebo nezaškrtlo žádnou z možností. Tito respondenti
patrně veřejnou dopravu nevyužívají.
Graf 28 – Dostupnost obce hromadnou veřejnou dopravou

Podotázka č. 10 (chybně číslováno 9) – Bezpečnostní situace v obci (kriminalita)
Z hlediska bezpečnosti hodnotí respondenti situaci v obci jen kladně. Přes 60% (62,96%) respondentů
je s bezpečnostní situací v obci spíše spokojeno a přes 30% (33,33%) respondentů je velmi spokojeno.
Nikdo neuvedl negativní hodnocení. 3,7% respondentů odpovědělo nevím, nebo nezaškrtlo žádné
hodnocení. Rovněž v komentáři se neobjevila žádná poznámka k této podotázce.
Graf 29 – Spokojenost s bezpečnostní situací v obci s ohledem na kriminalitu a další negativní jevy.

Podotázka č. 11 (chybně číslováno 10) – Bezpečnost silničního provozu v obci
Z průzkumu plyne, že bezpečnost silničního provozu na území obce je z hlediska spokojenosti
respondentů poměrně vysoká. Největší procento (57,41%) respondentů uvedlo, že jsou spíše
spokojeni. Velmi spokojeno je však jen 7,41% respondentů. Oproti tomu je velice nespokojeno téměř
10% (9,26%) respondentů a přes 20% (22,22%) je spíše nespokojeno. 3,7% respondentů uvedlo
odpověď „nevím“, případně nezaškrtlo žádné hodnocení.
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Graf 30 – Spokojenost s bezpečností silničního provozu v obci

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k podotázkám ohledně znečištění ovzduší, veřejného
osvětlení, dopravní infrastruktury, dopravní dostupnosti obce, bezpečnostní situace v obci a
bezpečnosti silničního provozu v obci vyjádřili, bylo provedeno posouzení příležitostí a slabých stránek
pro SWOT analýzu s tímto výsledkem:
Tabulka 5 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 4 – podotázky 6 až 11 (chybně
číslováno 5 až 10)

Příležitosti
 udržovat, obnovovat,

rozšiřovat a modernizovat VO
 pravidelná údržba o obnova

chodníků a cest
 vymáhat dodržování obecních
vyhlášek na ochranu této
infrastruktury
 důslednější kontrola lokálních
znečišťovatelů ovzduší
 opatření pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu

Silné stránky
 kvalitní a příliš
neznečištěné ovzduší
 dobrá bezpečnostní
situace – nízká
kriminalita
 veřejné osvětlení ve
větší části obce
 poměrná spokojenost
se stavem dopravní
infrastruktury
 v některých částech
obce poměrně dobrá
bezpečnost silničního
provozu
 uspokojivá dostupnost
obce veřejnou
hromadnou dopravou

Slabé stránky
 zhoršování dopravní

dostupnosti obce
hromadnou dopravou
 v některých částech obce
jsou problémy
s bezpečností dopravy
(podél hlavní silnice
procházející obcí)
 chybějící veřejné osvětlení
v některých okrajových
částech obce
 v některých částech obce
je dopravní infrastruktura
v problematickém stavu,
nebo chybí (chodníky)

Podotázka č. 12 (chybně číslováno 11) – Podmínky k bydlení
Situaci s podmínkami bydlení v obci hodnotili respondenti jako nadprůměrnou. Kladná hodnocení
naprosto převažovala. Nejvíce respondentů (46,3%) vyhodnotilo, že s podmínkami k bydlení je spíše
spokojeno a jen velice těsně (42,59%) následovalo hodnocení, že respondenti jsou s podmínkami
k bydlení v obci velice spokojeni. Záporné hodnocení „spíše nespokojen“ bylo ve výši jen 7,41%. Nikdo
nezaškrtnul, že je s podmínkami bydlení v obci velmi nespokojen. 3,7% respondentů odpovědlěno
„nevím“, nebo na tuto podotázku vůbec neodpověděli.
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Graf 31 – Spokojenost s podmínkami k bydlení v obci

Podotázka č. 13 (chybně číslováno 12) – Školství
Na tuto podotázku velké množství respondentů (37,04%) odpovědělo „nevím“, případně otázku
nezaškrtlo. Jedná se zřejmě o občany, kteří již nemají nezaopatřené děti, resp. děti, absolvující
povinnou školní docházku. Je rovněž možné, že občané na tuto otázku neodpovídali, protože v obci
není základní ani mateřská škola. Děti a žáci z obce chodí do MŠ a ZŠ v sousední Libáni, která je s obcí
téměř propojena. U zbývajících respondentů, jichž bylo téměř 60%, převládá hodnocení kladné. Z toho
48,15% respondentů odpovědělo, že jsou s možnostmi (dostupnost či kvalita) školství spíše spokojeni
a 9,26% respondentů je dokonce velmi spokojeno. Záporné hodnocení je jen ve výši 5,55%, z toho je
1,85% respondentů spíše nespokojeno a 3,7% respondentů je velmi nespokojeno.
Graf 32 – Školství

Podotázka č. 14 (chybně číslováno 13) – Zdravotnictví
Na tuto podotázku, stejně jako na předchozí odpovědělo velké množství respondentů (25,93%)
„nevím“, případně otázku nezaškrtlo. Je pravděpodobné, stejně jako u předchozí podotázky, že občané
na tuto otázku neodpovídali, protože v obci není zdravotní středisko ani lékařská ordinace. Občané
využívají lékařskou péči v sousední Libáni, která je s obcí téměř propojena, případně jezdí do dalších
okolních měst (Jičín, Kopidlno). U zbývajících respondentů, jichž bylo přes 60%, převládá hodnocení
kladné. Z toho 48,15% respondentů odpovědělo, že jsou s možnostmi (dostupnost či kvalita)
zdravotnictví spíše spokojeni a 14,81% respondentů je dokonce velmi spokojeno. Záporné hodnocení
je shodné ve výši 5,56%, pro obě záporné odpovědi „spíše nespokojen“ a „velmi nespokojen“.
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Graf 33 – Zdravotnictví

Podotázka č. 15 (chybně číslováno 14) – Kulturní vyžití
Na tuto podotázku většina (44,44%) respondentů odpověděla, že je s možnostmi kulturního
a společenského vyžití v obci spíše spokojena a 12,96% respondentů odpovědělo, že je velmi
spokojeno. Oproti tomu téměř 15% (14,81%) respondentů je s kulturním vyžitím v obci spíše
nespokojeno a téměř 10% (9,26%) je dokonce velmi nespokojeno. 18,52% respondentů odpovědělo
„nevím“, případně nezaškrtlo žádnou z odpovědí. Je možné, že část hodnocení může být ovlivněno
i současnými protiepidemickými opatřeními Covid 19, kdy kulturní a společenské akce jsou pořádány
velmi omezeně s nejrůznějšími protiepidemickými opatřeními v souvislosti s vláními nařízeními.
Graf 34 – Kulturní vyžití v obci

Podotázka č. 16 (chybně číslováno 15) – Sportovní vyžití
Podle vyjádření je většina respondentů se sportovním vyžitím v obci spíše spokojena (51,85%),
případně velmi spokojena (16,67%). 12,96% respondentů je spíše nespokojeno a 1,85% je velmi
nespokojeno. Téměř 17% (16,67%) respondentů uvedlo „nevím“, nebo nezaškrtlo žádné z hodnocení.
Jedná se patrně o obyvatele, kteří nesportují, nebo se o sportovní vyžití v obci nezajímají.
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Graf 35 – Sportovní vyžití v obci

K podotázkám výše (školství, zdravotnictví, kulturní a sportovní vyžití) byl uveden komentář: “ Nelze
hodnotit, v obci není škola ani zdravotní středisko dtto sportovní vyžití“

Podotázka č. 17 (chybně číslováno 16) – Možnosti trávení volného času
Podle vyhodnocení došlých odpovědí je většina respondentů (44,44%) s možnostmi trávení volného
času na území obce spíše spokojena a 30,37% respondentů je dokonce velmi spokojeno. Téměř 15%
(14,81%) je však naopak spíše nespokojeno a 7,41% je velmi nespokojeno. 12,96% respondentů uvedlo
„nevím“, nebo nezaškrtlo žádné z hodnocení.
Graf 36 – Možnosti trávení volného času

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k podotázkám ohledně podmínek k bydlení, školství,
zdravotnictví, kulturního a sportovního vyžití a možností trávení volného času v obci vyjádřili, bylo
provedeno posouzení příležitostí a slabých stránek pro SWOT analýzu s tímto výsledkem:
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Tabulka 6 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 4 – podotázky č. 12 – 17 (chybně
číslováno 11 až 16)

Příležitosti

Silné stránky

 zlepšit možnosti kulturně
společenského vyžití
 zlepšit možnosti sportovního
vyžití – turnaje, soutěže apod.
 nové možnosti trávení volného
času (kroužky pro děti a další
aktivity)
 možnost pravidelných setkávání
pro důchodce
 rozšíření možností
volnočasového vyžití pro seniory
 podpora vzniku spolků v obci
 podpora pořádání různých
sportovních nebo kulturních akcí

 spokojenost
s podmínkami k bydlení
v obci
 uspokojivá dostupnost
školství nebo zdravotní
péče (sousední obce)
 možnosti kulturního i
sportovního vyžití v obci
 možnosti trávení
volného času v obci

Slabé stránky
 absence základní i mateřské
školy přímo v obci
 absence zdravotního zařízení
přímo v obci
 chybí možnosti rozmanitějšího
volnočasového vyžití pro děti a
pro seniory

K podotázkám č. 13-16 (v dotazníku čísla 12-15) byl uveden komentář – „nelze hodnotit, v obci není
škola ani zdravotní středisko dtto sportovní vyžití.

Podotázka č. 18 (chybně číslováno 17) – Podpora podnikání
Z hlediska spokojenosti s podporou podnikání na území obci naprostá většina (61,11%) respondentů
zaškrtla odpověď „nevím“, případně nezaškrtla žádnou z nabízených možností. Jedná se zřejmě o
obyvatele, kteří se o tuto problematiku nezajímají, protože tu podnikat nechtějí. U zbývajících
odpovědí pak převládá kladné hodnocení. Nejvíce respondentů (24,07%) uvedlo, že je s podporou
podnikání v obci spíše spokojeno a 1,85% je velmi spokojeno. Téměř 10% (9,26%) respondentů pak
uvedlo, že je s podporou podnikání v obci spíše nespokojeno a 3,7% uvedlo, že je velmi nespokojeno.
Graf 37 – Spokojenost s podporou podnikání

Podotázka č. 19 (chybně číslováno 18) – Nabídka pozemků pro bydlení
Rovněž na tuto otázku nejvíce respondentů, téměř 65% (64,81%) odpovědělo „nevím“. I zde se jedná
zřejmě o občany, kteří již bydlí v obci ve vlastním domě nebo bytě a tudíž je možnost nové výstavby
nezajímá. U zbývajících respondentů má sice převahu hodnocení kladné, ale jen „spíše“, protože
20,37% respondentů uvedlo, že je s nabídkou spíše spokojeno, ale nikdo neuvedl, že by byl velmi
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spokojen. Záporně pak hodnotilo nabídku pozemků pro bydlení téměř 15% (14,81%) respondentů,
z toho jich 12,96% uvedlo, že jsou spíše nespokojeni a 1,85% dokonce uvedlo, že jsou velmi
nespokojeni.
Graf 38 – Spokojenost s nabídkou pozemků pro bydlení

Podotázka č. 20 (chybně číslováno 19) – Vybavenost obce službami (obchod apod.)
Podle vyjádření respondentů je vybavenost obce službami a možnosti nakupování na území obcí
neuspokojivé. Nejvíce respondentů (44,44%), uvedlo odpověď „nevím“, nebo nezaškrtlo žádné
hodnocení. Jedná se patrně o respondenty, kteří v obci nenakupují, nebo je tato možnost nezajímá,
příp. uvedlo poznámku, že v obci takové služby nejsou. Převážná většina, tj. přes 30% (31,48%)
respondentů je s vybaveností obce službami nespokojena. Z toho 20,37% uvedlo, že je spíše
nespokojeno a 11,11% dokonce uvedlo, že je velmi nespokojeno. Jen necelá ¼ obyvatel (24,07%) je
spíše spokojena. Nikdo nezaškrtl možnost, že je velmi spokojen.
Graf 39 – Vybavenost obce službami
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Podotázka č. 21 (chybně číslováno 20) – Možností účastnit se místního plánování,
rozhodování či veřejných projednávání (možnost zapojit se do těchto procesů jako
územní a komunitní plánování)
Na tuto otázku nejvíce respondentů, přes 50% (53,7%) odpovědělo, že s možnostmi účastnit se
místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání jsou spíše spokojeni a 14,81% respondentů
dokonce uvedlo, že jsou velmi spokojeni. Záporná hodnocení jsou nízká. Jen 3,7% respondentů uvádí,
že jsou s možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání spíše
nespokojeni a 1,85% uvádí, že jsou velmi nespokojeni. Téměř ¼ (25,93%) respondentů však uvádí
možnost „nevím“, nebo podotázku nehodnotilo. Jedná se zřejmě o občany, kteří se o tuto možnost
zapojit se do rozhodování o rozvoji obce a veřejných projednávání příliš nezajímají. K této otázce byl
uveden komentář – „nezveřejňování jednání zastupitelstva obce na stránkách obce - zápisy + jednání“.
Graf 40 – Spokojenost s možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k podotázkám ohledně podpory podnikání, nabídky pozemků
pro bydlení, vybavenosti obce službami a možností účastnit se místního plánování, rozhodování či
veřejných projednávání vyjádřili, bylo provedeno posouzení příležitostí a slabých stránek pro SWOT
analýzu s tímto výsledkem:
Tabulka 7 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 4 – podotázky č. 18 – 21 (chybně
číslováno 17 až 20)

Příležitosti
 lepši zainteresovanost občanů
na místním plánování
a podpoře rozvoje
 podrobnější informace
z veřejných jednání
zastupitelstva na webu obce
 podpořit zájem mladých rodin,
aby se vracely do obce
a zůstávaly zde

Silné stránky
 obec podporuje
podnikání na svém
území
 občané mají možnost
zapojit se do místního
plánování, rozhodování
či veřejných
projednávání









Slabé stránky
někteří občané se
nezajímají o podnikání
v obci
nezájem části občanů
o pozemky pro výstavbu
bydlení
nízká dostupnost pozemků
pro bydlení
nezájem některých občanů
o plánování a rozvoj obce
chybějící základní služby
(obchod)
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Otázka č. 5 – Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V rámci této otázky měli respondenti uvést, které služby v obci dle jejich názoru nejvíce chybí, co tu
nejvíc postrádají, případně i navrhnout, jak by bylo možné tyto služby získat, doplnit nebo nahradit.
Z 54 respondentů jich celkem 41 otázku nezodpovědělo. 3 respondenti uváděli, že nic nechybí
případně, že služby jsou k dispozici v Libáni, se kterou je obec spojená. U dalších vyplněných odpovědí
(celkem 10) uváděli respondenti tyto připomínky:







4 x obchod
2x kadeřnictví
autobusové zastávky
není slyšet rozhlas, vyhlášky jsou daleko
úklidová služba domácností – hlavně pro seniory
protipovodňové zábrany

Otázka č. 6 – Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Na tuto otázku byla respondentům dána možnost zaškrtnout až 3 předem připravené odpovědi.
Jednalo se o tyto možnosti:











klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
vzhled obce
jiné (s možností podrobně vypsat)

Vyhodnocení bylo provedeno formou koláčového grafu, a to podle celkového počtu zaškrtnutých
odpovědí.
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Graf 41 – Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Nejvíce odpovědí získala možnost „klidný život“, a to celkem 46x, následována „blízkostí přírody“ 42x
odpovědí. Na třetím místě byla zaškrtávána možnost „příznivé životní prostředí“ 26x. O čtvrté pořadí
se dělily možnosti „dobré mezilidské vztahy“ a „vzhled obce“ po 10 odpovědích. Ostatní odpovědi byly
jen v jednotkách. Komentář „jiné“ nevyplnil žádný z respondentů.

Otázka č. 7 – Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
I na tuto otázku byla respondentům dána možnost zaškrtnout až 3 předem připravené odpovědi.
Jednalo se o tyto možnosti:












špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné (s možností podrobně vypsat)

Vyhodnocení bylo jako u předchozí otázky rovněž provedeno formou koláčového grafu, a to podle
celkového počtu zaškrtnutých odpovědí.
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Graf 42 – Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Nejvíce odpovědí (14) se týkalo „nedostatku či špatné dostupnosti obchodů a služeb“, na druhém místě
(11x) byla zaškrtávána možnost „nedostatek pracovních příležitostí“ a jako třetí (7x) byla zaškrtávána
možnost „nedostatečný kulturní a společenský život“, těsně (6x) následována možností „nevyhovující
veřejná doprava“. Ostatní možnosti byly jen v jednotkách. V komentářích „jiné“ se objevily odpovědi –
„nic není tak špatné“ a „není si na co stěžovat“ a dále ještě tyto připomínky:
 dovážení obědů starším lidem (dovážet obědy je dobrá věc)
 2x nedostatečná údržba plochy vedle chodníku
 nezveřejňování jednání zastupitelstva obce na stránkách obce - zápisy + jednání

Otázka č. 8 – Kde získáváte informace o činnosti obecního úřadu?
Tato otázka sloužila ke zjištění možnosti občanů obce získat informace o dění v obci a činnosti obecního
úřadu. Bylo možné zaškrtnou více možností. Jako možnosti bylo uvedeno:





úřední deska
internet
veřejné zasedání zastupitelstva obce
jiné (s možností uvést, jak respondent jinak tyto informace získává).

Z provedeného průzkumu vyplývá, že všichni respondenti, kteří dotazník vyplnili, získávají tyto
informace z více zdrojů. Převážná většina (34) jich získává informace z internetu, z toho 17 jich uvedlo
jen tento zdroj. Následovali respondenti, získávající informace z úřední desky zřízené obcí (23), z toho
jich 5 uvedlo jen tento zdroj a celkem 11 respondentů uvedlo, že získává informace o dění v obci a
činnosti OÚ z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, z toho jen 1 uvádí tento zdroj jako jediný.
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7 respondentů uvedlo, že informace získává z jiných zdrojů a to:
 obecní rozhlas (2x)
 od sousedů (2x)
 aplikace/e-mail
5 respondentů zaškrtli možnost „jiné“, ale neuvedli, z jakých zdrojů informace získávají a 2 respondenti
do komentáře napsali, že informace nezískávají nikde.
Níže je graficky vyjádřeno jakým způsobem jsou informace o dění v obci občany získávány.
Graf 43 – Získávání informací o činnosti OÚ

Otázka č. 10 – Jste spokojeni s informovaností o práci obecního úřadu a jeho akcích?
Na tuto otázku byly dány možnosti odpovědí „ANO“ a „NE“. Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že
převážná většina respondentů (81,48%) je s informovaností o práci obecního úřadu a jeho akcích
spokojena. Jen malá část je nespokojena (9,26%), přičemž u některých odpovědí bylo 3x uveden
komentář, a to „nízká informovanost z veřejně dostupných zdrojů; úřední deska je daleko;
nedostatečná informovanost na webu obce“. Stejné procento respondentů na tuto otázku
neodpovědělo.
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Graf 44 – Spokojenost s informovaností o práci OÚ a jeho akcích

Otázka č. 10 – Jste spokojeni s dostupností obecního úřadu? (otevírací doba apod.)
Na tuto otázku byly také dány možnosti odpovědí „ANO“ a „NE“. Z vyhodnoceného průzkumu plyne,
že dostupnost obecního úřadu je dobrá, a to i přesto, že v obci je neuvolněný starosta. Téměř 90%
(89,89%) respondentů je s dostupností obecního úřadu spokojena. Jen necelých 8% (7,41%) je
s dostupností nespokojeno, přičemž jeden respondent uvádí v komentáři, že otevírací doba je jen 2x
v týdnu. 3,7% respondentů na tuto otázku neodpovědělo.
Graf 45 – Spokojenost s dostupností obecního úřadu

Otázka č. 11 – Jste spokojeni s činností obecní samosprávy?
Na tuto otázku byly také dány možnosti odpovědí „ANO“ a „NE“. Z vyhodnoceného průzkumu plyne,
že spokojenost s činností obecní samosprávy je velmi vysoká. 83,33 respondentů je s touto činností
spokojeno a jen 1,85% spokojeno není. 14,81% respondentů na tuto otázku neodpovědělo.
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Graf 46 – Spokojenost s činností obecní samosprávy

Otázka č. 12 – Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Tato otázka sloužila ke zjištění, zda občané sledují informace o dění v obci na webových stránkách obce
a jak často tyto stránky navštěvují.
Pro přehlednost byly v nabídce tyto odpovědi:





pravidelně (min. 1x týdně)
občas (cca 1x za měsíc)
vůbec
nemám internet

Jak plyne z výše uvedeného vyhodnocení otázky č. 12, kdo má zájem si informace o dění v obci a o OÚ
vyhledat, tak tyto informace dostupné jsou, jen tomu občan musí věnovat trochu času.
Z vyhodnoceného průzkumu plyne, že naprostá většina respondentů (61,11%) navštěvuje webové
stránky obce jen občas. Pravidelně webové stránky obce navštěvuje 12,96% respondentů a téměř 15%
(14,81%) jich uvedlo, že webové stránky obce nenavštěvuje vůbec. 5,56% respondentů, kteří dotazník
vyplnili, nemá internet a stejné množství respondentů tuto otázku nevyplnilo. 1 z respondentů uvádí,
že dění v obci sleduje, ale neuvádí jak často.
Níže je zobrazeno grafické vyhodnocení této otázky.
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Graf 47 – Sledování informací o dění v obci na webu obce

Z podnětů a názorů respondentů, kteří se k podotázkám ohledně podpory podnikání, nabídky pozemků
pro bydlení, vybavenosti obce službami a možností účastnit se místního plánování, rozhodování či
veřejných projednávání vyjádřili, bylo provedeno posouzení příležitostí a slabých stránek pro SWOT
analýzu s tímto výsledkem:
Tabulka 8 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z průzkumu – otázka č. 5 až 12

Příležitosti
 posílit kulturně společenský život
 zvýšit motivaci obyvatel pro rozvoj
podnikání v oblasti obchodu
a služeb
 pomoc s nabídkou prostor pro
služby
 zkvalitnit informace pro občany
na webu obce
 rychlejší aktualizace informací

na webu obce
 zlepšit možnosti sledování a

účasti na veřejných zasedání
obecního zastupitelstva (online přenosy, časové možnosti
apod.)

Silné stránky
 spokojenost s klidným
životem v obci
 upřednostňování přírody
a příznivého životního
prostředí
 ochota občanů podílet se
na místním plánování
rozvoje a účastnit se na
veřejných projednáních
 kladně hodnocená práce
OÚ
 poměrně dobrá
dostupnost OÚ
 spokojenost občanů
s informovaností na
území obce
 spokojenost s činností
samosprávy
 možnost získání

Slabé stránky
 chybějící základní vybavení
obce – obchod, služby
 nedostatek pracovních
příležitostí v obci
 zhoršující se zájem obyvatel
o obec a zvyšující se

lhostejnost občanů k dění
v obci
 zhoršující se kulturní
a společenský život v obci
 část občanů se příliš

nezajímá o dění v obci
 nepravidelné sledování

webových stránek obce
 někteří občané nemají
internet
 malá návštěvnost
veřejných zasedání

informací o činnosti OÚ
a dění v obci z více
zdrojů
 občané jsou schopni si
informace dohledat
V posledním bloku otázek v dotazníku byly uvedeny otevřené otázky, které zkoumaly mínění občanů
z několika hledisek s tím, že respondenti měli možnost přímo uvést svoje náměty, nápady, konkrétní
podněty a připomínky, jak by si představovali zlepšení života v obci.
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Otázka č. 13 – Co by podle Vašeho názoru ve Starých Hradech nemělo za deset let chybět?
(Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve realizovat
a patří podle Vašeho názoru k nejdůležitějším; pokud nemáte názor – napište
NEVÍM).
V rámci této otázky měli respondenti uvést konkrétní návrhy, co by v obci upřednostnili, aby se do 10
let vybudovalo. Mělo se jednat o konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve
realizovat a které podle názoru občanů (respondentů) patří k nejdůležitějším. Z 54 respondentů, kteří
dotazník vyplnili, jich 16 uvedlo odpověď „nevím“ a 15 z nich otázku nezodpovědělo (proškrtlo). Ze
zbývajících odpovědí (23), kdy někteří respondenti uváděli více námětu pro zlepšení života v obci, by
nejvíce respondentů uvítalo vybudování vodovodu s kanalizace v celé obci, vybudování chodníků po
celé obci pro zvýšení bezpečnosti (zejména podél hlavní silnice).
Z odpovědí vyplývá toto:

















vodovod, pitná voda (10)
kanalizace (10)
bezpečnost na silnici v obci, chodníky (5) – např. směrem k Zelené Lhotě
stavební pozemky (2)
obchod s potravinami
kolumbárium
dát do pořádku márnici na hřbitově
protipovodňové zábrany
lepší veřejné osvětlení (2) - např. směrem k Sedlišti
kroužky pro děti
společenské akce
pracovní příležitosti a slušný plat pro trvale žijící obyvatele (problémy s externími pracovníky)
více autobusových stanic
lepší pokrytí internetem
úprava krajiny
zpevněná plocha pro popelnice u kravína (aby to trochu vypadalo)

Otázka č. 14 – Napište stručně, co byste z hlediska rozvoje a života v obci změnili, pokud
byste měli možnost?
V rámci této otázky měli respondenti navrhnout, co by v obci konkrétně chtěli změnit, pokud by se jim
dala tato možnost. Mohlo se jednat o konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve
realizovat a které podle názoru občanů (respondentů) patří k nejdůležitějším, případně, co jim vadí a
chtěli by, aby se to v obci nedělo. Z 54 respondentů celkem 4 odpověděli, že „neví“ a dalších 41
respondentů otázku nezodpovědělo. Jeden z respondentů uvedl: „Nemám potřebu zde něco měnit; dle
mého obec funguje jak má a o občany se stará“.
Zbývající respondenti (8), kteří dotazníky vyplnili, uvedli konkrétní podněty, co by chtěli v obci, co by
podle jejich názoru přispělo k rozvoji, lepšímu fungování a zlepšení života v obci. Některé podněty se
shodují s náměty uvedenými v předchozí otázce, v některých odpovědích bylo více námětů. Jedná se o
tyto konkrétní odpovědi:








prodloužení veřejného osvětlení
příjezdová cesta k pozemku (asfaltová cesta) – 2x
více kulturních akcí
více společenských akcí
společné kulturní akce s dětmi a seniory
kroužky pro děti
kanalizace
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zlepšení mezilidských vztahů
zlepšení komunikace obec a občané obce
vztahy mezi lidmi
zájem lidí o dění v obci
nabídka stavebních parcel ze strany obce
obnova původních cest – obecních
přechod pro chodce
kontejner (nádoba) na větší kusy kovů
zaměstnat místní občany + velmi dobře zaplatit (výplata)
nezvat nepřizpůsobivé občany + migranty

Otázka č. 15 – Zde můžete uvést další náměty k rozvoji obce. Vypište.
V této otázce měli respondenti uvést další náměty, připomínky nebo komentáře, které by doporučili
pro rozvoj obce. Z 54 respondentů jich 50 otázku nevyplnilo, 1 uvedl odpověď „NEVÍM“. Ve zbývajících
3 vyplněných dotaznících se jednalo o tyto náměty:





více akcí, kde by se naučili lidé spolu více komunikovat
sousedské trhy
akce pro děti
příspěvek na dotační programy fotovoltaických panelů

Z vyplněných odpovědí v dotaznících vyplývá toto:














dobudování vodovodu
dobudování kanalizace
obnova a rozšíření veřejného osvětlení
zvýšení bezpečnosti dopravy (chodníky)
stavební pozemky v majetku obce
lidé by se měli více zapojovat do dění v obci
podpora kulturně-společenských a volnočasových činností pro obyvatele, zejména pro děti, ale
i pro seniory (např. dětské hřiště, kroužky pro děti, workoutové hřiště, fit koutek apod.)
zkvalitnění a zlepšení komunikace vedení obce s občany (např. on-line veřejná zasedání
zastupitelstva)
zlepšit a zkvalitnit kulturně společenského vyžití občanů (podpora vzniku nových spolků,
zapojení mladých, více kulturních a společenských akcí apod.)
podpora angažovanosti občanů na rozvoji a místním plánování v obci
podpořit zaměstnanost obyvatel
zlepšit mezilidské vztahy
větší podpora podnikatelského prostředí

Hlavními slabými stránkami, plynoucími z vyplněných dotazníků, je bezpečnost dopravy (chybějící
chodníky podél hlavní komunikace procházející obcí), chybějící kanalizace a vodovod v některých
částech obce, chybějící veřejné osvětlení v některých částech obce, malá vybavenost obce (obchod,
služby), lhostejnost některých obyvatel, nedostatečná informovanost z důvodu neochoty si informace
vyhledat, zhoršující se mezilidské vztahy, chybějící pozemky pro výstavbu RD, neochota některých lidí
udržovat pořádek, neuspokojivé kulturně-společenské vyžití, málo kulturně společenských akcí,
úpadek kulturních a sportovních tradic a neochota občanů podílet se na jejich pořádání a na rozvoji
obce vůbec, chybějící volnočasové vyžití pro děti a seniory (dětské hřiště, kroužky, hřiště pro seniory,
místa pro setkávání apod.).
Hlavními silnými stránkami je rozmanitá a nezničená příroda a krajina v okolí obce, poměrně rozvinutá
infrastruktura, pěkná a udržovaná místa na území obce, existující kulturní a sportovní zázemí, rozvíjející
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se dopravní infrastruktura (nově místní komunikace), udržovaná zeleň, udržování čistoty v obci, nízká
kriminalita, schopná obecní samospráva a její ochota stav na území obce zlepšovat.
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