Plán rozvoje obce Hluboké Dvory:
Analýza výsledků dotazníkového průzkumu – veřejnost.
Zpracováno dne 12. 7. 2020.
Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní
rozvoj, modulu Plán rozvoje obce. K elektronickému sběru byla použita on‐line aplikace Forms
Microsoft 365 a tištěné dotazníky. Sběr dat byl anonymní. V papírové formě byl vrácen 1 a v
elektronické 12 dotazníků.

Identifikace respondenta:
Dotazník zodpovědělo 13 osob. 54 % respondentů byli muži a 46 % bylo žen. Téměř polovina
respondentů tvořily osoby ve věku 30‐49 let a 31 % ve věku 15‐29 let. 62 % respondentů mělo
vysokoškolské vzdělání. 47 % respondentů se přistěhovalo do obce v dospělosti a žilo zde více než 5
let a 38 % respondentů méně než 5 let. Vyjádřily se pouze 2 osoby, které v obci žijí od narození.
Většina (69 %) respondentů žilo v domácnosti bez dětí.
Jste

Váš věk?

Vaše vzdělání

V obci:

Typ Vaší domácnosti:

Vnímání kvality života v obci
Co se líbí a nelíbí v Obci
93 % respondentů hodnotí svůj život v obci pozitivně.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Pozitivna: klidný život, blízkost přírody a příznivé životní prostředí.

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Negativa: nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb, špatné vztahy mezi lidmi, nedostatečný
kulturní a společenský život, nevyhovující veřejná doprava a částečně i nedostatek pracovních
příležitostí.

Jaké služby či infrastruktura Vám v obci nejvíce chybí?
 Možnost zapůjčení techniky pro údržbu a zvelebování (pokud ji obec vlastní)
 V letním období (prázdniny) by mohla být otevřena hospoda nebo kiosek a pod. každý den ‐ jak
pro cyklisty, pěší turisty, tak pro místní obyvatele s jednoduchým, ale širším sortimentem, než je
tomu v současnosti...Spousta cyklistů a turistů prochází obcí bez zdržení ‐ zkusit jim nabídnout
občerstvení, možnost opravy kola, prodej suvenýrů apod....

 Obchod alespoň se základními potravinami, málo spojů MHD, úplné nevhodné časy odjezdů,
zejména o víkendech
 Rychlý internet
 Fungující internetové připojení
 Vysokorychlostní internetové připojení
 Vysokorychlostní pevné, stabilní internetové připojení, kvalitnější komunikace/silnice.
 Chybí mi pozdější autobus. Mohl by jezdit třeba jen v pátek a sobotu, ale až kolem 22‐23h. Aby
člověk mohl do společnosti či za kulturou a nemusel si brát taxíka, nebo domlouvat odvoz
 Obchod, školská zařízení

Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

Spíše spokojenost: bydlení, životní prostředí, péče obce o své prostředí, rozvoj obce, informování o
dění v obci, sportovní vyžití, kultura a společenský život
Spíše nespokojenost: školstvím zdravotnictví, veřejná doprava, podmínky pro podnikání

Společenské kontakty
Mezilidské vztahy v obci považujete za

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?

Zhruba polovina respondentů považuje mezilidské vztahy a společenské kontakty za dobré na 31 %
naopak za ne moc dobré.

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Většina se informuje o dění v obci na webových stránkách a mají tendenci být aktivnější.

Pokud ano, jak se můžete zapojit?
 Mohu půjčit lopatu, rýč, koště, stavební kolečka, pilu, sekeru, kladivo a pracovní rukavice a mohu
příp. poradit jak to všechno správně použít...samozřejmě v případě nutnosti jsem ochoten pro
rozvoj obce i manuálně pracovat...
 Brigády
 Záleží na časových možnostech i informovanosti předem
 Jakkoliv, pomoc s pořádání akcí
 Jakkoliv to bude třeba v závislosti na časových možnostech.
 Svůj čas, pomoc při akcích, skromný sponzorský dar
 Zapojeni do organizace akci

Další rozvoj obce
Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 20. 12. 2019 měla obec 90 obyvatel.)
na 120 obyvatel
na 180‐200 obyvatel

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?

Rozvoj obce (zvýšením počtu obyvatel) preferují žádný nebo minimální (do 120 obyvatel).
Respondenti by zejména investovali do rekonstrukcí místních komunikací, podporovali by kulturní a
společenský život a pečovali by o veřejnou zeleň a prostředí v obci, a chtěli by zajistit častější spoje
veřejné dopravy a rozvíjet služby v obci.

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
S ohledem na aktuální stav lesů lepší využití obecního dřeva než jako paliva ‐ použít obecní dřevo pro
stavbu turistických odpočivadel, přístřešků, laviček, plotů apod...
Rekonstrukce nádrží na vodu a řešení jejich údržby.
Oprava požárních nádrží.
Měla bych zájem o domácí čističku odpadních vod.
Rekonstruovat "hasičské" nádrže Nalézt náhradní vodní zdroj Zavedení rychlého internetu Obnova
polních cest Více informací pro turisty.
Líbí se mi nápad s využitím obecního pozemku na výstavbu "obecní sušičky ovoce, případné umístění
lisu atd. Zahrnula bych i obecní udírnu, venkovní kryté posezení s úpravou okolí (např. vznik bylinkové
zahrádky).
Podporuji vybudování vodní nádrže, intenzivní výsadbu stromů podél cest a na veřejných
prostranstvích (ovocné i památné). Případně doplnění o lavičky. Obnovu zaoraných mezí a starých
cest. Podporu hasičského spolku a další využívání a zvelebení prostoru parku a obecního úřadu.
Samozřejmě oprava asfaltového povrchu v obci by byla také fajn. Zřejmě nás čeká horké a suché
období, naše obec nemá průmysl, ani jiné zdroje, ale má hezké okolí a příjemné prostředí v blízkosti
Brna. Myslím, že bychom se měli orientovat tímto směrem. Tedy hezká, malá, kulturní obec
obklopená zelení. Díky

Zpracoval za pracovní skupinu: Tomáš Urban

