
               

PŘÍLOHA Č. 4 

Analýza dotazníkového šetření 
Městys Pozořice 

A. Údaje o respondentovi 

V dotazníkovém šetření „Jak se žije v Pozořicích“ byli oslovení občané s trvalým 

pobytem v obci a starší 15 let - tj. celkem 1818 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 

439 respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 24,1 %.  

Na dotazník odpovídali především respondenti ve střední a starší věkové kategorii. 

Respondenti patří nejčastěji do kategorie, jež se do obce nastěhovala v dospělosti 

před více než 5 lety, druhou nejpočetnější skupinou byli dotazovaní žijící v obci od 

narození. Co se týče vzdělanostní struktury občanů, převažuje u respondentů střední 

vzdělání s maturitou, následováno středním odborným a dále vysokoškolským 

vzděláním. 

 Věk: 
15 - 20 let 28 6,4% 

21 - 30 let 25 5,7% 

31 - 50 let 152 34,6% 

51 - 65 let 80 18,2% 

66 a více let 146 33,3% 

Bez odpovědi 8 1,8% 

V obci: 
žiji od narození 159 36,2% 

přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči 39 8,9% 

přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více, než pěti lety 197 44,9% 

přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 35 8,0% 

Bez odpovědi 9 2,1% 

Vaše vzdělání: 
základní 41 9,3% 

střední odborné 126 28,7% 

střední s maturitou 131 29,8% 

vyšší odborné 15 3,4% 

vysokoškolské 118 26,9% 

Bez odpovědi 8 1,8% 

 



               

B. Veřejná správa 
1. Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů? 

 

2. Vyhovuje vám provozní doba úřadu? 

 

3. Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě? 

 



               

4. Jste spokojen/a s informovaností o hospodaření obce? 

 

5a. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci? 

  často občas nikdy 
bez 

odpovědi 

webové stránky obce (internet) 17,8% 49,4% 16,6% 16,2% 

Zpravodaj 64,0% 26,7% 3,4% 5,9% 

Rozhlas 37,1% 46,9% 8,9% 7,1% 

Vývěsky 10,9% 44,6% 33,3% 11,2% 

veřejná jednání zastupitelstva 1,8% 15,5% 64,7% 18,0% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 5,9% 26,9% 48,5% 18,7% 

SMS zprávy na mobil 0,7% 6,2% 73,3% 19,8% 

Facebook U nás v Pozořicích 21,4% 17,8% 43,5% 17,3% 

Facebook Pozořice-Jezera 27,3% 13,4% 40,8% 18,5% 

 

Jiné: 

• z doslechu 

• veškeré informace se soustředí pouze na Facebook a člověk, když nechce Facebook, 

tak je nucený ho mít, protože jinak je bez informací. 

• od ženy 

• rodinný příslušník, sousedi 

• kontakt s informovanějšími známými 

• hospoda 

 

 

 



               

5b. Je zdroj informací kvalitní? 

  ano 
spíše 
ano spíše ne ne nevím 

Bez 
odpovědi 

webové stránky obce (internet) 18,2% 36,0% 7,5% 4,1% 11,4% 22,8% 

Zpravodaj 55,1% 25,1% 2,1% 0,7% 4,1% 13,0% 

Rozhlas 35,1% 30,3% 10,5% 7,7% 5,0% 11,4% 

Vývěsky 19,1% 23,5% 5,5% 1,4% 28,7% 21,9% 

veřejná jednání zastupitelstva 5,5% 11,6% 1,8% 1,6% 47,6% 31,9% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 13,2% 15,9% 2,1% 1,1% 35,5% 32,1% 

SMS zprávy na mobil 3,0% 4,3% 1,6% 2,3% 53,8% 35,1% 

Facebook U nás v Pozořicích 15,5% 19,6% 2,3% 2,3% 31,2% 29,2% 

Facebook Pozořice-Jezera 14,81% 19,82% 4,56% 2,28% 30,30% 28,25% 

 

6. Jaké informace od úřadu očekáváte nebo Vám chybí? 

Občané nejčastěji uváděli, že jim informace vyhovují a zdají se jim dostatečné. Objevily 
se však odpovědi týkající se chybějících informací stran investic a budoucích záměrů 
obce, dále postrádají aktuální informace týkající se běžného dění v obci např. kulturní 
akce, co se chystá a připravuje. Objevily se názory, že občané mnohdy zjistí, že se něco 
událo až po termínu akce. Další méně časté odpovědi viz níže: 

• investice, záměry obce     17x 

• aktuální dění v obci, kulturní akce    15x 

• informace k výstavbě     6x 

• zasedání orgánů (termíny, zápisy)    5x 

• úplné a pravdivé informace    4x 

• mimořádné události - havárie, výpadky, odstávky 3x 

• poplatky, otevírací doby     1x 

 

7. Co nejčastěji hledáte na webových stránkách městyse? 

• otevírací doby zařízení, úřední hodiny 54x 

• aktuality     54x 

• záznamy z hlášení rozhlasu  47x 

• akce (kulturní, sportovní)   39x 

• kontakty     34x 

• odpady (svoz, poplatky)   33x 

• ordinační hodiny lékařů   20x 

• poplatky     18x 

• zápisy zastupitelstvo, rada   14x 

• další méně časté odpovědi: další výstavba 1x, vyhlášky 6x, plánovaný rozvoj 
2x, ÚP 6x, výpadky, odstávky energií 8x 

 

 



               

8. Hraje ve Vaší ulici špatně obecní rozhlas? 

 

Pokud ano, uveďte jméno ulice: 

• Šumická    13x 

• Jezerská    12x 

• Hostěnická    12x 

• Velké Lipky    12x 

• Holubická    8x 

• Horní kopec   8x 

• Kovalovická   7x 

• Za myslivnou  5x 

• Na ostrůvku   5x 

• další méně časté odpovědi: Na Rybníku 2x, Ulička 2x, V lomě 1x, Pod 
kostelem 2x, Nad sokolovnou 3x, Malé Lipky 3x, Úvoz 2x, Na městečku 
3x, Na větřáku 1x, Pod Poustkou 1x, Spodní kopec 1x, U školy 1x, 
V zámku 1x 

 

9. Vyhovuje Vám frekvence a formát zpravodaje? 

 

 



               

Pokud ne, uveďte proč: 

• příliš pomalý, distribuce vázne, kolikrát ho ani nedostaneme. stále tam píšou ti stejní 
lidé dokola. rubrika co nového na skautské stezce je trapná. chtělo by to navštěvovat 
jednotlivé domy a ptát se lidi co nového.  

• stačí jednodušší formát, stručnější 

• častější frekvence - 1x na 2 měsíce, více informací o projektech  

• zpravodaj je zbytečně drahý, stačí méně nákladné formáty, vypustit osobní názory a 
ponechat pouze to, co se jedná života v obci 

• špatná grafika 

• nevyhovuje mi, sebechvalný a často i ideologicky zaměřovaný obsah mnohých 
příspěvků. nepotřebuji rady, jak mám myslet" 

 

10. Využijete odběr novinek z webových stránek městyse? 

 

 

11. Přidali byste v městysi vývěsku? 

 

Pokud ano, uveďte kam: 

• masna Jezerská  8x 

• před MŠ   5x 



               

• k Hrušce nebo k obecnímu úřadu, u Hrušky mi vyhovuje, ale nebývá moc aktuální, 
mělo by tam být víc informací 

• aktualizace stávajících 

• hospoda 

• u zvoničky 

• Velké Lipky 

• Hostěnická 

• náměstí u zdrav. střediska 

• ke škole 

• Na Oulehla 

 

12. Uvítáte možnost sledovat jednání zastupitelstva prostřednictvím živého 

přenosu? 

 

13. Další připomínky k fungování veřejné správy: 

Stavební úřad 

• Při řízení na stavebním úřadu požadovat po občanech minimum možných dokumentů a ne 
maximum možných dokumentů. 

• špatný a neochotný stavební úřad 

• větší komunikace o věcech, co se týkají osob v blízkosti staveb atd 

• příliš velká benevolentnost se zastavováním úrodné půdy, budování nových satelitů  

• stále ne moc funkční stavební úřad 
 
Jednání zastupitelstva 

• Prosím online zasedání přes discord a aby tam seděl někdo, kdo se bude hlásit s dotazy za 
sledujícího.  

• Bylo by fajn mít možnost shlédnout jednání zastupitelstva ze záznamu. 
 
Ostatní 

• Jsem spokojený s fungováním veřejné správy v obci. 

• děláte to skvěle děkuji! 

• zrušit vyhlášku o hluku - jsme vesnice 

• zřízení obecní policie 

• Nastavení a udržení standardu.  

• nějaké společné aktivity se správou - aby jen neseděli na úřadě, ale třeba se účastnili i 
občanských akcí - např. úklid na holubické či podobné akce, přece jen se v neformálním prostředí 
dozví víc 

• Současní představitelé veřejné správy jsou arogantní, nerespektují demokratické zřízení 



               

• lidé s největšími počty odevzdanými hlasy nejsou v zastupitelstvu díky volebním systému a ve 
vedení obce díky nefér dohodám některých zastupitelů. vůle občanů nebyla vyslyšena. zcela 
nepřijatelné je silné ovlivňování- současného vedení obce a dění v obci, katolickou církví a KDÚ-
ČSL 

• do rady obce a zastupitelstva nebyli vybráni občané s největším počtem hlasů, díky volebnímu 
systému, ale mělo by se k počtu hlasů přihlížet, je to vůle obyvatel obce 

 
 

Veřejná správa – shrnutí 

Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy relativně spokojení. 

Kladně hodnotí provozní dobu úřadu (82,9 % spokojeno/spíše spokojeno), 

práci úředníků (78,4 % spokojeno/spíše spokojeno) a práci zastupitelstva ve 

smyslu přístupu zastupitelů k řešení podnětů od občanů (74,0 % 

spokojeno/spíše spokojeno). Nejméně kladně hodnotí informovanost o 

hospodaření obce (73,1 % spokojeno/spíše spokojeno).  

Jako základní zdroj informací ohledně dění v obci občané nejvíce využívají 

zpravodaj a hlášení rozhlasu, méně často pak webové stránky obce a vývěsky. 

Všechny zmiňované zdroje hodnotí jako kvalitní zdroj informací. Objevily se 

připomínky týkající se špatné slyšitelnosti rozhlasu, respondenti uváděli, 

v kterých částech obce je slyšitelnost zhoršená. respondenti nesouhlasili 

s komerčními sděleními a uváděli jako nevhodnou dobu hlášení rozhlasu. 

 

 
 

C. Životní prostředí 

14a. Jaké odpady třídíte?  

 



               

14b. Kam je ukládáte? 

 

15. Jaká by podle Vás byla optimální otevírací doba sběrného dvora?327 odpovědí     

Respondenti nejčastěji navrhovali středu nebo pátek v pracovním týdnu v odpoledních 
hodinách, a to až do večera a následně o víkendu v sobotu naopak otevřít v dopoledních 
hodinách nejčastěji od 8 – 12 h. 

 

16. Vaše další náměty a připomínky k odpadům:158 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 158 respondentů (35,9 %). Nejčastěji uváděli 
potřebu doplnění kontejnerů nebo častějšího svozu stávajících kontejnerů na bioodpad. 
Upozorňovali, že hlavně v jarních a podzimních měsících bývají často rychle plné. 
Stávající pytlový svoz plastů hodnotí negativně, navrhovali ho zrušit a zavést kontejnery 
na tříděný odpad do domácností. V neposlední řadě pak uváděli, že bývá nepořádek 
kolem stávajících sběrných míst. 

• nedostatek kontejnerů nebo častější odvoz  69x 
o bio    40x 
o plasty    7x 
o kuchyň. olej   4x 
o drobné elektro   4x 

• popelnice do domácností    23x 

• konec pytlovému sběru    21x 

• nepořádek na sběrných místech   7x 

 

 

 

 

 



               

 17. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci? 

 

18. Jste spokojen/a s kvalitou ovzduší v obci? 

 

19. Jste spokojen/a se stavem vodních toků? 

 



               

20. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště? 

 

21. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?203 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 203 respondentů (46,2 %). Zásadní problém většina 
dotazovaných spatřuje v pálení odpadu a trávy v lokálních topeništích, ať už se jedná o 
topení v kamnech nevhodným topivem či spalování odpadu ze zahrad. Dalším častým 
problémem, na který bylo poukazováno, byla hluková zátěž způsobená vícero druhy činitelů 
– hluk z cementárny, z rychlého průjezdu automobilů, z průletu sportovních letadel nad obcí 
a zahradních strojů. Jako další problémy respondenti uváděli vysoký dopravní provoz 
nejenom osobní, ale také nákladní dopravy a nedodržování povolené rychlosti, nepořádek a 
odhozené odpadky a v neposlední řadě pak chybějící zeleň a zlepšení její údržby. 

• pálení       75x 
o spalování čehokoliv při vytápění některých domů 
o pálení odpadků, které nejsou jen zahradním odpadem, pálení v nevhodném počasí, 

pálení mokrých zahradních zbytků, pálení u domu, pálení večer, někdy i pálení ve 
sváteční dny 

• hluk, nedodržování vyhlášky   40x 
o cementárna  
o Hluk působený rychle jezdícími automobily 
o Nadměrné zvonění 
o hluk sportovních letadel nad obcí 
o hluk zahradních přístrojů mimo vymezené časy 

• provoz      29x 
o nadměrná dopravní zátěž (os. vozy, nákladní vozy se dřevem) 
o velký provoz aut v ranních a odpoledních hodinách (dovoz dětí do školy) a 

do práce (v autě 1 osoba) 

• odhozený odpad, nepořádek   23x 
o čistota obce - odpadky v ulicích. neuklizeno před domy- vlastníci se často 

nestarají- stavební suť, zarostlé odpadky... 
o pytlový sběr povalující se po silnici 

• doplnit zeleň, zlepšit údržbu   17x 
o z Poustky se stává holý kopec, který je napůl ještě ohrazen - ano je to věc 

majitele, ale bylo to místo na hraní a odpočinek 
o přidat stromy do ulic 
o bezmyšlenkovité kácení stromů bez náhrady, snižování veřejné zeleně 

• nedodržování rychlosti    17x 
o velká rychlost aut na ulici Šumická 



               

• další méně časté připomínky: psí exkrementy, více košů s pytlíkama 14x, hladina 
spodní vody 12x, zápach 9x, sportovní letadla 6x, znečištění vodního toku 4x, 
nedostatek kontejnerů 2x 

 

Životní prostředí – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak 

v obci vytřídí plasty, sklo, papír, železo, kovy a elektrospotřebiče. Mezi nejméně 

tříděné složky pak patří hliník. Občané by v obci uvítali doplnění kontejnerů nebo 

častější svoz bioodpadu, objevila se kritika pytlového sběru plastů v obci a dále zájem 

o popelnice na tříděný odpad a bioodpad do domácností. Problémem zůstává pálení 

odpadů a trávy, což je nejčastěji uváděná připomínka z oblasti životního prostředí. 

Pálení má mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se kterým je nespokojeno 

pouhých 12,1 % respondentů, na druhou stranu více než 80 % respondentů nemá větší 

výhrady (je spokojeno/spíše spokojeno). Co se týče veřejné zeleně, více než 85 % 

respondentů je se současným stavem spokojeno, byť v otevřené otázce se objevily 

připomínky chybějící zeleni a její údržbě (např. kácení, nedostatečná výsadba atd.) Již 

nižší spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem vodních toků (55,4 % 

spokojeno/spíše spokojeno, 14,1 % nespokojeno/spíše nespokojeno. Nejnižší 

spokojenost vyplynula v souvislosti s hlukovou zátěží, s níž je spojen nejen provoz na 

silnici či cementárna v Mokré, ale též nedodržování klidu o víkendech a svátcích a 

průlet sportovních letadel nad obcí (spokojeno/spíše spokojeno 49,2 % dotazovaných, 

37,1 % nespokojeno).  

Co se týče otevírací doby sběrného dvora, respondenti nejčastěji navrhovali středu 

nebo pátek v pracovním týdnu v odpoledních hodinách, a to až  do večera a následně 

o víkendu v sobotu naopak otevřít v dopoledních hodinách nejčastěji od 8 – 12 h.  

 
 

 

D. Územní rozvoj a infrastruktura 

22. Znáte územní plán obce?407 odpovědí 

 



               

23. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit 

na:388 odpovědí 

 

Hodnota Počet 

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 286 

výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, označených v 
současném územním plánu k zastavění 

77 

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za plochami 
určenými v územním plánu k zastavění 

40 

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 102 

ostatní 47 

 

Komentáře v rámci možnosti Ostatní: 

• do ÚP obce hledat plochy pro budoucí zástavbu na pozemcích horší půdní bonity a 
pozemky méně vhodné pro zemědělské využití 

• nechat zeleň pro další generace, ne vše stále zastavovat obrovskými domy 

• v žádném případě další výstavbu neschvaluji 

• hlavně využít volnou plochu a udělat parkoviště, parkují auta neustál na ulici 

• pouze proluky a prostor uvnitř obce, už žádné rozšiřování - chybí infrastruktura, 
velký provoz 

• obec by měla podporovat výstavbu rozumně, aby nepřišla o svůj charakter 

• není možné donekonečna zastavovat orná pole 

• rozhodně nestavět něco co je na Holubské, hyzdí to ráz nepatří to na vesnici! 

• stačí si projít obec a zjistíte kolik je v centru prázdných domů nebo obydlených 
starými lidmi a mladí chtějí stavět na zelené louce  

• jsem pro využití volných ploch v obytné výstavbě a proti výstavbě průmyslové v 
našem katastru 

• stavět v nevyužitých místech (Vinohrádky) a špatných půdách (pole od točny na 
Jezerách směrem k cementárně - sídliště/ jako) nastavět na úrodných plochách- 
zakázat  

• zvýhodnit starousedlíky 

• nepodporovat průmyslovou výstavbu mimo již existující zónu, infrastruktura obce na 
to nedostačuje. při nové výstavbě rodinných domů dodržovat, velkou část pozemku 
zastavěnou ( kvalita života, životní prostředí, rozumné nároky na využití obecních 
pozemků) 

• zatrhl bych developerské projekty kdy z jednoho domu udělají dva nebo bytovku 

• odstranit stavbu vedle stávající cukrárny! bývalá sběrna papíru! 

• přístupové komunikace 

• projednat znovu území plán, povolit stavby a neohrazovat se nesmyslem 



               

• měla změnit trasu holubice silnice, protože kolem železnici stanice je spousta 
nevyužitého místa pro takové objekty. ten bordel co tam má exteriér beton mluví 
sám za sebe. 

• nepodporovat výstavby satelitů, ale zástavbu různorodou odpovídající rázu okolí! 

• výstavba jen v rozumné míře, která nepřetíží stávající infrastrukturu a citlivě 
zapadne (ne další unifikované ulice). 

• pokračovat v oblasti lepky 

• pomoct opravit starší domy a okolí domů, hotel- železný plot na náměstí, hrůza za 
cukrárnou zarostlý svah= smetiště 

• unikali jsme z města za klidnou obcí, nikoliv do satelitu! 

24. Má obec stavět startovací byty pro mladé? 

 
 

 

25. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí? 

a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky) 

 

 

 



               

b) Dětská hřiště, sportovní hřiště 

 

c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) 

 

d) Chodníky (údržba, stav) 

 

 



               

e) Veřejná doprava(autobusy) 

 

f) Parkování v obci 

 

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení) 

 

 



               

Komentář k otázce 25.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 161 respondentů (36,7 %). Občané nejkritičtěji 
pohlížejí na nedodržování povolené rychlosti a nadměrný provoz osobní a nákladní dopravy 
přes obec, zmiňovali i konkrétní místa s vysokým provozem např. Nová, Šumická, 
Kovalovická, Úvoz, U školy či Holubická. Další kriticky hodnocenou oblastí je parkování 
v obci, respondenti poukazovali na redukci parkovacích míst na Městečku, nevhodné 
parkování v jednotlivých ulicích, které neumožňuje plynulý průjezd automobilům, zabírání 
parkovacích míst nepojízdnými vraky. Respondenti kritizovali též některé chodníky a silnice, 
konkrétně uváděli např. chybějící chodník v Úvoze, na horním konci Hostěnické ulice, na ul. 
Horní kopec, na Jezerách, na ul. Nad Ostrůvkem, na Dělňáku a U školy, problematické pak 
uváděli silnici na ul. Holubická, ul. Malé Lipky. Dále uváděli některá nebezpečná místa na 
komunikacích a chybějící dopravně bezpečnostní prvky (především přechody). 

• provoz, rychlá jízda    46x 
o velká rychlost na všech příjezdech do obce, nulová kontrola 
o rychlá jízda aut-ulice Nová, Šumická, Kovalovická, Úvoz, U školy, Holubická 
o omezit rychlost v ulici Úvoz směr Městečko 

• parkování      43x 
o při rekonstrukci náměstí došlo k redukci parkovacích míst v blízkosti úřadu 

(pošty), parkování před hruškou je tragédie 
o parkování v úzkých ulicích a nerespektování povinnosti nechat volné dva jízdní 

pruhy. 
o volná místa k občasnému parkování se stala trvalými odkladišti aut majitelů 

nemovitostí, kteří nezohledňují možnost parkování na vlastní ploše a tomu 
nepřizpůsobují své potřeby... 

o parkování velké lipky je katastrofa nechápu tolik aut co jsou zaparkovaná snad 
ani nepatří lidem v lipkách 

• chodníky, silnice     37x 
o chtělo by to dodělat chodník v Úvoze, v horní části ul. Hostěnické by byl žádoucí 

chodník, v ulici Horní kopec chybí chodník, chybí chodník na Jezera, chybí 
chodník v ul. Nad Ostrůvkem, na Dělňáku chybí chodníky, chybí chodník U školy 
pro děti 

o komunikace v obci jsou značně hrbaté, naprosto nesmyslně vybudované 
"skokanské můstky" zejména v ulici Horní kopec, neúměrně dlouho neopravené 
výtluky 

o ulice Holubická je ve špatném stavu a nebezpečná, někde chybí chodníky- 
holubická k býval. jzd 

o úzké silnice v centru obce 
o chodník v ulici malé lipky je v dezolátním stavu  
o zvětšit rádius zatáček na křižovatkách  
o křižovatka na městečku nadměrné zůžení 

• nebezpečná místa na komunikacích  27x 
o křižovatka Holubická+ Malé Lipky+ U školy 
o špatná zatáčka u potravin sedláková, zvláště s autobusem setkání problém 
o nebezpečné dopravní situace U školy 
o kdo vymyslel křižovatku u masny na Jezerách toho bych chtěl vidět. hrozně 

nebezpečná 
o cyklisté v ulici Úvoz znamenají často nebezpečné dopravní situace. 
o zatáčka na náměstí pro autobus a podobně velká auta nevyhovující zatáčka, 

najíždí do protisměru, protijedoucí vozidlo je v ohrožení. 
o 1. jako nebezpečnou vnímám křižovatku U školy. 2. křižovatku u Sokolovny. 3. 

odbočování z Kovalovické na Velké Lipky - jako hlavní silnici bych uvítala 
komunikaci Velké Lipky - Kovalovická. 

• chybějící dopravně-bezpečnostní prvky 23x 
o málo přechodů pro chodce 
o uvítám vodorovné dopravní značení až ke konci obce - na celé ulici Hostěnické 
o z ulice Úvoz na Městečko zpomalení rychlosti nebo zpomalovací zábrany 



               

o navrhuji mírné retardéry na dlouhých rovných úsecích, zvětšení rádiusu některých 
zatáček a vyčlenění pruhu pro cyklisty na cyklostezkách 

o nebezpečná křižovatka na Městečku, pod Sokolovnou-chybí přechod pro děti 
o na Holubické u ulice Oulehla přechod 
o upozornění na přecházející děti na ulici Koválovická na začátku z Lipek, z ulice 

Koválovická se stává závodní dráha ( radar?) 

• Méně časté připomínky: dětská hřiště, sportoviště 18x (sportoviště pro 

dospělé (Oulehla) - volejbal , malá kopaná, dětských hřišť je málo), veřejná 
doprava 14x(o víkendech by mohl autobus 702 občas zajíždět na Jezera), 
odpočinkové zóny, mobiliář 10x, zeleň 4x, sítě 3x 

 

26. Chybí Vám někde v katastru obce lavička?386 odpovědí 

 

Pokud ano, uveďte kde:62 odpovědí 

• Poustka, Holubická, V lomě, Lepky, Kovalovická, U školy, Na Panence Marii, 
Jezerská, Šumická, Maršíky, Rékoví, u zahrady Fr. Neužil, u Parku Legionářů, u 
penzionu, Velké Lipky, na hřbitově 

• těch je dost, ale kdo si na ně sedne uprostřed vydlážděného náměstí, kde vám pere 
světlo ze země rovnou do očí a blbě se z nich vstává starším lidem, za to je nikdo 
neukradne kdo by měl zájem o tolik betonu- stejně jako o chybně , nefunkční stojany 
na kola – ostuda 

• z Oulehlí ke Šmiguli, Kněží Hora u polní cesty, u bývalého větrného mlýna s 
výhledem na Pozořice zhora 

• plynojem u Žateckých, u cest kolem Poustky, a hlavně to chce obyčejné dřevěné s 
opěradlem ne ty betonové příšernosti, na náměstí měly být lavečky s opěrkou 

 

 

 

 



               

27. Je podle Vás přínosný navigační systém (směrovky) v obci?389 odpovědí 

 
 

 

 

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů (59,2 %) územní 
plán obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (65,1 %) 
přiklání k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.  
 
Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s veřejnou dopravou (81,3 % 
spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí inženýrské sítě 
(77,2 % spokojeno/spíše spokojeno) a odpočinkové zóny (76,3 % spokojeno/spíše 
spokojeno). Vyskytlo se pouze několik námětů v otevřené otázce. S odpočinkovými 
zónami je také spokojeno necelých 70 % respondentů (69,4 % spokojeno/spíše 
spokojeno). Hůře již byl hodnocen stav a údržba chodníků (63,3 % respondentů 
spokojeno/spíše spokojeno, 30,1 % nespokojeno/spíše nespokojeno. Občané 
poukazovali na konkrétní místa, která potřebují buď rekonstrukci, nebo kde chodník 
chybí úplně.  Nižší spokojenost pak dále projevili v souvislosti s provozem v obci (48,3 
% spokojeno/spíše spokojeno, 37,1 % nespokojeno/spíše nespokojeno). Uváděli, 
vysoký průjezd automobilů, jak osobních, tak nákladních projíždějících přes centrum 
obce, dále vnímají velký provoz v ranní špičce u školy a na dalších ulicích, kde 
uváděli, že zde řidiči nedodržují povolenou rychlost. Nejnižší spokojenost pak 
respondenti vyjadřují s parkováním (39,6 % spokojeno/spíše spokojeno, 45,1 % 
nespokojeno/spíše nespokojeno), kdy respondenti poukazovali na redukci 
parkovacích míst na Městečku, nevhodné parkování v jednotlivých ulicích, které 
neumožňuje plynulý průjezd automobilům, zabírání parkovacích míst nepojízdnými 
vraky ad. 
 

 

 

 

 



               

E. Život v obci 

28. Hodnocení kulturně společenského vyžití: 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

Se spolkovou činností 37,8% 33,7% 3,0% 0,9% 16,6% 8,0% 

S nabídkou kulturních akcí 35,1% 40,3% 6,4% 1,6% 9,3% 7,3% 

Se stavem kulturních zařízení 24,6% 39,4% 12,1% 3,0% 11,4% 9,6% 

S nabídkou sportovních aktivit 27,6% 37,8% 8,2% 1,6% 16,4% 8,4% 

Volný čas - nabídka vyžití pro děti 21,2% 24,1% 9,1% 2,5% 31,9% 11,2% 

Knihovna 23,7% 15,9% 4,8% 2,3% 45,1% 8,2% 

 

Komentář k otázce 28.:54 odpovědí 

• knihovna      13x 
o knihovna je zastarala a nema zadnou dalsi cinnost, nez pujcovani knizek. 
o nelíbí se mi prostory knihovny - jsou zatuchlé, trávím tam vždy nejkratší možnou dobu. 

líbíla by se mi knihovna jako součást komunitního prostoru, ideálně třeba s kavárnou 
o v knihovně bych uvítala větší výběr knih ( jak zákl. i moderní literatura) 

• Dělňák      5x 
o obrovský potenciál skýtá Dělnický dům, ale naráží to na osobu provozního restaurace. 

Např. dětský koutek by udělal své. 
o Co se týká vnitřku delnaku tak to je trošku už za zenitem 

• chybí restaurace     4x 

• více kulturních akcí     4x 
o víc aktivit venku - divadlo, koncerty, akce pro celou rodinu 

• chybějící sportovní zázemí a celkově vyžití 4x 
o líbilo by se mi, kdyby tu byl skatepark 
o Hřiště u školy - parkoviště,  (dříve hřiště ),  "Hájiček" chodník ( dříve improvizované 

hřiště ), Sokolovna - ideální v centu - venkovní plocha nevyužita - bez hřiště..., Orel - 
tenisové kurty zarostlé travou ..., Oulehla = "drnoviště", "U Dělňáku" pouze nohejbal 
pro úzkou skupinu. 

• letní kino      3x 
o Líbí se mi nápad s letním kinem. 

• chybí kulturní sál, zázemí pro kulturní aktivity 3x 
o kulturni sal zadny poradni není 
o chybějící sál pro divadelní představení a koncerty 
o chybí školní aula pro konání akademií , větších kulturních akcí, divadlo, koncerty 

• chybí sportovní hala    3x 
o hala na squash, bedec 
o sportovni hala zadna poradna neni 

• chybějící aktivity a kroužky - vetší rozmanitost 1x 

• chybějící sportovní aktivity    1x 

 

 

 

 



               

29. Základní a mateřské školství: 

a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy? 

 

b) Jste spokojen/a s činností základní školy? 

 

Komentář k otázce 29.:61 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 61 respondentů (13,9 %). Většina respondentů na 

dotaz spokojeností s fungováním MŠ/ZŠ odpovídala, že nevědí (nemají vlastní zkušenost, 

děti v příslušném věku, atp.) Z grafického znázornění výše je patrné, že jsou občané 

s činností obou institucí relativně spokojeni. V otevřené otázce týkající se názoru na 

fungování se objevovali nejčastěji tyto reakce: 

 

Připomínky ze strany občanů: 

• nevyužívají, nemohou hodnotit    15x 

• chvála školy       14x 
o Výborný přístup ZŠ v době covidu. 
o chválím v ZŠ otevření alternativní třídy, jen tak dál :-) 
o Mateřská škola na Velkých Lipkách je perfektní. Program pro děti a přístup 

zaměstnanců si nemůžeme vynachválit! 



               

o velké díky všem zaměstnancům ZŠ+MŠ+ školní jídelna a velké uznání panu 
řediteli. děkujeme 

o velmi pěkná a příjemná škola otevřená moderním metodám, způsobům a 
vybavením 

• kritika školy       12x 
o moc velký počet dětí z jiných vesnic, kvalita vyuky není podle představ, jen + 

tělocvična 
o nevhodné vedení 
o nejsem spokojená s rozhodnutím o přístavbě školky  
o základní škola je v katastrofálním stavu - učitelé, systém speciálních pedagogů 

• nedostatečná kapacita     6x 
o Nedostatecna kapacita MŠ a ZŠ, nedostatečná kapacita ZUŠ. 

• málo kroužků      1x 

• příměstské tábory      1x 

 

30. Zdravotní a sociální služby: 

a) Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci? 

 

b) Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v naší obci? 

 



               

c) Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory v naší 
obci? 

 

d) Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci? 

 

Komentář k otázce 30.:105 odpovědí 

• zubař       74x 
o zubaři chybí, dlouhá čekací doba na preventivní prohlídku - na dentální hygienu 

vemou klidně několikrát ročně, ale na preventivku vás objednají až za rok a půl 
o chybí zubaři, a mediclinic snad ani netřeba komentovat (3 střídající se doktoři během 

týdne, dle mého nelidsky přístup, nejde se s nima domluvit, jedou podle svých 
tabulek, v předvolebních slibech jste měli, že zařídíte kvalitní lékařskou péči - stále 
chybí), praktický lékař pro dospělé v době koronavirové ordinoval téměř po telefonu 
nebo posílala ke specialistům, což taky dle mého není ok. Nevím jestli by nebylo lepsí 
vypovědět mediklinicu smlouvu a najít normálního lékaře. :-) Dle diskuzí na internetu 
mediclinic v tomle režimu běžně funguje - mění doktory a někdy i zdr.sestry. 

• chybí specialisté na zdravotním středisku 15x 
o kožní, neurolog, ortoped, diabetolog, urolog 

• nespokojenost s kvalitou dětského lékaře 14x 
o Není možnost zde zaregistrovat děti k dětskému lékaři...rodina s více dětmi a musíme 

dojíždět k dětskému lékaři jinam...!!! Je zde potřeba další dětský lékař!!!! 

• nekvalitní obvodní péče    13x 



               

o nespokojenost s činností praktických lékařů, je jich dost, ale nějak si nemohu vybrat 
kvalitu 

• DPS       4x 

• ultrazvuk      3x 

• chybí rentgen     2x 

 

31. Schází vám v obci některé služby?381 odpovědí 

 

Komentář k otázce 31. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v obci 

postrádáte?169 odpovědí 

 

• Méně časté služby: zásilkovna/balíkovna (boxy) 8x, zubař či specializovaná ordinace 

7x, městská policie 5x, zahradnictví 5x, kadeřnictví 4x, autoopravna, autodoprava 4x, 

krejčovství, opravna oděvů 3x, domácí potřeby 3x, kino 2x, fitness 2x 

 



               

32. Jste spokojen/a s bezpečností v obci?415 odpovědí 

 

33. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 244 respondentů (55,5 %). Nejčastější připomínky se 
týkaly neustále zmiňovaného nadměrného provozu na komunikacích a nedodržování 
povolené rychlosti na vjezdech do obce a na jednotlivých komunikacích v městysi, to souvisí 
také s některými nebezpečnými místy na komunikacích, které v důsledku provozu ohrožují 
řidiče ale i chodce. Další nebezpečí vnímají respondenti v důsledku chybějících dopravně-
bezpečnostních prvků především v podobě přechodů, radarů a zrcadel, chybějících 
chodníků, poukazovali na vandalismus a krádeže, havarijní stav silnice na Holubické a úzké 
komunikace, nevhodné parkování, které ohrožuje řidiče a chodce a v neposlední řadě také 
vnímají negativně zrušení obecní policie. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• provoz, nedodržování rychlosti   111x 
o Rychlá jízda na příjezdových ulicích, ranní situace u školy, vysoká rychlost ul. Nová , 

Hostěnická, Koválovická, Holubická, Šumická, V. Lipky - radary nebo dopravní 
opatření 

o Rychlost aut, hlavně v nočních hodinách 
o Na ulici Kovalovická jezdí auta cca 80km rychlostí a někdy i výrazně rychleji, i když je 

to obec a je tu padesátka. Bylo by dobré to řešit občasným měřením rychlosti - 
zejména ze směru z Kovalovic, nebo retadérem na snížení rychlosti. 

o chybí obchvat, který by odvedl provoz vozidel přes střed obce 
o zvýšená kamionová doprava 

• nebezpečná místa na komunikacích  86x 
o nebezpečné křižovatky ( u školy, malé - velké lipky, koválovická - velké lipky) 
o velice nebezpečná zatáčka na městečko. auta vjíždí do protisměru 
o křižovatka velké lipky - koválovická- šumická 
o přecházení dětí na zastávku školního busu na jezerách ( bez přechodu) a u sokolovny 

na cestě do školy, 
o zužování ulic ( není tzv. kam uhnout) 
o v úvoze – zamlžené zrcadlo 

• chybějící dopravně bezpečnostní prvky  26x 
o chybějící přechody (např. u sokolovny směrem ke škole, na kovalovické směrem ke 

škole...), u objektů ke sportovnímu využití 
o chybí přechody pro chodce ( u valničků, u kiliánů) 
o hodilo by se zrcadlo křižovatka kovalovická/šumická 



               

o šumická - chybí přechod, přecházení dětí na zastávku školního busu na jezerách ( 
bez přechodu) a u sokolovny na cestě do školy 

• chodníky      23x 
o chybějící chodníky – konec ul. Holubické, spojovací chodník Pozořice – Šumice, ul. 

Hostěnická, Jezerská, Nad Ostrůvkem, Pod kostelem, úsek bez chodníku v Úvoze 

• vandalismus, krádeže    18x 
o asi některé skupinky mladých existencí, které očividně neví, jak plnohodnotně využít 

volný čas :) každý jsme byl mladý, ale vadí mi ničení příslušenství dětských hřišť, 
rozhazování odpadků atd. 

o vloupání, okrajová místa v obci 
o poškozování zařízení na hřišti a školní zahrady 

• silnice       18x 
o silnice ulice Holubická-havarijní stav 
o úzké vozovky a špatně průjezdné křižovatky 

• nevhodné parkování    15x 
o parkování vozidel obchodníků ve vozovce 
o auta zaparkovaná přes chodník, parkování os. aut tak že překáží u chodníku chodců. 

hlavně dětem při chůzi do školy, nebo matkami s kočárky 

• chybějící obecní policie    11x 
o v době dovolených chybí činnost obecní policie, která by mohla dohlédnout na 

nemovitosti 
o zrušení obecní policie byla hrubá chyba! 

• méně časté připomínky: chování řidičů autobusů 2x, cyklostezka, bezohlední 
cyklisté 1x 

34. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci?385 odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 



               

35. Podnikáte?334 odpovědí 

 
 

 

36. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání? 

• chybejici kancelarske prostory 

• možnosti reklamy zdarma.  

• zlepšit a zrychlit fungování stavebního úřadu. víte jak to funguje v čechách ? příjem 
člověk s projektem v 8 ráno na stavební úřad a odpoledne tentýž den v 16 hodin si 
vyzvedává stavební povolení. v pozořicích neskutečně, 11let čekat na stavební 
povolení ? a vy chcete pomáhat podnikatelům ? napřed odstraňte zábrany.  

• maximálně využívat služeb občanů  

• dotace na místní rozvoj 

• výstavba podnikatelksého labu, zaměření se na technologie s velkou přidanou 
hodnotou 

• zvýhodněné obecní prostory k pronájmu - k podnikání, prodejny, služby... 

• využít nevyužívané objekty v obci.  

• podpora jiných ne pouze místní klany 

• uvolnit pozemky pro podnikání vlastněné obcí, uvolnit prostory pro podnikání 
vlastněné obcí, zvýhodněné obecní prostory k pronájmu - k podnikání, prodejny, 
služby... 

• zřízení veřejné databáze podnikatelů v obci s kontakty na ně, uvádět služby na web. 
stránkách - tak aby je tam člověk ovšem našel 

• alespoň 1x ročně příkladně ve zpravodaji uvádět kontakty na možnosti 
poskytovaných služeb všech profesí ( malíře, vodaře, elektrikáře atd) od občanů z 
Pozořic a okolních obcí 

• podporovat rychlý interet 

• prostory pro restauraci - hospodu 

• tak, aby tím netrpěli občané, tedy jen venkovské podnikání: zahradnictví, chov 
domácích zvířat, ekologické zemědělství 

 



               

37. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?392 odpovědí 

 

38. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 315 respondentů (71,8 %). Nejvíce si chválili nové 
chodníky a opravené komunikace, kladně hodnotili vybudovanou sportovní infrastrukturu 
v podobě multifunkčního hřiště, workoutového hřiště, těší je provedené opravy budov a 
prostranství (náměstí, kostel, dělnický dům fasáda OD Hruška, Sokolovna, školy). Dále 
oceňují provedené či prováděné rekonstrukce sítí a rekonstrukci veřejného osvětlení, 
pozitivně hodnotili také výsadbu a údržbu zeleně, vysazené stromy a trvalkové záhony. 
V dalších méně častých komentářích kladně vnímají také kulturní aktivity, fungující stavební 
úřad, bankomat v obci, jsou spokojeni s fungování úřadu a vedením městyse a také jsou 
spokojeni s odpadovým hospodářstvím a nově vzniklým parkováním u Hrušky. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• chodníky, silnice      131x 
o podařilo se dát do lepšího stavu chodníky , např. chodník Holubická, Kovalovická, 

Hostěnická 
o oprava Úvozu a ostatních silnic 

• sportovní zázemí, dětská hřiště    125x 
o multifunkční hřiště, workoutové hřiště 

• opravy, rekonstrukce budov a prostranství  98x 
o náměstí, kostel, dělnický dům, fasáda Hrušky, sokolovna, školy 

• sítě, osvětlení      91x 
o vodovod, kanalizace 
o led osvětlení 

• zeleň, parky       85x 
o úprava parku legionářů 
o vybudování parčíku na Jezerách 
o výsadba a údržba zeleně, výsadba květin 
o pěkně udržovaná Pančava 

• kulturní aktivity      38x 
o slámový betlém, Pozorfest, letní kino, setkání u zvoničky, 
o aktivity pro děti i dospělé v období karantény 

• stavební úřad      30x 



               

o Stavební úřad už funguje pro občany 
o Vyhodit vedoucí stavebního úřadu pí Částkovou. 

• vybavenost       29x 
o bankomat 

• úřad městyse, vedení, komunikace s občany  27x 
o fungující obecní úřad 
o intenzivně vnímám, že radnice má zájem o názor občanů a snaží se o jejich 

propojování a vytváření pozitivní atmosféry v obci 
o máme skvělého starostu a místostarostku a jejich práce jde vidět. podařila e 

spousta věcí, které jsou vidět po celé obci a i ty , které navenek vidět nejsou a to 
je komunikace mezi občanem a úřadem městyse, hlavně stavebním 

• řešení odpadového hospodářství   24x 
o budování sběrného dvora 
o fungující sběr odpadů 
o rozmístění odpadkových košů 

• parkování       20x 
o u Hrušky 

• méně časté připomínky: očkování seniorů, péče o seniory 13x, celkový vzhled 
11x, zpravodaj 11x, technická služba, úklid, údržba 7x, spolky, podpora spolkové 
činnosti 5x, stravování ve školní jídelně 3x, čistota obce 2x 

 

39. Co se nepodařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 242 respondentů (44,0 %). Nejvíce odpovědí se týkalo 
nevyhovujícího stavu silnic a křižovatek v městysi, chybějících nebo nevyhovujících 
chodníků. Kritizovali rekonstrukci náměstí, laviček a osvětlení, zbudování fontány na náměstí 
a u zdravotního střediska, chybějících nebo vybudovaných parkovacích stání. Poukazovali 
na silné veřejné osvětlení, na zrušení obecní policie a chybějící kvalitní restaurační zařízení. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• silnice, křižovatky      61x 
o zúžení silnice na náměstí a zúžení silnice na Horním kopci, kde se nevyhnou 2 auta, 

křižovatka u masny Jezera 
o Ulice Kovalovická stále v hrozném stavu 
o křižovatka ulic Hostěnická – Jezerská 
o do obce není v dobrém stavu prakticky ani jedna přístupová komunikace - OPRAVA 

HOLUBICKÉ SILNICE 
o rekonstrukce ulice Malé Lipky 

• chodníky       44x 
o chodníky na Jezerách - některé ulice nemají, chodník Ke kostelu (hezký, ale 

nepraktický), chodník v ul. Nad Ostrůvkem 
o chodníky na ul. Nová jsou nevyhovující pro starší občany, pro běžce 
o v ul. Horní Kopec se zrušily chodníky a tudíž bezpečnost v této ulici špatná 

• provedené rekonstrukce, opravy, výstavby  32x 
o oprava zvoničky na Jezerách 
o rekonstrukce náměstí (málo zeleně, moc dlažby) 
o dokončení ,,fontány",lavičky ( světla na lavičkách, lavičky na náměstí, na kterých 

stejně nikdo nesedí) , náměstí je celé vydlážděné, Předražené a nepoužitelné lavičky 
bez opěradel v obci od Exteriér Beton, by mě zajímalo, kdo na tom vydělal 

o , fontána" u zdravotního střediska - zřejmě výstavba kašny (pokud to má být kašna) u 
zdravotního střediska. nebezpečné pro děti! 

o vchod na poštu není bezbarierový - staří lidé, kočárky, a to se teď rekonstruovalo 

• parkování       29x 
o obnova parkoviště u hřbitova 
o parkování u ou, pošty a kostela – na náměstí 



               

o počet parkovacích míst u Hrušky, invalidní stání před Hruškou 
o provedení parkovacích míst na Horním Kopci 
o naproti úřadu není možné kolem parkujících aut zajet k par. stání pro invalidy 

• osvětlení       15x 
o A prosím nešlo by aspoň vypnout/vypínat ty podsvěcující reflektory? To je příšernost 

vysokýho kalibru, oslňuje to, každej v tom vypadá jak strašidlo a stromům nasvícení 
taky moc nesvědčí. příliš ostré (svítí do domu) 

o bodové osvětlení v zemi na náměstí – oslňuje 
o změna výšky lamp na Jezerách. celkově mi nové osvětlení příjde silné, ale oceňuji to 

noční tlumení, to by bylo dostačující i běžně. 

• zrušení obecní policie     14x 
o zrušení obecní policie pokládám za chybu, byť chápu ekonomické důvody. Měli 

nemalý podíl na bezpečnosti a pořádku v městysi. 

• místní restaurace      10x 
o otevřít dobrou hospodu, zprovoznit restauraci U žabáka 

• méně časté připomínky: zeleň 9x, lékaři 7x, chybějící sportovní plochy 7x, 
chybějící prodejna potravin na Jezerách 4x, chybějící dopravně-bezpečnostní 
prvky 4x, nová zástavba 3x, nevyhovující bezpečnostní prvky 3x, pejskaři 3x, 
cyklostezky 3x 

 

40. Jaká je podle vás největší přednost života v obci?289 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 289 (65,8 %) respondentů. Jako největší devizu života 
v obci občané spatřují blízkost přírody a neustálé vysazování a údržbu zeleně, život 
v klidném a pohodovém prostředí se skvělou polohou, ale zachovávající si venkovský 
charakter, dostatečně vybavené potřebnými službami, kde fungují dobré sousedské vztahy a 
kde to žije. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• příroda, zeleň       125x 

• klid, pohoda        100x 

• blízkost brna - poloha      86x 

• vybavenost, služby (zdravotnitví, školství, obchody) 80x 

• lidé, téměř všichni se znají, vzájemné sousedské vztahy, komunita 34x 

• MHD         27x 

• aktivity, společenský život - kulturí a sportovní akce 18x 

• vesnický charakter       15x 

• bezpečnost         12x 

• čistota, čisté prostředí      12x 

• další méně časté možnosti: vedení obce 8x, čistý vzduch 7x, životní 
prostředí 5x, kultura, tradice 4x, menší provoz než ve městě 4x, zahrada 3x, 
menší hustota obyvatel 3x, upravený vzhled obce 2x, soukromí, prostor 2x, 
sport 2x, bez satelitů 2x 

 

41. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci?231 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 231 respondentů (52,6 %). Jako zásadní problém 
v obci občané spatřují opakovaně zmiňovaný provoz přes obec, který je ovlivněn nejen 
dopravou do Brna za prací a službami, novou výstavbou, ale také určitou „střediskovostí“ 
městyse. V souvislosti s provozem spatřují občané jako další problém stav některých 
komunikací a chodníků, poukazovali též na hluk, a to nejen z dopravy, ale i z prací na 



               

zahradách či průletu sportovních letadel a vnímají také problémy s parkováním. V souvislosti 
s provozem poukazovali také na nevyhovující situaci u ZŠ a MŠ v době školního roku. 
Objevily se také připomínky k mezilidským vztahům, ať už mezi starousedlíky x novousedlíky 
nebo starými x mladými, občas jsou tyto sousedské vztahy problematické. 
V neposlední řadě uváděli jako palčivý problém stav krajské komunikace směrem na 
Holubice, chybějící kvalitní restauraci v obci, chybějící potraviny na Jezerách či 
nedostatečnou kvalitu stávajících potravin a také vnímají jako problém další rozrůstání obce. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• provoz, rychlá jízda        47x 
o rychlost projíždějících vozů - hlavně mladí řidiči 
o neskutečné množství projíždějících aut) 
o dopravní situace u základní školy - bezpečnost provozu, parkoviště pro návštěvy 
o dopravní situace před MŠ 
o obávám se vzrůstajícího dopravního provozu v obci, dopadů výstavby na konci 

Holubické 
o na Hostěnické ulici se jezdí moc rychle , měla by se měřit rychlost 

• mezilidské vztahy        26x 
o sousedé, kteří dělají naschvály, lhostejnost některých občanů 
o malá chuť do sousedské spolupráce 
o problém jsou hlupáci, ale s těmi obec nic neudělá 
o čím dál větší (městská) anonymita 
o staří x mladí, starousedlíci x přestěhovala, malá účast na některých společenských 

akcích 
o občas soužití s novými občany, kteří mají dost často odlišné vnímání života v obci – 

příp. je dění v obci vůbec nezajímá... 
o chování přistěhovalých lidí 
o už je to městys a lidé se tu neznají jako na vesnici 

• parkování         23x 
o odstavená vozidla na parkovišti 
o parkování aut před domy na ulici, dříve měli koně a krávy jako majetek doma ve stáji a 

dnes mají auta na ulici aby ostatní viděli jak se máme. co parkovat na vlastním 
pozemku? 

o parkování u školky a školy, parkování před hruškou + na městečku 

• hluk          20x 
o nedodržování vyhlášky – hluk, velký provoz (i o víkendech) a s tím spojený hluk 

• silnice, chodníky        20x 
o stav krajské silnice na Holubice 
o chodníky a povrchy komunikaci obzvlášť na Jezerách 
o auta projíždějící kolem Poustky, řidiči si zde zkracují cestu, cesta je však nezpevněná 

a prašná 

• chybějící kvalitní restaurace      17x 
o chybí slušná hospoda s kuchyní, chybí normální slušná restaurace alespoň o víkendu 

• obchod s potravinami - méně kvalitní, bez obchodu (Jezera)  15x 
o širší sortiment v OD Hruška, v 1. patře - vypadá jako vietnamská tržnice 
o na Jezerách chybí obchod potravin!  (masna je nedostačující - nabídkou i pracovní 

dobou) 

• rozrůstání obce        13x 
o Neustále zastavování půdy a zmenšování úrodné půdy a luk 
o při povolování nové výstavby není pamatováno na posílení dopravní obslužnosti, 

stávající silnice velmi trpí a rychle se ničí. 

• další méně časté připomínky: psí exkrementy, psi navolno 9x, sběrný dvůr 8x, 
veřejná doprava 6x, vedení městyse a komunikace, stavební úřad 6x, pálení 6x, 
nutno cestovat za nákupy, k lékaři či do zaměstnání 5x, zubní 4x, bydlení pro 
mladé (cena pozemků) 3x, staré budovy, chátrající, neřešené 3x, těžba dřeva 2x, 
zájmové aktivity 2x, zdražování poplatků vodné/stočné 2x 



               

 

F. Identita 

42. Jaký symbol se Vám vybaví jako první, když se řekne Pozořice?318 odpovědí 

• kostel       194x 

• Poustka      29x 

• lípa, lipový list      27x 

• Dělňák       9x 

• znak       6x 

• Šmigula      7x 

• betlém       5x 

• erb       1x 

• kopec       1x 
 

43. S jakými pozitivními slovy si propojíte slovo Pozořice?259 odpovědí 

• domov         64x 

• klid         45x 

• pěkné místo, místo k bydlení      36x 

• příroda         29x 

• rodná dědina, vesnice, rodiště, dětství    25x 

• pohoda        22x 

• tradice, kultura       18x 

• přátelé         17x 

• les         16x 

• dobré sousedské vztahy      15x 

• další méně často zastoupená slova: rodina 8x, zeleň 5x, slámový betlém 3x, krajina 
3x, pospolitost 2x 

44. Jaké Pozořice byste chtěli zanechat svým dětem/vnoučatům?286 odpovědí 

• čisté, udržované        109x 

• zelené (les, příroda)       80x 

• bezpečné        53x 

• klidné, pohodové       49x 

• takové jako nyní, popř. v lepším stavu    48x 

• nezastavěné, nesatelitní, bez masivní výstavby   38x 

• sousedské, přátelské, rodinné     31x 

• vesnické, venkovské, stále městys     28x 

• pěkné, krásné        25x 

• bohatý kulturní a sportovní život, s odkazem na tradice  18x 

• dostatečně vybavené, moderní     16x 

• nepřelidněné        8x 

 
 
 
 
 
 



               

Život v obci – shrnutí 

1. Kulturně-společenské vyžití 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti relativně spokojeni. Nižší 

spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem kulturních zařízení, což se také 

objevilo jako připomínka v otevřené otázce. Poukazovali na nevyhovující prostory 

knihovny, zastaralý knihovní fond a dále zastaralé vnitřní vybavení Dělnického domu.  

 

2. Fungování MŠ a ZŠ 

V obci je základní i mateřská škola. S činností mateřské/základní školy jsou občané 

převážně spokojeni. U otevřené otázky občané zmiňovali jak pochvalu, tak kritiku 

školy. Uváděli také nevyhovující kapacitu, jak MŠ, tak ZŠ a i ZUŠ. 

 

 

3. Sociální a zdravotní služby v obci 

V obci se nachází Domov s pečovatelskou službou. 53,3 % respondentů odpovědělo, 
že jsou spokojeni s nabídkou soc. služeb a 33,9 % pak nemá informace a nemůže tyto 
služby hodnotit. Co se týče zdravotních služeb, 67,2 % respondentů je se zdravotními 
službami spokojeno. V otevřené otázce se objevily připomínky týkající se zubní péče 
v obci, kvality praktického a dětského lékaře a chybějících specialistů. K další 
výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 72 % respondentů a aktuálně by ho 
využilo asi 14,8 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 65 osob). 

 

4. Ostatní 

• Občané by uvítali v obci zejména kvalitnější restauraci, opravnu obuvi, 

kvalitnější obchod a obchod na Jezerách, čistírnu, masnu, drogerii, papírnictví. 

• Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti s nadměrným provozem na 

komunikacích a nedodržováním povolené rychlosti na vjezdech do obce a na 

jednotlivých komunikacích v městysi, to souvisí také s některými 

nebezpečnými místy na komunikacích, které v důsledku provozu ohrožují 

řidiče, ale i chodce. Další nebezpečí vnímají respondenti v důsledku chybějících 

dopravně-bezpečnostních prvků především v podobě přechodů, radarů a 

zrcadel, chybějících chodníků, poukazovali na vandalismus a krádeže, havarijní 

stav silnice na Holubické a úzké komunikace, nevhodné parkování, které 

ohrožuje řidiče a chodce a v neposlední řadě také vnímají negativně zrušení 

obecní policie. 

• Podpora cestovního ruchu – zejm. turistické stezky, cyklostezky, folklór a 

místní tradice. 

• Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): chválili nové chodníky a opravené 

komunikace, kladně hodnotili vybudovanou sportovní infrastrukturu v podobě 

multifunkčního hřiště, workoutového hřiště, těší je provedené opravy budov a 

prostranství (náměstí, kostel, dělnický dům fasáda OD Hruška, Sokolovna, 

školy). Dále oceňují provedené či prováděné rekonstrukce sítí a rekonstrukci 

veřejného osvětlení, pozitivně hodnotili také výsadbu a údržbu zeleně, 

vysazené stromy a trvalkové záhony. V dalších méně častých komentářích 



               

kladně vnímají také kulturní aktivity, fungující stavební úřad, bankomat v obci, 

jsou spokojeni s fungováním úřadu a vedením městyse a také s odpadovým 

hospodářstvím a nově vzniklým parkováním u Hrušky. 

• Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): opakovaně zmiňovaný provoz přes 

obec, který je ovlivněn nejen dopravou do Brna za prací a službami, novou 

výstavbou, ale také určitou „střediskovostí“ městyse. V souvislosti s provozem 

spatřují občané jako další problém stav některých komunikací a chodníků, 

poukazovali též na hluk, a to nejen z dopravy, ale i z prací na zahradách či 

průletu sportovních letadel a vnímají také problémy s parkováním. V souvislosti 

s provozem poukazovali také na nevyhovující situaci u ZŠ a MŠ v době 

školního roku. Objevily se také připomínky k mezilidským vztahům, ať už mezi 

starousedlíky x novousedlíky nebo starými x mladými, občas jsou tyto 

sousedské vztahy problematické. V neposlední řadě uváděli jako palčivý 

problém stav krajské komunikace směrem na Holubice, chybějící kvalitní 

restauraci v obci, chybějící potraviny na Jezerách či nedostatečnou kvalitu 

stávajících potravin a také vnímají jako problém další rozrůstání obce. 

 
 

G. Závěr 

Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci:70 odpovědí 

• zeleznice do brna, cyklostezka do brna, kino, prednasky, kontinualni vzdelavani 

• je to tu super! 

• výběr lepšího nájemce hospody na dělňáku. měla by ho práce bavit a ne otravovat, té 
negativity je moc. chtělo by to změnu k pozitivnějšímu přístupu. 

• směr kterým se pozořice v posledníchetech ubírají hodnotím velmi kladně 

• ty směrové cedule a obnova povrchu zpevněných i nezpevněných cest, na to je ještě potřeba 
zapracovat. pozořice by potřebovali nějakého schopného milionáře který by pozořicím vdechl 
nový život, ale muselo by to být opravdu diktátorským režimem a pořádně do to říznout. tady 
tyhle pozořice se bojí někomu šlápnout na kůří oko aby ho náhodou nepoškodili a on nebyl na 
ně naštvaný. jde vidět jistá samorostnost, kdy se to tady tak nějak samo vyvíjí ale nemá to 
hlavu ani patu. nemá to plán ani cíl. hele tady  je kus cesty tak si tady postavím barák. to je 
fakt špatně. má to být naopak, ty chceš stavět ok, tak ti uděláme novou komunikaci a stavte si 
kolem ní a neotravujte na hlavní. celá hlavní se zastaví a pak tu brečí že auta jezdí rychle. tak 
si do prdele nestavte domy u hlavní silnice. kdy bude splacené náměstí ? aby se mohlo 
přestavět ?  

• děkuji za zájem o můj názor i dosavadní přístup současného vedení obce. 

• děkuji současnému vedení za skvělou práci a věřím, že v tom budete pokračovat i v dalším 
volebním období!  

• děkuji za vaši skvělou práci. 

• nevalné fungování místní pošty 

• k vyřešení top problému vyplývajícího z posledního dotazníku (chybějící solidní restaurace s 
dobrou kuchyní) - pokud by šlo, obec by mohla zkusit nabídnout prostory u orlovny 
(pronachem) k pronájmu k provozování restaurace včetně následného zařízení kuchyně v 
případě získání zájmu a příslibu provozovatele, domácím potřebám nabídnout přesun do 
prostor místo zelináře, zelináře s tím hnojem poslat kamkoli jinam, kde by s tím mohl strašit a 
zavazet 



               

• nepovolovat v tak pěkném místě další bezhlavé stavění na místech, kde se to vůbec nehodí!!!  
chybí mně ekologické cítění ze strany stavebního úřadu a členů zastupitelstva (konkrétně pan 
starosta). je to ke škodě celé vesnici. 

• obec resp kvalitu života tvoří z veliké části spolková a kulturní činnost. tuto činnost musí někdo 
vykonávat. jsou to obyvatelé, kteří to dělají z vlastní vůle a přesvědčení na úkor svého 
volného času. obvykle také tito lidé tvoří kandidátky. obec by tyto osobnosti měla vnímat, 
respektovat a spolupracovat s nimi. ne panovat a rozdělovat, brzdit a tlumit aktivity. obzvlášť, 
pokud představitelé obce v žádném spolku ani nejsou !!!!     

• ač náplavy, jsme tu nadmíru spokojeni a byli jsme moc dobře přijati. trápí nás  jen omezení 
hluku o víkendu (chápeme že si lidé chtějí o víkendu odpočinout, nicméně jako dojíždějící a 
pracující nemáme kdy jindy sekat trávníky, řezat dřevo a podobné. těžko se to pak stíhá za 
sobotní dopoledne). také bych ocenila zkrácení období kdy je na jezerské vánoční betlém a 
velikonoční výzdoba. máme ho moc rádi a také se tam chodíme dívat, ale rozšiřování dál do 
ulice a počínající kýčovitost se mi už nelíbí. doba po kterou jsou slámové figuríny na místě je 
příliš dlouhá. zvláště v zimě kdy je brzy tma. kombinace tmy, davů lidí s dětmi pobíhajícími po 
silnici, nepřehledné křižovatky a aut parkujících úplně všude je o strach. 

• dík současnému vedení městyse 

• nenechat se ovládnout malostí 

• vážím si zásadních změn k lepšímu, které přišly nástupem nového vedení obce. 

• zamezit bezhlavé výstavbě v obci a zajistit klid pro občany 

• chybí koupaliště  a v zimě kluziště, ale snad v budoucnu.chybí relativně. jinak pro život je zde 
vše, jak jsem uvedla. pro život je stejně důležité hlavně porozumnění si s lidmi, tolerance a 
vzájemná pomoc. to myslím v pozořicích funguje alespoň na základní úrovni. 

• dokončení  rozestavěné fontánky před zdrav. střediskem, nedodělek trvá x let.  

• velké dík p. smíškové jak se dobře stará o zeleň v obci. ulice v zámku čisto, rozkvetlé tulipány, 
narcisy .... hned je tu veseleji 

• prosím hlavně nezvětšovat.  

• líbí se mi, že  se městys  v noci ztmavuje.  nesnáším světelný smog 😀 

• velice bych si přála aby v obci vznikl koupací biotop. a nakonec veliká pochvala vedení obce 
za jejich práci.  

• rád bych byl, kdyby se zde vybudovaly "traily" pro ježdění na horských kolech např. jako jsou 
nad mariánským údolím.  

• nelíbí se mi projekt "přestavby" ulice "malé lipky" - bude zde dost znemožněn standardní 
obousměrný provoz ( a předpokládám, že autobusy do depa do býv areálu družstva budou 
jezdit po ulici holubické ) a zmizí alternativa průjezdu mimo náměstí, kde je velký pohyb 
chodců a křižovatka / zatáčka je nebezpečná ( defacto se nevyhnou  autobus s autem .. ) - 
ještě více se tím zvýší zátěž v ulici holubické, protože po "vyříznutí" zatáčky směrem ke 
kostelu +zpomalovací retardéry  - se téměř zastavil provoz "rovně" kolem kostela - směr sivice 
( resp. brno ) a vše vč autobusů, které dříve také jezdily kolem kostela, využívají trasu po ulici 
holubické ( zatáčka na brno u dps také není pro autobusy a nákladní dopravu úplně ideální ... 
)  - bohužel odbočení na "novou" od kostela se také značně "zúžilo/ztížilo"  - dříve byl poloměr 
zatáčky směrem na sivice podstatně větší  -  tedy umožnil plynulejší odbočení ( ne "zalomení 
o 90° a defacto nutné zastavení ) 

• přechod pro chodce na náměstí je nebezpečný: reklamní tabule obchodu se zeleninou stojí na 
místě, kde stojí i chodci čekající na přechod silnice...několikrát se mi stalo, že za tabulí stálo 
dítě a nebylo vidět...zastavila jsem v autě před přechodem jen tak tak... reklamní tabule by 
měla z bezpečnostních důvodů stát dále od silnice!!!!!!! 

• přeji si, aby se lidi v obci zase více zdravili. 

• více naslouchat občanům 



               

• děkuji vám za vaši práci, kterou pro obec děláte. přeji vám hodně sil a energie. 

• k otázce č. 23: myslet na udržitelnost! staví se bez rozvahy a bez ohledu na stávající 
infrastrukturu.  

• "prosím o vybudování cyklostezek a chodníku z pozořic do šumic ( rékoví) 

• ako špatné v obci vidím ulici malé a velké lipky. v malých lipkách to vypadá než jako ulice tak 
parkoviště!!!! 

• dětské hřiště u školy by potřebovalo zrekonstruovat a zvětšit" 

• děkuji za čas a práci,kterou věnujete nám 

• dům za cukrárnou je ostuda pozořic - horší než v pohraničí. jestli je majitel , zasloužil by 
potrestání že o dům nepečuje 

• "každý týden zametat zastávky a uklidit koše+pozořice u jezera. 

• od ostruvka až na točnu udělat chodníky nedá se chodit pěšky po silnici. 

• kopcem je to ještě horší pro starší lidi běháme z prava do leva jak u blbíc. 

• od půl 10h. do 1.15 mezi tou dobou nejedde na Jezera žádný autobus lidé musí čekat 1h." 

• "chybí restaurace se stravováním!  

• nákupní středisko jsme stavěli v akci z a teď městys a není se kde najíst! " 

• bez připomínek, starosta+místostarostka 100% 

• jsem přesvědčen že mateřská školka by měla být ve prostředí kde se nachází zvířata o které 
je postaráno a čistota odpovídá veterinární úrovni! vidí vedení mateřské školky ty ovce? proč 
nikdo nezavolá na kontrolní orgány? čeká se až se někdo z dětí nakaží? 

• na silnicích které jsou zároveň cyklostezkami navrhuji  buď rozšířit silnici a vytvořit pruh pro 
cyklisty nebo vést cyklostezky jinudy 

• moc prosíme o věnování se problematice projíždějících aut ve vysoké rychlosti ( člověk  
prochází po silnici, kde zrovna není chodník a auta ani nezpomalí. děkujeme! 

• oprava vozovky na ulici holubická až po státní 

• šlo by nějak odbourat vožení dětí do zš? ranní provoz u školy je katastrofa ( je okolo 
projíždím, naše děti chodí pěšky) 

• dcera by ráda častější doplnění pytlíků ke košům 

• byl bych ráda, kdyby se do  budoucna zlepšila možnost pro získání pozemku ( pro stavbu) 
zejména pro mladou generaci lidí. také cena za pozemek, aby vyšla finančně výhodněji pro 
občany, kteří tu žijí od narození. a např. nové stavební projekty , aby byly včas a přehledně 
zveřejněny, aby s jich místní všimli včas a dříve než budou všechny rozprodané 

• na jezerách by měl být obchod se smíšeným zbožím. důchodci nemají kde nakupovat! 

• přeložení zastávky u školky na ulici koválovská z bezpečnostních důvodů a provozu na 
komunikaci 

• v prvé řřadě bych chtěl poděkovat panu starostovi, to vše co se v obci děje vděčíme panu 
starostovi. děkuji vám! a paní místo starostce. 

• syn běžel, zakopl,spadl hlavou na ten chodník a skončil v nemocnici s otřesem mozku, byl to 
dětský den, přítomný zdravotník se zachoval neadekvátně" 

• "nutná oprava holubické - děkuji , že to řešíte 

• děkuji za všem co jste pro obec udělali, hodně věcí se zde zlepšilo, vážím si vaší práce a 
vašeho přístupu 

• držím vám palce !" 



               

• s panem starostou krčem naše obec vzkvétá, co nebylo možné, najednou jde. děkuji 

• jsme zde spokojení 

• "za mne : 

• špatná pracovní doba na poštovním úřadu a nevyhovující možnosti zaparkování u budovy ou 
+ pošty. pro starší občany z okrajových částí obce" 

• zřídit placenou službu techn. skupiny na svoz objemného odpadu do sběrného dvora. starším 
lidem by to pomohlo 

• dotazník je zbytečně obsáhlý, myslím že hodně lidí jej kvůli tomu nevyplní 

• "za velmi špatný počin považuji přijetí dokumentu ,, zásady rozvoje území městyse pozořice"" 
zásadami je porušeno právo rovnosti všech občanů. 

• jsou nespravedlivé a diskriminační 

• proč městys jedněm stavebníkům ( a nejen minulým) zhotovil a dále zhotovuje veškerou 
infrastrukturu nebo její části ( komunikace, chodníky, veř. osvětlení, vodovod,kanalizace) a jiní 
stavebníci si ji mají zhotovit sami?" 

• "školka - vadí mi nutnost přivést děti do školky do 8 hodin. uvítala bych pozdnější dobu, min 
8:30  ( abych stihla v klid odvést druhé dítě do šoly a pak až školky, aniž by se učitelky zlobily, 
že přicházíme pozdě) 

• škola - problémová příjezdová cesta ke škole, obsazená v jednom směru zaparkovanými auty  
( znemožněn plynulý provoz) 

• uvítala bych rozšíření zákazu zastavení  až k místu otáčení autobusu  

• doplnila bych vybudováním nového parkování ( vyčlenila bych pás kolem cesty, nyní zelená 
část) mohli by využívat obyvatelé přilehlých domů a rodiče již vozí děti do školy autem 

• na konci šumické, těsně před koncem pozořic, by se hodilo zrcadlo u odbočky při vjíždění na 
hlavní komunikaci není vidět, zvláště při vzrostlejší trávě" 

• díky za dotazník a vaši práci 

• "p dlouhé době máme skvělý tým starosta - místostarostka, oba věnují spoustu času a mají 
výsledky 

• u bezpečnosti se mi nevešlo, že kolem poustky a na polní cestě spojující ulice holubická a 
koválovická by bylo vhodné omezit rychlost pro auta ( osadit např. retardéry) neboť zde běhají 
děti a venčí se psi a již několikrát jen díky šťastné náhodě nebylo neštěstí" 

• vedení obce bych neměnila ( aspoň prozatím) 

• "1x ročně uvést ve zpravodaji obce seznam lékařů, telefonní čsla, ordinační i úřední hodiny, 
jakož i tyto údaje o poště, úřadu městyse pozořice, lékárny. 

• změny uvádět místním rozhlasem i ve zpravodaji 

• autobusové spoje z brna do pozořic ( vin. šumic) hlavně dopoledních hod. zajíždět všechny n 
jezera. dvouhodinový interval je nevyhovující" 

• bylo by fajn umístit více košů na odpadky. v okolí šumické umístit informační tabuli místo té 
staré 

• "přeložit zastávku va velkých lipkách blíže ke křižovatce koválovická, šumická 

• upravit zatáčky na městečku při jízdě z brna se špatně vyhýbají velká auta či autobusy a 
přechod u evy" 

• práce vedení obce se mi velmi líbí, určitě vás budu volit znovu 

• "jak se mi žije v pozořicích? už bylo líp. 



               

• jak se mi bude žít? no nevidím to moc růžově. budeme muset zvětšit školu, školku, postavit 
něco pro důchodce , vyměnit pár doktorů, sehnat normálního šéfa stavebního úřadu, dodělat 
chodníky, na údržbu zeleně sehnat někoho kdo tomu rozumí, rozhodnout co s budovou pod 
orlovnou, skupovat po obec pozemky. a hlavně žádné satelity a rozšiřování" 

 

• "je škoda, že se v obci nereguluje nějakým způsobem výstavba domů a rekonstrukce 
stávajících domů.tak aby nedocházelo k lidové tvořivosti a není dodržována architektonická 
kultura a sloh který by byl vhodný na venkov 

• nelíbí se mi náměstí obce" 

• "lépe neslibovat nereálné věci 

• ekokontejnery - začínají praskat dna nádob 

• nestavět satelitní městečko" 

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali! 

 


