STRATEGIE ROZVOJE OBCE MRÁKOTÍN
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

Bez textové a grafické úpravy – dotazníkové šetření (pracovní verze)

Dotazníkové šetření
V obci Mrákotín proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany, jehož
výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření
je nadmíru pozitivní, spokojenost převládala u většiny respondentů.
Průběh dotazníkového šetření (sběr) mohl být ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v České
republice dne 12.03.2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala věkové
struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 24 vyplněných formulářů (9 % občanů obce
nad 18 let věku).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 96 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 92 % respondentů. V komentářích lidé uvedli, že obec žije a lidé se vzájemně
podporují. Výsledek představuje pozitivní informaci směrem k životu v obci.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

4

Spokojen(a)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

8
96

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

92

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 chuť pořádat (a pořádání) nových akcí
pro občany i návštěvníky obce
 různá setkávání pro všechny věkové
kategorie, vše co zlepšuje život
 pestrá nabídka kulturních akcí během
celého roku
 jezdí sem autobusy a děti mohou chodit
do školy kousek od vesnice

NELÍBÍ
! volně pobíhající psi po obci
! nízká zapálenost občanů do pořádaných
akcí
! máme obavy z nových sítí, jak to bude
probíhat nyní
! zničený a neudržovaný les

 jsou mezi námi aktivní lidé, kteří se pro
obec snaží dělat akce

! někdo musí po ránu hned pracovat, jakoby
to nemohlo počkat o něco déle. Hlavně o
víkendu to ruší

 činnost obecního úřadu. Myslím, že paní
starostka a všichni zaměstnanci dělají pro
obec opravdu maximum.

! nedostatek pozemků pro bydlení (mladí
musí odcházet jinam)

 vzhled Návsi

! v některých oblastech obce by mohl být
lepší rozvoj (sítě, bydlení)
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Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost kombinace více druhů užitých prostředků)

Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?

96 %
autem

96 %
ne

25 %
autobus

4%
ano do obce v regionu

8%
pěšky

0%
ano do obce mimo region

4%
vlak
4%
kolo

Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci

Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotní péče
Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování

65

26
22
32
46

33

67

Údržba komunikací a chodníků

25
54

Bezpečnost v obci

54
13

Množství a kvalita zeleně
Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti

spíše spokojen(a)

21
63

Svoz odpadu

velmi spokojen(a)

17
68

13

Komunikace úřadu obce

Veřejná doprava

9

61

8
8 4
13

42

4

46
83

50
46
54

spíše nespokojen(a)

4
46
46

4
8

42

4

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb
 Podmínky pro spolky
 Komunikace úřadu obce
 Údržba komunikací a chodníků (vybrané komentáře respondentů: chodníky víceméně chybí
úplně. cesta dozadu k lomu k Vackom už je ve špatném stavu.)
 Svoz odpadu
 Bezpečnost v obci
 Veřejná doprava
 Kvalita ovzduší, zeleně a míra hlučnosti (komentář: Hluk z blízkého lomu když dochází k
drcení kameniva není příjemný.)
Výhrady:
!

Možnosti nakupování

!

Dostupnost zdravotní péče
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Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnost výstavby rodinných domů

31

4

Možnosti kulturního vyžití

Možnosti sportovního vyžití

54

25

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

velmi spokojen(a)

48

spíše spokojen(a)

17

33

13

50

45

55

spíše nespokojen(a)

13

12

55

45

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost mateřské školy, dostupnost základní školy
 Možnosti kulturního vyžití
Výhrady:
!

Možnosti sportovního vyžití

!

Možnost výstavby rodinných domů (komentář: mladí by stavěli hned)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o stavební parcely,
o častější dopravní obslužnost (autobusová spojení nenavazují na vlakové přípoje),
o problém je to nakupování, hlavně starší lidé mají problém si koupit, co chtějí,
o chodníky podél silnic,
o víceúčelové hřiště a dětské hřiště,
o obecní sál,
o cyklostezky a cesty do jiných obcí,
o v zimním období je mezi zpíváním pod "stromečkem" a první jarní akcí, velká mezera.
Většina akcí, jako zájezd do divadla, je jen pro "horních deset procent" zbytek o tom ani
neví. Chtělo by to omladit. Nemyslím výměnu vedení. Myslím nápady.
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Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)

Přednostně by se
mělo investovat dle
respondentů do
podpory individuální
bytové výstavby,
sportovišť a
kulturních zařízení.

Podpora individuální bytové výstavby

Naopak nikdo
z respondentů
neuvedl možnost
školství zařízení,
zeleň v obci,
opatření reagující na
klimatické změny a
rozvoj cestovního
ruchu.

Komunikace, chodníky

17

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

17

63

Sportoviště

46

Kulturní zařízení

38

Podpora spolků a akcí

25

Technická infrastruktura

13

Jiné (cyklostezky a pěší stezky)

8

Zlepšení informovanosti/komunikace s
občany

8

Zkvalitnění odpadového hospodářství

8

Řešení bezpečnosti

4

Parkovací stání

4

Otázka: Připomínky, komentáře občanů.
o jsem tady doma a líbí se nám tady,
o postavme mezi obcema cyklostezky, pěší cesty pro lidi, to nejvíce propojí okolní obce. Zlepší
to vztahy v obcích.

pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž

25

žena

75

věk

18-35

33

36-50

25

51-65

25

66 a více let
žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

17
48
52
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