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Úvod 

Tento dokument shrnuje výsledky dotazníkové šetření, které bylo realizováno v termínu 12.10. – 
14.11.2021 v Městyse Buchlovice za účelem aktualizace strategického dokumentu „Program rozvoje obce 
Buchlovice 2021 – 2027“.  
 
Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí. Závěry vyplývající z průzkumu jsou využity 
výhradně ke statistickým účelům – jako podklady pro vyhotovení strategického dokumentu obce.  
Zdroje informací uvedené v tomto dokumentu vychází z vlastního dotazníkového šetření.  
 

Cíl a metodika 

Cílem tohoto šetření bylo získat informace o spokojenosti obyvatel s kvalitou života v městyse Buchlovice 
a názory obyvatel na plánované investice městyse. Výsledky dotazníkového šetření by měly sloužit jako 
vodítko pro další investice obce a pro snižování nebo odstranění nedostatků a nespokojenosti obyvatel. 
  
Cíle dotazníkového šetření:  

• získat co největší počet dat od občanů,  
• poznat názory, vnímané přednosti i nedostatky od lidí, kteří v dotčeném území žijí,  
• poukázat na zájem obce o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím rozvoji spolupracovat.  
 
Metodiku šetření lze shrnout do těchto kroků:  

• vymezení cílové skupiny projektu (obyvatelé starší 18 let),  
• vytvoření dotazníku,  
• sběr dotazníků, 
• vyhodnocení dotazníků.  
 
Metoda sběru dat  
Jako nejúčinnější forma sběru dat byla vyhodnocena a vybrána metoda dotazníkového šetření realizovaná 
formou on-line elektronických dotazníků v rozhraní Google forms.  
 
Dotazník byl zveřejněn: 

 na webových stránkách obce www.buchlovice.cz 

 na FB profilu Městys Buchlovice 

 Zpravodaj Městyse Buchlovice formou QRkodu v článku, který informoval o dotazníkovém šetření. 
 
Návrh dotazníku  
Dotazník byl sestaven z celkem 27 otázek. Využity byly nejen otázky uzavřené, ale i otevřené. Dotazník byl 
zkonstruován částečně i s ohledem na původní strategický plán pro srovnání priorit občanů po sedmi 
letech. Byl zaměřen na širokou veřejnost a otázky byly cíleny na jednotlivé sekce náležící k prioritám 
strategického plánu. V dotazníku byl ponechán velký prostor pro vyjádření jednotlivých připomínek, 
poznatků či názorů občanů. Rozmanitost připomínek a názorů jednotlivců jednoznačně napovídá zájmu 
obyvatel obce o dění v obci a její budoucnost.  
 

 

http://www.buchlovice.cz/
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1. Jak se Vám v obci žije? 

97 odpovědí 

 

První otázka byla zaměřena na spokojenost života respondentů v obci. Výsledek je velmi pozitivní. V odpovědích se 

nevyskytla ani jedna záporná odpověď. 36,1 % respondentů vybralo odpověď „velmi dobře“, 47,4 % odpovědělo 

„spíše dobře“ což dohromady činí 83,5% spokojených respondentů. 16,5 % dotázaných odpovědělo ani „dobře, ani 

špatně“.  

2. Co vnímáte jako největší přednost Buchlovic, čeho si nejvíce považujete, co se Vám nejvíce 

líbí? 

97 odpovědí. Odpovědi jsou sumarizovány. 

 

 Zámek včetně zámeckého parku a hrad 

 Krásná krajina, Chřiby, blízkost přírody,  lesy, zeleň 

 Klidné místo pro život 

 Celkem dobrá občanská vybavenost (lékaři, pošta, lékárna,...) 

 Pěkné prostředí v obci, vzhled obce, krásné náměstí-střed, malebnost obce, udržovanost, čistota 

 Turismus, turistický ruch, oblíbenost městyse 

 Dobrá dostupnost 

 Považuji si práce obecních činitelů (ať současných, tak i minulých). Neustálá snaha o renovace, budování a 
společenský život (hřiště, cesty, kulturní domy, kulturní akce atd.) 

 Úžasný spolkový život, vyžití pro děti 

 Hala Cihelna 

 Folklor, kulturní akce, zachování tradic (jarmarky, soubory...) 

 Infrastruktura, dobré žití 

 Dětská hřiště 

 Nejlepší lokalita na Slovácku 

 Středisková a turisticky atraktivní obec s úplnou občanskou vybaveností.  

 Vzhled obce - opravené cesty, chodníky, náměstí, nové veřejné osvětlení. 

 Možnosti kulturního a sportovního vyžití 

 Bezpečnost 

 Hezká škola  

 Napojení na E50  

 Rodiště 

 Přátelská atmosféra, gastrostravování, je kam vyrazit na procházku 

 Možnost třídit odpady nejen papír/plast/sklo 

 Funkční pálenice 

 Vesnický ráz obce, hodně zeleně okolo, přírodní vzhled potoku při náměstí (rostliny, biotop), odpadové 
hospodářství MESOH, umělé hřiště v Lúčkách (obojí sport levně), kompostárna, sanitky a hasiči, Mikuláš pro 

Velmi dobře 35 

Spíše dobře 46 

Ani dobře, ani špatně 16 
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děti a jiné akce na náměstí, folklor, Služby Městyse, výsadba alejí Chrasťová, Hradišťská, led osvětlení, 
publikační činnost p. Žižlavského, vystupování p. Večeřové na veřejnosti a všichni naši kamarádi. 

 
Prostřednictvím druhé, otevřené, otázky jsme zjišťovali přednosti, tzv. silné stránky obce z pohledu respondentů. I 
když jsou odpovědi různorodé, často se zde opakovala témata a z tohoto důvodu byla provedena sumarizace 
odpovědí. Mezi nejčastěji se opakující odpovědi na dotaz týkající se předností obce patří historické památky – zámek 
včetně zámecké zahrady a hrad, příroda, kultura, folklor, tradice, dobrá občanská vybavenost a dostupnost obce.  
 

3. Co považujete za největší nedostatek Buchlovic, co se Vám nejvíce nelíbí? 

97 odpovědí. Odpovědi jsou sumarizovány. 

 
 Nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily i pro autobusy 

 Špatný stav komunikací 

 Zámecká zeď 

 Chybějící koupaliště / bazén 

 Málo pracovních příležitostí 

 Nedotažené některé kulturní akce 

 Nedostatek chodníků v obydlených částech. 

 Kostková cesta je nepohodlná a nebezpečná při mokrém počasí. 

 Neutěšený stav v ZŠ (vedeni školy) 

 Nedostatečná podpora mladých rodin. 

 Málo stavebních míst 

 Kvalita ovzduší v topné sezoně - topení tuhými palivy a odpadem, spalování odpadu na zahradách 

 Chybějící cyklostezka na Smraďavku 

 Hrad a zámek 

 Nedostačující stavební pozemky a nebo možnosti koupi bytu. Absolutně nedostatečné cyklostezky - v 
podstatě jediná úplná je do Břestku. Vzhledem ke kopcovitému terénu Buchlovic a velkému množství aut je 
nepříjemné jet na kolech s dítětem po hlavních cestách. 

 Absence radaru či jiných nástrojů pro snížení rychlosti vozidel v ulici Hradišťská 

 Naproste nevyužití potenciálu RO Smraďavka 

 Málo aktivit kroužku pro děti.... Kromě fotbalu nic.... Máme zde tenisové kurty. Které nejsou třeba vůbec 
využity. 

 Mezilidské vztahy 

 Momentálně vandalismus! 

 Nedostatečné sportovní zázemí - neupravené tenisové kurty, uzavřené pro veřejnost, vždy uzamčené. 
Chybějící workout aktivity - hřiště na posilování, posilovací pomůcky. Menší množství služeb. Zasitovani 

 Silná doprava uvnitř obce, přístup památkové správy 

 Zpoplatněný vstup do zámeckého parku pro Buchlovské občany 

 Není tu možnost koupání, cyklostezka směr Uh a Smraďavka, málo sportu pro děti a mládež, malá vzájemná 
podpora při konání společenských a kulturních akcí 

 Potok 

 Spojení mezi obcemi - cyklostesky 

 Mala nabídka sportovních aktivit 

 Chybí obchod se zdravou výživou. 

 Místy absence chodníků, neřešené parkování, spojení s Trnávkami 

 Cyklostezky na Smraďavku a z průmyslové zóny do Zlechova 

 Cesta pod vodárkou (Velehradská/Mazánek) 

 Rozvoj obce 

 I přes mé dřívější připomínky stále pokračuje nelogické přidělování pytlů na plastový odpad na číslo popisné, 
bez ohledu na to, kolik osob zde žije, přitom poplatky za vyvážení odpadu se platí na osobu (žije nás 6 osob 
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na jednom čísle popisném a dostáváme 12 pytlů na rok!), tyto pytle poté kupujeme z vlastních peněz, 
abychom mohli plastový odpad třídit, protože nám samozřejmě nestačí tento nelogicky přidělený počet 
pytlů 

 Dlouhodobý špatný stav budovy tržnice. 

 Špatná dostupnost pozemků, také jejich velmi vysoká cena i na dnešní poměry 

 Přístup personálu na sběrném dvoře 

 UPC nebo jiný pevný vysokorychlostní internet 

 Úroveň školy/školky, mezilidské vztahy, (sportovní)aktivity pro děti. 

 Málo akci na náměstí venku na vzduchu po covidu, není zde jednoduchá posilovna (slibovaná) 

 Nedostatek služeb -oděvy, obuv 

 Příjezd do Buchlovic - pohled na soukromé vrakovišté, parkoviště u Záložny, 

 Nízká konkurence služeb v rekreační oblasti Smraďavka.  

 Chybějící komunikační a inženýrská infrastruktura Smraďavky. Cyklostezky. 

 Ruch z E50 nerealizace protihlukové stěny 

 Kontejnerové místa 

 Úprava obce na špatné úrovni, zanedbané, výsadba. 

 Zázemí a podpora společenských akcí pro děti. 

 Nepřehledná křižovatka u stavebnin a před obchodem "U Dubných", parkování osobních aut na hlavních 
tazích obcí, vzhled zámecké zdi, nedostatek parkovišť 

 Machinace s pozemky, rostoucí zbohatlické vily na nevhodných místech 

 Nebezpečná a silná dopravní situace uvnitř obce /vysoká rychlost, nákladní doprava/ 

 Nesmyslné a nevyhovující dopravní značení, web městyse 

 Turisté – moc lidí 

 Možná chybí startovací byty pro mladé. 

 Plošné kácení zeleně v Buchlovicích, špatné hospodaření kastelánky na zámku, slibovaná posilovna na hale... 

 Obecně vzhled obce - nepořádek. 

 Dostupnost bydlení 

 Nevyužitý potenciál haly Cihelna (zasloužila by si aktualizované webové stránky s funkčním rezervačním 
systémem 

 častý (a doufám, že městysem schválený a zpoplatněný) záběr parkoviště před hotelem kvůli svatbě 

 Chybí cyklostezky 

 Exkrementy kolem chodníků. Nakládání podnikatelů s odpady - končí v popelnicích v obci. Nulová 
spolupráce radních mezi sebou v zájmů budování obce. Nedostatečná spolupráce místních občanů na 
společných akcích. Malá obsazenost školy, většina patriotů má děti v jiných školách. 

 Melancholie, nezájem, hamižnost, sebestřednost 

 Neochota si udělat pořádek v městečku 

 Kostkovice - příjezd do Buchlovic, nedostatek přechodů 

 Nedostatečná dopravní obslužnost během víkendů 

 Nedostatek inovací, nedostatečný rozvoj, malé příležitosti pro mladé, zhoršení mezilidských vztahů, 
nedostatečná péče o zeleň mimo centrum městyse 

 Omezená nabídka ovozel a masa; v centru bych uvítala nějaké průlezky pro děti - ideálně něco, z čeho 
nebudou trčet hroty jako z dřevěného Buchlova; absence jakékoliv možnosti bezpečně přejít E50 na 
Trnávky; málo třídicích kontejnerů - člověk musí objet půl Buchlovic, aby vyhodil plasty + lidé ignorující 
veškerá pravidla třídění 

 Absolutně postrádám soudržnost občanů, zájem o budoucnost obce, nedůvěra ke škole, pokrytectví, 
sobectví a bratříčkování rodinných klanů, nefunkčnost nebo špatná funkčnost různých institucí, všeobecná 
neschopnost spolupráce, špatně mířené občanské vyžití, zneužívání obecních popenic chataři, malá 
informovanost... A malá podpora starostky obecní radou 

 Na Lhotce není chodník, K Mazánku asfalt, Kostelní je večer po tmě, na Smraďavku se chodí po silnici a 
přelézá přes svodidla (!!!), bývalá konírna chátrá, hospody přes týden zavírají v devět (bez možnosti jít 
někam na večeři), hluk ze silnice č.50 (nedokončená protihluková stěna od konce Arnošta Hrabala po 
Maděrovo), na kostkovici od Zámku k náměstí jsou obrovské vlny a propadliny (nebezpečné na kole), silnice 
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k sadu nebo za hřbitovem k benzince jsou velmi děravé, na Hradišťské kličkujete mezi kanály a dírami, 
parkoviště vedle záložny je katastrofální!, obec neudržuje polní cesty (třeba ke kříži Otmara Olivy ve Starých 
Horách se nedá přes křoví dostat), neexistuje propojení do Tupes přes Větřák, dům naproti školce je ostuda 
obce!, cesta od školky dolů je nebezpečná (děti vbíhají přímo do cesty), sochy svatých za kostelem potřebují 
restauratéra (nabídku máme za 390tis a nic se neděje!), není možné jít s kočárem na Trnávky aniž by člověk 
nešel po silnici či přenášel přes svodidla (!!!), světelný smog 

 
Třetí otevřená otázka vybízela respondenty k zamyšlení nad nedostatky, slabými stránkami obce. Největší problém 
respondenti vidí v nedostatku parkovacích míst, špatném stavu komunikací, neutěšená situace v rekreační oblasti 
Smraďavka a chybějící cyklostezky včetně propojů na již exitující cyklostezky.  

 

4. Chtěl(a) byste, pokud nenastane nějaká nepředvídatelná situace, zůstat v Buchlovicích 

natrvalo? 

97 odpovědí 

 
 

 
Otázka zjišťovala, zda respondenti plánují zůstat v obci natrvalo. 90,8 % respondentů odpovědělo „určitě ano“ nebo 
„asi ano“, 4,1 % vybralo odpověď „asi ne“, pouze jeden respondent, což je 1%, odpověděl „určitě ne“ a 4,1% 
respondentů zvolilo odpověď „nevím“   

 
5. Co se Vám V Buchlovicích nejvíce líbí? 
97 odpovědí 

 

 
V uzavřené otázce s 12 možnostmi mohli respondenti vybrat 3 možnosti - co se jim v obci nejvíce líbí. Nejvyšší počet 
odpovědí (75 – 44,3%)  získala odpověď „blízkost přírody“, 53 (54,6%) respondentům se líbí vzhled obce a 42 (43,3 %) 
respondentů si cení klidného života v obci. Nejméně byly hodnoceny odpovědi – spolková činnost (4 - 4,1%), shodným 
počet odpovědí 7 – 7,2% byly hodnoceny odpovědi sportovní vyžití a rozvoj obce. Odpovědi jsou shodné s názory 
respondentů, které vyjadřovali v otevřené otázce č. 2. 

Určitě ano 57 

Asi ano 31 

Asi ne 4 

Určitě ne 1 

Nevím  4 
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6. Co naopak považujete za hlavní problémy Buchlovic? 

97 odpovědí 
 

 
Uzavřená otázka se 14 odpověďmi měla za cíl zjistit, co nejvíce trápí respondenty v obci. Respondenti opět měli 
možnost vybrat 3 možnosti. Za největší problémy v obci jsou považovány: parkování v obci (70 – 72,2%), nevyužití 
potenciálu obce (44 – 45,4%) a nedostatečná bytová výstavba (40 – 41,2%). Nejméně respondenty trápí: kriminalita 
v obci (0 – 0%), nepořádek v obci (6 – 6,2%) a nedostatečný kulturní a společenský život (7 – 7,2%). Odpovědi jsou 
shodné s názory respondentů, které vyjadřovali v otevřené otázce č. 3. 

 

7. Co Vám v Buchlovicích nejvíce chybí? 

97 odpovědí 

 
 Parkování 

 Chodníky 

 Koupaliště/bazén 

 Volně přístupný zámecký park 

 Výstavba nových domů/bytů 

 Cyklostezky na Zlechov, Boršice 

 Slušný obchod s potravinami 

 Kvalitnější vzdělání, psycholog na základní škole 

 Sportovní centrum přístupné pro veřejnost (posilovna, možný pronájem plochy,… ) 

 Pekárna 

 Rychlý internet 

 Chodníky, špatně vyřešené křižovatky U Krátkého a u školy. 

 Stavební pozemky dostupné i pro mladé lidi,  

 Čistý vzduch v období topné sezony. 

 Více možností sportovního vyžití. 

 Vkladový bankomat České spořitelny  

 Vyšší úroveň MŠ a ZŠ - rodiče dětí doufali, že s novou paní ředitelkou se úroveň školství v Buchlovicích 
zlepší, bohužel se tak nestalo. 

 Napojeni cyklostezek 

 Málo aktivit pro děti..... 

 Dobré mezilidské vztahy. Kulturní vyžití. 

 Zasíťování obce 

 Cyklostezka kolem přehrady Smraďavka (místo k setkávání při jízdě na bruslích)  

 Barevné popelnice na svoz odpadu (pytle nám vadí) 

 Dostupnost nakupování 
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 Hudební akce 

 Bezobalový obchod se zdravou výživou, případný celoroční prodej lokálních surovin. 

 Lokalita 

 Praktický lékař, dětský lékař 

 Posilovna, workoutové hřiště (hrazdy 

 “Menší” kulturní akce (posezení u cimbálu, letní alce na náměstí,…) 

 Vyřešení příjezdové silnice od Zlechova a vyřešení situace na křižovatce u stavebnin 

 Chybí přechod pro chodce u ulice A.Hrabala-lide tady chodi ze zastavky, deti do dediny, stari lide na hrbitov. 
Rychlost aut jedoucich z UH, Smradavky-presprilis vysoká. 

 Posilovna, fitnes centrum, možnosti cvičeni 

 Škola, hala cihelna, záchranka v obci, aplikace v obraze -chválím člověka, který se o ni stará 

 Více kultury - divadlo,koncerty i v zimním období 

 Masna 

 Kvalitnější povrch na ulici Hradišťská 

 Kino 

 Výše uvedená proti hluková stěna 

 Startovací byty 

 Pestřejší programy pro děti 

 Výstavba RD 

 Kvalitní a rychlé připojení k internetu pomocí kabelu 

 Kvalitní webové stránky městyse - včetně aktuálních fotek z akcí, aj. 

 Vize moderní obce, architektonické řešení Smraďavky 

 Inženýrské sítě mezi ul. K Mazánku a ul. Velehradska 

 Koupání, sportovní kroužky pro děti, místo v kontejneru na tříděný odpad 

 Pospolitost 

 Park pro psy 

 Dravost, odhodlání, chuť něco změnit 

 Strategie stavebního úřadu 

 Parkování v zelením dvoře 

 Nedostatečná výstavba, městys neřeší problematiku parkování v některých částech, chybí odvaha 
architektonicky pozvednout městys (příkladem je hala Cihelna, kdy nebyla využita možnost postavit 
architektonicky zajímavou budovu) 

 Vstup do parku pro místní zdarma, popřípadě levněji. 

 Vybavený bezbariérový obchod 

 Vzájemná komunikace 

 Větší obchod (Lidl). 

 Do budoucna nové stavební místa 

 Pospolitost, spolupráce, lepší kultura, sport pro občany, výhodný vstup do parku pro místní, koupaliště, 
lepší informovanost, lepší spolupráce rady a zastupitelstva 

 Sobotní trhy s lokálními potravinami, hospoda otevřená do 23h, protihluková zeď na silnici č.50, lokální 
minipivovar 

 Opět veřejný bazén 

 Snaha využít potenciál Buchlovic, který je velký… 

 Podpora mladých rodin 

 Lepší komunikace ze strany obce 

 
V 7. otevřené otázce se mohli respondenti vyjádřit k tomu, co jim v obci nejvíce chybí. Odpovědi jsou různorodé a 
zasahují do všech oblastí působnosti obce. Většina odpovědi byla zachována v původním znění, opakující odpovědi 
byly sumarizovány. Výše uvedené odpovědi respondentů mohou sloužit jako inspirace pro další projekty, záměry a 
aktivity v rámci rozvoje obce.   
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8. Jak hodnotíte následující oblasti v obci? 

97 odpovědí 

 
 

 
S mezilidskými vztahy v obci je velmi spokojeno nebo spokojeno celkem 42 respondentů, 35 respondentů hodnotí 
vztahy jako dobré, 14 respondentů je nespokojeno a 4 jsou velmi nespokojení.  S celkový vzhled obce je velmi 
spokojeno nebo spokojeno celkem 69 respondentů. S tříděním odpadu je velmi spokojeno 14 respondentů, 41 
respondentů spokojeno, 26 respondentů hodnotí jako dobré. Nespokojených nebo velmi nespokojených je 15 resp. 
 

 
S množstvím zeleně je velmi spokojeno, spokojeno, nebo hodnoceno dobře celkem 93 respondentů, 4 respondenti 
jsou nespokojení, což patří k nejlépe hodnoceným oblastem. Bezpečnost v obci je další nejlépe hodnocená oblast – 
s bezpečností se spokojeno celkem 94 respondentů. S bezpečností dopravy je velmi spokojeno pouze 11 respondentů, 
67 respondentů je spokojeno, nebo hodnotí stav jako dobrý, nespokojeno nebo velmi nespokojeno je 17 respondentů.   

 
S hromadnou dopravou je velmi spokojeno, nebo spokojeno celkem 50 respondentů, nespokojeno nebo velmi 
nespokojeno je 17. Další respondenti spoje nehodnotili. S kvalitou mateřské školky je velmi spokojeno nebo spokojeno 
40 respondentů, 14 respondentů ohodnotilo školku jako dobrou. Nespokojeno, nebo velmi nespokojeno je 10 
respondentů. 33 respondentů kvalitu MŠ nehodnotilo. S kvalitou ZŠ bylo 23 respondentů velmi spokojeno nebo 
spokojeno, 24 respondentů hodnotilo školu jako dobrou, 27 respondentů bylo nespokojeno nebo velmi nespokojeno. 
23 respondentů ZŠ nehodnotilo.  
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83 respondentů hodnotilo úroveň kulturního vyžití kladně, pouze 11 respondentů je nespokojeno, 3 respondenti 
kulturní vyžití nehodnotili. S podporou zájmových organizací a spolků je 68 respondentů spokojeno, nespokojenost 
projevilo 8 respondentů, 21 respondentů oblast nehodnotilo. Úroveň sportovního vyžití je dle 73 respondentů 
vyhovující, 19 respondentů není s úrovní sportu spokojená nebo velmi nespokojená. 5 respondentů se do hodnocení 
nezapojilo.  

 
S kvalitou internetového připojení je spokojeno 68 respondentů,  26 respondentů je nespokojeno a 1 respondent 
oblast nehodnotil. Vyšší spokojenost projevili respondenti s kvalitou mobilních sítí, kde bylo spokojeno 85 
respondentů a nespokojeno pouze 9, 3 respondenti oblast nehodnotili. Vysokou míru spokojenosti vyjádřili 
respondenti i u oblasti informovanost o dění v obci, kdy je 84 respondentů s informovaností spokojeno, 12 
nespokojeno nebo velmi nespokojeno a 1 respondent oblast nehodnotil.  

 
S podmínkami pro podnikání je spokojeno 58 respondentů, 8 respondentů uvedlo, že je nespokojeno. 31 
respondentů podmínky nehodnotilo. S údržbou veřejného prostranství je spokojeno 85 respondentů, 11 je 
nespokojeno nebo velmi nespokojeno a 1 respondent se do hodnocení nezapojil. 
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9. Jaký zdroj informací využíváte, abyste se dozvěděli o aktuálním dění v Buchlovicích? 

97 odpovědí 

 
Cílem dotazu bylo zjistit, kde respondenti nejčastěji hledají informace o obci. Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že 
respondenti nejčastěji využívají webových stránkách obce (59 – 60,8%), informace z hlášení místního rozhlasu (54 – 
55,7%), z obecního Facebooku (52 – 53,6%) a z místního zpravodaje (40 – 41,2%). 

10. Co by vás přimělo účastnit se jednání zastupitelstev obce? 

97 odpovědí 

 
 

 
Z odpovědí jednoznačně vyplynulo, že respondenti by se jednání 
zastupitelstva aktivně účastnili, pokud by měli lepší informace o programu jednání, informace o konání a v případě 
změny času konání (celkem 60 - 61,9 %). 25 – 25,8% dotázaných nemá zájem o účast na jednání zastupitelstva. 

 

11. Jste spokojen/á se spoluprací a komunikací městyse? 

97 odpovědí 

 

 
 

Se spoluprácí a komunikací s městysem je velmi spokojeno nebo spíše spokojeno celkem 70 respondentů (72,2%).  
Spíše nespokojeno 14 (14,4%), velmi nespokojeni jsou pouze 2 respondenti.  

Změna času konání 6 

Lepší informovanost o 

konání 
20 

Lepší informovanost o 

programu jednání 
34 

Nechci se účastnit 25 

Jiné 12 

Velmi spokojen/á 10 

Spíše spokojen/á 60 

Spíše nespokojen/á 14 

Velmi nespokojen/á 2 

Neumím posoudit 11 
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12. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj Buchlovic?   97 odpovědí 

 

 
 
 

„Rozhodně ano“ nebo „spíše ano“ udělat něco pro rozvoj Buchlovice je ochoto celkem 89 respondentů, což je 
úctyhodných 91,8 %. Zde se skrývá skrytý potenciál pro rozvoj obce či realizaci různorodých aktivit s možností 

zapojení místní komunity, která má zájem o spolupráci.  

13. Jaký by měl být další vývoj počtu obyvatelstva v obci? 

97 odpovědí 
 

 
 
 

Dle názoru 35 respondentů (36,1%) by měl počet obyvatel zůstat přibližně 
stejný, 48 respondentů (49,5%) se nebrání nárůstu k hranici nebo i přes 
hranici 3.000 obyvatel.  
 
 

14. Napište podle pořadí důležitosti 3 konkrétní investiční 

akce Městyse Buchlovice, které by měla co nejdříve realizovat a které patří podle Vašeho 

názoru k nejdůležitějším: 

97 odpovědí 
 

 Parkování, chodníky, oprava cest 

 Parkování, údržba a obnovení toku potoku, přeplněné popelnice na tříděný odpad 

 Cyklotrasy, rekonstrukci dvora ČSK, zvýšení úrovně ZŠ 

 Více kontejnerů pro tříděný odpad, veřejná zeleň 

 Koupaliště, nová výstavba, cyklostezky 

 Bytová výstavba, infrastruktura, parkoviště 

 Stavební parcely, cyklostezka, bydlení pro mladé 

 Cyklostezku na Smraďavku, koupaliště, dětské hřiště 

 Parkoviště, bydlení pro mladé, cyklostezky 

 Bydlení pro mladé, kteří chtějí zůstat v Buchlovicich a kteří tady vyrůstali. Lepší sportovní zázemí např. 
bazén, cyklostezka na Smraďavku. Vice kulturních akcí. 

Rozhodně ano 34 

Spíše ano 55 

Spíše ne 8 

Nevím, nedovedu 

posoudit 
0 

Počet obyvatel by měl 

zůstat přibližně stejný 
35 

Počet obyvatel by se 

měl postupně zvyšovat 

zhruba do hranice 

3.000 obyvatel 

38 

Počet obyvatel by se 

měl postupně 

zvyšovat, a to i přes 

hranici 3.000 obyv. 

10 

Nevím, nedokážu 

posoudit 
14 
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 Nové místa k bydlení a nebo stavební pozemky, vyřešení křižovatky u stavebnin, cyklostezky z Buchlovic 

 Vybudování obecních bytů a pozemků při výstavbu RD, nové chodníky, bezpečnostní prvky na silnicích 

 Oprava zámecké zdi, sociální byty, 

 Parkoviště u záložny; parkoviště u hřbitova; cyklostezka na Smraďavku 

 Oprava povrchu komunikace - nový asfaltový povrch na celé ulici Hradišťská. Úprava a údržba tenisových 
kurtů, jejich zprovoznění a zpřístupnění veřejnosti. Oprava parkoviště u hřbitova - zvýšení počtu 
parkovacích míst pro autobusy a automobily. 

 Vyřešení dopravy hlavně v okolí náměstí 

 Oprava amfiteátru a obnovení letního kina! Rekonstrukce kempu a koupaliště na Smraďavce 

 Cyklostezka směr Uh a Smraďavka, ul. Hradišťská výměna povrchu, koupání 

 Čištění potoka, oprava památek, výstavba obchodu 

 Hudební akce 

 Výsadba rostlin, vyřešení parkování kolem školy, aby rodiče měli kde zastavit a netvořily se kolony 

 Investice do pouličního osvětlení 

 Lesní škola/školka. 

 Cyklostezka na Zlechov 

 Výstava nové hasičské zbojnice 

 Parkování, oprava zámecké zdi, podpora kostelu 

 Cyklostezka na Smraďavku, do Zlechova, záchytné parkoviště 

 Vybudování parkoviště u staré školy a úprava stání u Ráje vína. Oprava objektu úschovy kol (bývalá konirna). 
Demolice stávající tržnice a vybudování částečně krytého amfiteátru. 

 “Menší” kulturní akce, posilovna/workoutové hřiště, stavební pozemky 

 Parkování, oprava komunikací a inženýrské sítě a pod vodojemem (mezi ul. Velehradská a K Mazánku), zeleň 

 Silnice od Zlechova, křižovatka u stavebnin, parkoviště u Záložny 

 Výstavba nového bydleni u domova důchodců 

 detske hriste pred trznici, kocici hlavy na ceste okolo zamku a namesti, nektere chodniky, chybi chodnik v 
ulici kostelni 

 Parkovací místa (hlavně turisté parkují na soukromých pozemcích občanů a v úrovni křižovatky), Víc zeleně 
okolo silnice E50 nebo výstavba protihlukové stěny a rychlostní radar(ale to je spíš do řešení s ŘSD), Výměna 
sloupů VN, některé sloupy jsou už “po smrti”  

 Rekonstrukce ulice Hradišťská, výsadba stromů a s tím související pokračování zájmu o veřejnou zeleň v 
Buchlovicích 

 Chodník ulice Božena Němcová - U Domova, kruhový objezd u ,,kapličky,, 

 Cyklostezky, koupaliště 

 Pro klid v obci zajistit vybudování proti hlukové stěny u E50 

 Uzemni plán, startovací byty, nabídnout stavební parcely 

 Koupaliště ,Antuková plocha u Záložny, Parkovací plochy pro turisty 

 Nové cyklostezky (pokračování z průmyslové zóny a oprava "pivní" + zde zákaz motorových vozidel), nové 
parkoviště u Záložny a u hřbitova, oprava a využití koníren 

 Výstavba začínajících bytových jednotek pro mladé, jak je tomu v jiných obcích či větších městech, za 
rozumné ceny pronájmu 

 Cyklostezka na Zlechov, spojení s Trnávkami, 

 Parkování, inženýrské sítě v ul. K Mazánku ( až po ul. Velehradska) 

 Cyklostezka na Zlechov, 

 Územní plán, stezka pro pěší na Smraďavku 

 Podpora vysokorychlostního připojení kabelem, nový web, změna dopravního značení (minimalizace 
dopravních značek, osazení tam kde je potřeba a chybí) 

 Bytová výstavba, územní plán, parkovací plochy 

 Cyklostezska Buchlovice - Zlechov a pěší stezka na Smraďavku 2. Využití dvora za budovou staré školy ČSKC 
(malý letní amfiteátr (kino, divadlo, aj.) 3. Naučná stezka kolem Buchlovic 

 Rozvoj bydlení, oprava silnic nebo aspoň vyznačení čar na hlavních křižovatkách, podpora a rozvoj zeleně 

 Posilovna, výsadba Buchlovic, vyčištění Buchlovského potoka 
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 Koupaliště 

 Opatření směřující k lepšímu hospodaření s vodou u budov ve správě obce, podpora cyklodopravy, 
vybudování dalších (placených) parkovacích stání (u Záložny? Využití parkoviště u haly Cihelna?) 

 Parkování, inženýrské sítě mezi ul K Mazánku a ul. Velehradska, 

 Venkovní koupaliště Smraďavka, cyklostezky, škola - prostor za školou (staré hřiště) 

 Parkovací dům na náměstí  

 Rekonstrukce komunikace Hradišťská a Brněnská, Cyklostezka na Zlechov,Nová výstavba RD v lokalitě Nové 
Sady 

 Úprava antukového parkoviště. Oprava chodníků. Oprava komunikaci 

 Silnice + přechody na ulici Hradišťská, dopravní kamery při vjezdu do Buchlovic 

 Výstavba sociálního bydlení Cyklostezka na Smraďavku Výstavba chodníku směr Maco 

 Vyřešení problematiky parkování v různých místech obce + chodníky, rekonstrukce hospodářské budovy u 
tržnice, revitalizace kempu s letním bazénem 

 Smraďavka- koupaliště, kemp, cyklostezka 

 Parkování, parkování, navýšení počtu nebo frekvence vývozu tříděného odpadu ze svěrných míst v obci 

 Parkoviště, koupaliště, 

 Cyklostezka do Zlechova, lepší připojení k internetu, pěší trasa na Smraďavku 

 Hasičárna, cyklostezka na Smraďavku, 

 Startovací byty, koupaliště, parkovací dům, oprava čističky, 

 Pěší stezka na Smraďavku a Trnávky, oprava a využití bývalé konírny za tržnicí, dokončení LED osvětlení v 
celé obci 

 Bazén, Konírny, opravit zámeckou zeď 

 Křižovatka u stavebnin, rekonstrukce prutahu obci (dlazdena cesta), nový areál tech. Služeb 

 Rekonstrukce komunikace Hradišťská a Brněnská, Cyklo a pěší stezka na Smraďavku, cyklo stezka směr 
Zlechov. 

 Okolí kontejneru na tříděný odpad 
 
Ve 14. otevřené otázce se mohli respondenti vyjádřit k tomu, co jim v obci nejvíce chybí. Odpovědi jsou různorodé a 
zasahují do všech oblastí rozvoje obce. Většina odpovědi byla zachována v původním znění, opakující odpovědi byly 
sumarizovány. Výše uvedené odpovědi respondentů mohou sloužit jako inspirace pro další projekty, záměry a aktivity 
v rámci rozvoje obce. 

 

15. Které možnosti likvidace komunálního odpadu využíváte? 

97 odpovědí 

 

 
Respondenti měli více možnosti výběru odpovědí. Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že respondenti třídí odpad, pouze 
2 respondenti (2,1%) uvedlo, že veškerý odpad odhazují do popelnic jako směsný odpad. Zbytek respondentů využívá 
kontejnerového stání (50 – 51,5%) nebo pytlového svozu (60 – 61,9%). Služeb sběrného dvora využívá 38 respondentů 
(39,2%)  
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16. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste 

je přednostně využil/a? 

97 odpovědí 
 

 
V případě, že by respondenti mohli rozhodnout o využití obecních prostředků, tak by 58 dotázaných investovalo do 
podpory bytové výstavy (59,8%), 56 do rekonstrukce místních komunikací (57,7%) a 30 – 34 respondentů by shodně 
investovalo do podpory akcí, opravy památek, péče o zeleň a zřízení dalších služeb v obci.  

17. Vyberte z návrhů investičních akcí na období 2021 - 2027 ty, které podporujete. 

97 odpovědí 

 
Z široké nabídky investičních akcí, které obec plánuje 66 respondentů (68%) stezku pro pěší a cyklisty na Smraďavku, 
60 dotázaných (61,9%) podpořilo vybudování velkého záchytného parkoviště. 56 respondentů (57,7%) by podpořilo 
vybudování cyklostezky na Zlechov. 39 - 44 respondentů (40,2 - 45,4%) by shodně podpořilo vybudování parkoviště u 
hřbitova, rekonstrukci komunikací Hradišťská a Brněnská a stezku pro pěší a cyklisty Smraďavka – Boršice. Nejméně 
respondenty trápí úprava okolí budovy úřadu městyse. 
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18. Napadají Vás některé další projekty, které by se v Buchlovicích měly realizovat? 

97 odpovědí 
 

 Ne 

 Silnice, voda, kanalizace v ul. mezi ul. k Mazánku a ul. Velehradská (6 x uvedeno) 

 Dětské hřiště blíže na Zahradách 

 Oprava zámecké zdi a travin před zdi. 

 Letní kino, kino, kinokavárna 

 Propojení cyklostezek Buchlovice-Smraďavka-Trnávky (okruh). Nejsem obyvatel části Trnávek,ale zasloužily 
by si nějaké lepší propojení s obcí a navíc by to umožnilo i variabilitu cyklistických "okruhů" - propojení na 
cyklostezky v "horách". 

 Všechny uvedené nápady v bodě 17 mají svá opodstatnění a z mého pohledu jsou vyčerpávající. Jen mě 
napadá oprava chodníku v ul. Helštýnská. 

 Rozšíření průmyslové zóny 

 Vybudování chodníku ulice Kostelní od Hasičské zbrojnice po kostel - velmi nepřehledný a využívaný úsek, 
chodí se zde stále po cestě. Úprava povrchu ulice Boženy Němcové. 

 Důrazně jednat s památkovou správou - oprava zámecké zdi, obou vstupů do parku, celkově je park i zámek 
ve špatném stavu 

 Vydláždění (zpevnění) uličky mezi Dolním Podvinohradí a Velehradskou ulicí (ulička je často příliš zarostená 
a v zimě při námraze pro chodce nebezpečná)! 

 Bydlení pro místní 

 Více laviček po městysu, chodníky 

 Uspořádání minifestivalu spojeného se sklizní ovocných sadů. 

 Parkování na točně a v celé ulici k Buchlovu 

 Doplnit "hřiště hrad Buchlov" u tržnice o zmizelé prvky na hraní pro děti. 

 Demolice stávající tržnice a vybudování částečně krytého amfiteátru 

 Výsadba stromů 

 Chodník v Tyršově ulici 

 Solární panely s baterií na budově městyse nebo technických služeb, energie z baterie by sloužila k dobíjení 
aut nebo baterií od AKU nářadí pro pracovníky Technických služeb. V létě jsem viděl turisty, jak obědvali v 
restauraci a pracovník technických služeb kousek od nich začal sekat benzinovým křovinořezem. 

 Výsadba květin ,zeleně 

 Odvoz bioodpadu 

 Odhlučnění E50 

 Venkovní sportoviště 

 Komunikace a inženýrské sítě 

 Odborně vypracovat webové stránky informačního střediska ke komplexnímu poskytování kvalitních 
informací o všech službách souvisejících s cestovním ruchem a propagací Buchlovic 

 Kabelové (optické) připojení domácností, podpora (finanční/stavební) a spolupráce (příprava projektu) 
připojení na inženýrské sítě (el/plyn/voda/kanalizace) tam, kde dosud některá chybí, obyvatelé mají zájem a 
technicky je možno toto řešit 

 Cyklostezky z Buchlovic, cyklochodníky na Smraďavku, 

 Oprava cesty na Buchlov nad vodárkou, možná nějaké posezení 

 Vyčištění a úprava potoka 

 Květinová výzdoba v centru, upravit okolí Záložny. Architektonicky sjednotit např. odpadkové koše, lavičky 
zastávky atd. nově vyřešit prostor nevyhovující tržnice. 

 Revize dopravního značení - řada značek v městysu buď chybí (označení hlavní silnice "před Rynkem"), je 
matoucí (dej přednost v jízdě "u Krátkého" neříká doplňkovou tabulkou, kde vede hlavní silnice) nebo je 
rovnou nelegitimní ("obytná zóna" v Podvinohradí je určena jen jednou značkou na jedné ze čtyř 
příjezdových cest, nikde není ukončena) 

 Volný vstup občanů Buchlovic do zámeckého parku 

 Chodníky tam, kde chybí a bezbariérové náměstí 
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 Revitalizace sportovního areálu V Lúčkách 

 Výstavba chybějících chodníků- napřed směr Maco, u kostela apod. 

 Kterékoliv, velkou škodou je, že toto volební období byly na rozdíl od předcházejících naprosto promarněny 
příležitosti pro jakýkoliv rozvoj 

 Drobné dětské vyžití v přírodním stylu v centru (mezi potokem a tržnicí/střediskem) 

 Obecní TV 

 Nějaké místa pro služby jako je Kadeřnictví 

 Spolupráce místních občanů se zámkem a hradem, 

 V budově konírny postavit minipivovar, udělat chodník u parkování u školky a vymyslet zábranu aby děti 
nevběhly do silnice, propojit Větřák a Tupesy pro pěší a cyklisty bez použití asfaltu + zasadit tam alej. 

 Křižovatka u stavebnin. Řešení kruhovým objezdem. 

 Posilovna, workoutové hřiště např. U haly nebo na hřišti u skateparku. 
 
V 18. otevřené otázce se mohli respondenti vyjádřit k tomu, co jim v obci nejvíce chybí. Odpovědi jsou různorodé a 
zasahují do všech oblastí rozvoje obce. Většina odpovědi byla zachována v původním znění, opakující odpovědi byly 
sumarizovány. Výše uvedené odpovědi respondentů mohou sloužit jako inspirace pro další projekty, záměry a aktivity 
v rámci rozvoje obce. 
 

19. Jste:        

97 odpovědí 
 

 
 

Šetření ukázalo téměř vyrovnaný stav respondentů. Muži 51,5 % a ženy 48,5 %.  
 

20. Váš věk je: 

97 odpovědí 

 
 
 

Pokud jde o věkové složení respondentů, které zjišťovala otázka číslo 20, nejvíce bylo ve věkové kategorii 30 – 39 let 
(41,2 %). Druhou nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou byli respondenti od 25 do 29 let (tuto možnost zvolilo 20,6 
% respondentů). Ve věku 40 až 49 let bylo 18,6 % respondentů, mezi 18 až 24 lety bylo 10,3 % respondentů. Ve věku 
60 a více let se do průzkumu zapojilo 6,2% a nejmenší zastoupení měli respondenti v kategorii 50 – 59 let – 3,1%.  

Muž 50 

Žena 47 

18 - 24 10 

25 – 29 20 

30 – 39 40 

40 – 49 18 

50 – 59 3 

60 a více let 6 
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21. Vaše vzdělání je: 

97 odpovědí 

 
 
Další otázka zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. Nejčastěji (42,3 %) označovali respondenti odpověď 
„úplné střední vzdělání (s maturitou)“, dále 29,9 % „vysokoškolské vzdělání“; 16,5 % „vyšší odborné nebo 
bakalářské“; 10,3% „střední odborné, vyučen/a“. Respondent se „základním“ vzděláním byl pouze 1.  
 

22. Jaké je vaše sociální postavení? 

97 odpovědí 
 

 
 
 
 

Otázka číslo 22 byla zaměřena na ekonomickou aktivitu respondentů. Vůbec největší počet respondentů zvolil 
možnost „zaměstnanec/zaměstnankyně v soukromé firmě“ (47,4 %), druhou nejčastěji zastoupenou skupinou byli 
„ekonomicky neaktivní“ kam patří studenti a důchodci (18,6 %), shodný počet zastoupení ve skupině 16,5% měli 
soukromý/á podnikatel/ka a zaměstnanec v soukromém sektoru. Nezaměstnaný byl pouze 1 respondent.  

23. Jaké je složení Vaší domácnosti? 

97 odpovědí 

 
 
 
 

Složení v domácnosti respondentů je nejvíce zastoupeno ve skupině „manželé (partneři) s 1 nebo více dětmi (57,7%), 
následují „vícegenerační domácnosti“ (23,7%), skupina „manželé (partneři) bez dětí“ je zastoupena 11,3% a nejmenší 
zastoupení respondentů je ve skupinách „jednotlivec“ a „1 rodič + 1 dítě“ celkem 7,2%. 

Základní 1 

SO, vyučen 10 

ÚSV s maturitou 41 

VO nebo Bc. 16 

VŠ (Mgr., Ing,…) 29 

Soukromý/á 

podnikatel/ka 
16 

Zaměstnanec 

v soukromé firmě 
46 

Zaměstnanec ve 

státním sektoru 
16 

nezaměstnaný 1 

Ekonomicky neaktivní 18 

Jednotlivec 4 

1 rodič + 1 dítě 3 

Manželé (partneři) s 1 nebo více dětmi 56 

Manželé (partneři) bez dětí 11 

Vícegenerační domácnost 23 
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24. Jak dlouho v Buchlovicích žijete? 

97 odpovědí 
 

 
 

Z odpovědí vyplývá, že do dotazníkového šetření se zapojili respondenti, kteří zde žijí dlouhodobě. 25 a více let zde žije 
44,3%, 10 – 24 let zde žije 39,2%  a méně než 10 let zde žije 16,5%.  
 

 

25. Jak daleko od místa bydliště pracujete? 

97 odpovědí 
 

 
 

Dotazem bylo zjištěno, že téměř 25% respondentů pracuje přímo v Buchlovicích, 43,3 pracuje do 15 km. 17,5 % 
respondentů dojíždí do práce do 25 km a 15,5% pak více než 25 km.  
 

 

26. Jak jezdíte do zaměstnání? 

97 odpovědí 
 

 
 

Cílem dotazů bylo zjistit, jakou formu dopravy volí respondenti nejčastěji. Zajímavým zjištěním bylo využívání 
kombinované dopravy a jízdy na kole a pěšky, které tvoří celkem 40%. Dle očekávání téměř 50% respondentů volí 
automobil nebo motocykl a zbylých cca 10% respondentů využívá veřejnou dopravu.   
 

Méně než 5 let 10 

5 – 9 let 6 

10 – 24 let 38 

25 a více let 43 

Pracuji v Buchlovicích 23 

Do 15 km 42 

Do 25 km 14 

Více než 25 km 15 

Na kole 12 

Veřejnou dopravou 9 

Aute, motocyklem 45 

Kombinovaně dle sezony 27 

Pěšky 4 
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27. Prostor pro Vaše další náměty, připomínky, komentáře, vzkazy: 

97 odpovědí 
 

 Nemám 

 Buchlovice nekončí u Maca. 

 Celkově jsem s životem v Buchlovicích spokojen 

 Kvalita základního vzdělání v úpadku, velká škoda. 

 Systém přidělování žlutých pytlů. Tento systém nemá absolutně žádnou logiku. Pokud se platí poplatky za 
odpad na osobu, tak přece přidělovat pytle na číslo popisné je nesmysl. Pokud na jednom čísle popisném 
žije 6 lidí, tak jim to rozhodně nevyjde. Nemluvě o tom,že pokud si pro pytle člověk přijde v květnu (až když 
mu dojdou ty, co si dokoupil sám), tak mu jich dáte už jen 8 místo 12. Pokud to tedy s tříděním odpadu 
myslí obec váženě, tak by se měla nad tím zamyslet. Ve Starém Městě to funguje. 

 Děkuji za vaši práci. Líbí se mě, že je díky parkovacím automatům více parkovacích míst a že se už nejedná o 
"soukromé" parkoviště. Mrzí mě, že se už v Buchlovicich nepeče chleba a bývalá pekárna chátrá. 

 Ať lidé méně brblají a více dělají pro obec. Bohužel asi nesplnitelné přání. 

 Buchlovice jsou krásné 

 Jsem rád, že máme takovou paní starostku. 

 Požadoval bych zasíťováni obce pro novostavby 

 Úprava webových stránek městyse, zlepšit fungování turistického infocentra 

 Líbí se mi, že občané mají možnost vyjádřit svůj názor ohledně rozvoje obce prostřednictvím tohoto 
dotazníku. 

 Bylo by potřeba místo pro mladé k jejich setkávání. Možnost sportovních prvků, lavička, altán s možností 
nabíjení mobilu a signálem wifi. Trošku na očích a trošku skryté.  

 Omezení vozidel nad 3.5t 

 Více odpadkových košů včetně jejich svozu 

 Věřím, že se obec posune k lepšímu. 

 V Buchlovicích schází restaurace nebo bistro pro vegetariány. 

 Vyřešit parkování na ulici Suchý řádek před poštou, situace tam je občas dost nepřehledná. 

 Díky za ustálení času pro hlášení rozhlasu kolem 17:00 hodiny. 

 Uvítal bych zasíláni informací na email včetně připomenutí svozu odpadů 

 Uvítal bych větší kontrolu ze strany obce při pálení odpadů ze strany občanů a to nejen v zimě. Nebo 
kontakt, kde takové pálení anonymně nahlásit. Třeba u nás v ulici pálí v létě skoro denně jeden občan 
dřevotřísky s překližkou ze svého podnikání. Nebo by stačilo udělat nařízení, že ten a ten den se smí pálit, 
jinak pokuta. 

 Větší osvětlení pod mostem - zastávky na hlavním tahu na Brno 

 Zvýšit manažerské dovednosti radnice. 

 Kontejnery na papír využívají a zneužívají místní podnikatelé (restaurace,hotely, obchodníci)... Kartony od 
alkoholových nápojů, krabice kartony od jogurtů,nápojů, mlék..které jsou vhozenoy do kontejnerů, a ostatní 
místní občane nemají kam vyhodit papír... Řešení.. Zrušit kontejnery na papír... Občané mohou dávat papír 
na svoz který je každý měsíc. Nebo vyvést na sběrný dvůr 

 Úprava zeleně, parkování, Sítě 

 Bezplatný vstup do zámeckého parku pro místní občany 

 Vytvořit plán a radu městyse pro mimořádné a krizové situace /přírodní katastrofy, epidemie apod,/ 

 Webové stránky městyse jsou nepřehledné, staré byly sice nevzhledné, ale dalece přehlednější. Jako příklad 
uvedu vyhlášku o místních poplatcích. Stránka "místní poplatky" se odkazuje na starou vyhlášku z r. 2013. 
Kterou ale nahradily ozv č.01-06/2019, které ovšem jdou najít jen přes sekci "úřední deska". Dále aktuální 
informace na několika místech webu a pokaždé (trochu) jiné. Je smutné, že z hlediska informovanosti se jeví 
nejpoužitelnější verze pro seniory, kde jsou informace docela přehledně agregované. 

 Chybí vize, jak by měla obec vypadat v 21. století. Chybí tu regionální potraviny, podpora tradičních řemesel, 
služeb v cestovním ruchu. Skloubit památky a moderní architekturu. V tomto smyslu vyřešit i Smraďavku a 
okolí, jinak se z toho stane Disneyland. Chce to asi trochu odvahy, ale jinak bude obec nezajímavá, i když se 
zámkem a hradem.  
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 Nenechejte vyklučit sady třešní a jabloní pro komerční účely! Už teď je doprava z e50 nehorázně slyšet  

 Mrzí mě zjevná nekompetentnost současného vedení městysu, což se projevilo i na zhoršení mezilidských 
vztahů. 

 Snažte se kvalitním příkladem přimět občany, aby je zajímalo dění v obci, ve které žijí. Měli chuť pracovat a 
rozvíjet život v obci i udržovat odkaz předků. 

 Opravdu se mi nelíbí parkování aut různě po ulicích. U některých domů jsou vjezdy a stejně ti lidi parkují na 
silnici, nepochopitelné. 

 Uvítala bych řešení situace na ZŠ a stabilní a dlouhodobé vedení školy, které by směřovalo k zlepšení kvality 
výuky ve škole. 

 Zajímavý dotazník, doufám, že bude nějakým způsobem publikován výsledek, každopádně je to krok 
správným směrem, ocenil bych i akce jako "participativní rozpočet", kde by občané mohli dávat najevo, do 
čeho by se mělo prioritně investovat nebo přicházet s vlastními nápady. 

 Zapojení občanů do dění v obci považuji za klíčové. Tento dotazník mě velmi překvapil, jen tak dále. 

 Děkuji za tento dotazník. Na webu buchlovice.cz jsem nemohl najít odkaz. Kdybych neměl čtečku qr kódu, 
tak jsem nemohl vyplnit. Bylo by dobré to dát i důchodcům v tištěné podobě, mají totiž také svoje nápady a 
toto se k nim dle mého názoru ani nedostane. 

 Děkuji za dotazník a věřím, že se jím budete zabývat 

 Jsem spokojena s vedením obce 

 Ať se daří 

 V této nelehké době hlavně zdraví celému vedení našeho městyse! 

 Dekuji 

 ❤ 
 
Na možnost se celkově vyjádřit zareagovalo všech 97 respondentů. Některé odpovědi jsou jednoslovné, jiní využili 
prostor k poděkování, konfrontaci i svěření svých pocitů. Připomínky a komentáře byly velmi různorodé, a tudíž 
mohou sloužit jako náměty k celkovému zlepšení ve všech oblastech rozvoje obce. 
 

 


