
Výsledky dotazníkového šetření pro veřejnost v území MAS 

Průběh šetření: 

Dotazníkové šetření probíhalo na území MAS v období 13. 6. - 15. 7. 2014. Veřejnost se mohla zapojit 

prostřednictvím elektronického formuláře, který byl zveřejněn na webových stránkách MAS, 

facebookovém profilu a také byl rozeslán všem členům a příznivcům MAS prostřednictvím mailu. V 

tištěné podobě byly dotazníky dostupné v některých knihovnách a na obecních úřadech. Do 

dotazníkového šetření byli také zapojeni někteří aktivní členové MAS, kteří distribuci dotazníků 

zajišťovali ve své obci. 

Výstup dotazníkového šetření: 

Celkem bylo vyplněno 214 dotazníků 

 

Zastoupení respondentů dle jednotlivých obcí 

Obec Podíl 
respondentů 

Obec Podíl 
respondentů 

Běhařovice 0,5 % Morašice 0,5 % 

Blanné 0,5 % Moravský Krumlov 35,0 % 

Blížkovice 1,0 % Němčičky 0,5 % 

Boskovštejn 0,0 % Olbramkostel 0,0 % 

Ctidružice 5,0 % Pavlice 1,0 % 

Čermákovice 0,0 % Petrovice 3,0 % 

Černín 0,0 % Plaveč 0,0 % 

Dobelice 0,5 % Plenkovice 0,0 % 

Dobřínsko 4,0 % Prokopov 0,0 % 

Dolní Dubňany 5,0 % Přeskače 1,0 % 

Džbánice 0,0 % Rešice 0,5 % 

Grešlové Mýto 0,0 % Rozkoš 0,5 % 

Hluboké Mašůvky 0,5 % Rudlice 0,5 % 

Horní Dubňany 0,0 % Rybníky 1,0 % 

Horní Kounice 0,5 % Skalice 0,5 % 

Hostim 1,0 % Slatina 1,0 % 

Jamolice 1,0 % Střelice 0,5 % 

Jevišovice 0,5 % Tavíkovice 1,0 % 

Jezeřany-Maršovice 3,0 % Trstěnice 1,0 % 

Jiřice u Mor. Budějovic 0,0 % Tulešice 0,0 % 

Kadov 0, % Újezd 0,0 % 

Kravsko 0,5 % Vedrovice 14,0 % 

Křepice 0,0 % Vémyslice 9,0 % 

Kubšice 0,0 % Vevčice 0,0 % 

Medlice 1,0 % Vranovská Ves 0,0 % 

Mikulovice 3,0 % Výrovice 0,0 % 

 

 



34 % 

66 % 

Zastoupení mužů a žen mezi 
respondenty 

Muži 

Ženy 

11 % 

39 % 

18 % 

12 % 

11 % 

9 % 

Zastoupení věkových skupin mezi 
respondenty 

do 19 let 

20 - 29 let 

30 - 39 let 

40 - 49 let 

50 - 59 let 

60 a více let 

46 % 

6 % 
9 % 

31 % 

4 % 3 % 1 % 

Ekonomická aktivita mezi respondenty 

Zaměstnanec 

Podnikatel 

Důchodce 

Student 

Nezaměstnaný 

Mateřská dovolená 

V domácnosti 

26 % 

62 % 

5 % 
7 % 

Jste spokojen(a) se životem ve své obci? 

Zcela spokojen(a) 

Spíše spokojen(a) 

Nespokojen(a), ale vydržím to 

Odstěhol(a) bych se jinam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojenost se životem v obci 

 

 

 

 

 

 

Se životem ve své obci je spokojeno 88 % obyvatel, kteří se zapojili do šetření MAS, zcela spokojeno 

je 26 % respondentů. 12 % jedinců je nespokojeno se životem v obci a 7 % z nich uvažuje o 

přestěhování. Mezi nespokojenými převažuje věková kategorie do 19 let a kategorie 20 - 29 let. Mezi 

mladými nespokojenými jsou přibližně stejně zastoupeni zdejší rodáci a přistěhovalí.  

 

 



53% 39% 

7% 

1% 

Rozvoj obce mě zajímá 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

24% 

20% 
29% 

27% 

Aktivně pracuji v zájmové nebo 
společenské organizaci 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

Zájem veřejnosti o rozvoj obce a o společenský život 

Dle šetření se obyvatelé na území MAS zajímají o rozvoj obce, podle odpovědí se o rozvoj obce 

zajímá 92 % občanů. Mnozí z nich také aktivně pracují v zájmové či společenské organizaci, 44 % 

respondentů se nějakým způsobem podílí na práci ve sdružení či spolku. Nejčastěji obyvatelé MAS 

zmiňovali organizace a pořádání akcí jako sdružení dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty, 

ochotnická divadla, myslivecká sdružení, kluby důchodců, pořádání kulturních akcí a dobročinné 

akce. 

 

Technická infrastruktura 

 Stav chodníků - u stavu chodníků mírně převážili nespokojení respondenti (51 %). Lidé si 

stěžovali na špatný stav chodníků, nebo na úplně chybějící chodníky v některých lokalitách 

obcí, dokonce i na frekventovaných komunikacích. 

 

 Stav komunikací - téměř 60 % obyvatel zapojených do šetření není spokojeno se stavem 

dopravních komunikací. Obyvatelé si ztěžují až na havarijní stav některých vedlejších silnic. 

 

 Provoz a stav vodovodu - převažuje výrazná spokojenost, drtivá většina obcí je napojena na 

vodovodní síť, při dotazníkovém šetření se neobjevily negativní názory na stav vodovodu. 

 

 Splašková kanalizace - v současné době probíhá výstavba kanalizace v několika obcích, další 

obce mají připraven projekt splaškové kanalizace a schválen k financování z OP ŽP.  

Obyvatelé vnímají výstavbu kanalizace pozitivně, jakožto důležité doplnění technické 

infrastruktury.  

 

 Plochy pro výstavbu RD a infrastruktura pro bydlení - v oblasti ploch pro výstavbu RD a 

infrastruktury pro bydlení převažuje nespokojenost mezi respondenty. Lidé si nejvíce stěžují 

na nedostatek ploch pro výstavbu RD v Moravském Krumlově. Naopak příznivá situace v 

oblasti ploch pro výstavbu RD a infrastruktury pro bydlení je dle respondentů ve Vedrovicích 

a v obci Jezeřany-Maršovice. 

 

 



Občanská vybavenost 

 Provoz obecního úřadu a informovanost občanů – obyvatelé, kteří se zapojili do šetření, 

jsou spokojeni s provozem obecního úřadu ve své obci.  Kvalitu služeb obecního úřadu a 

informovanost občanů hodnotí pozitivně 83 % respondentů, dokonce 25 % obyvatel je s 

fungováním úřadu zcela spokojeno. Ovšem obyvatelům pracujícím mimo své bydliště 

nevyhovuje provozní doma úřadu a také na některých úřadech je špatná elektronická 

komunikace prostřednictvím mailu. 

 

 Údržba veřejných objektů - obyvatelé zapojení do šetření jsou spokojeni s tím, jak obce 

udržují objekty ve svém vlastnictví. Ovšem stále jsou v některých obcích chátrající objekty, 

které dle občanů nutně potřebují revitalizaci př. - kulturní dům Jezeřany-Maršovice, kulturní 

dům Vedrovice, kino Moravský Krumlov. 

 

 Dostupnost a provoz vzdělávacích institucí (ZŠ a MŠ) - Dle šetření jsou obyvatelé v území 

spokojeni s dostupností a provozem základních a mateřských škol. Základní školy byly o něco 

lépe hodnoceny oproti MŠ. V některých obcích byl o mateřské školy větší zájem, než je jejich 

stávající kapacita. Někteří rodičové by uvítali rozšíření provozních hodin MŠ, aby po nástupu 

z mateřské dovolené mohli vykonávat svůj původní plný úvazek. 

 

 Dostupnost a provoz zdravotní péče - s dostupností zdravotní péče v území je spokojeno 

53 % respondentů.  Žádné konkrétní názory z oblasti dostupnosti zdravotní péče se 

neobjevily, pouze problém dostupnosti dětského lékaře pro obec Tavíkovice. 

 

 Dostupnost a provoz pošty - spokojení obyvatelé ze 67 %, někteří obyvatelé upozorňují na 

příliš dlouhé čekací doby na poště v Moravském Krumlově v odpoledních hodinách a 

zavedení méně vyhovující provozní doby na poště v Mikulovicích. 

 

 Dostupnost a provoz knihovny - s knihovnami je spokojeno 83 % obyvatel. S ohledem na 

velmi hustou síť veřejných knihoven v území je spokojenost respondentů značně vysoká. 

  

 Veřejná prostranství - lidé jsou poměrně spokojeni s údržbou veřejných ploch v obcích.  Dle 

odpovědí je problém v některých obcích především v doplňkovém vybavení. Občané si 

stěžují na absenci laviček a odpadkových košů v ulicích a parcích. Absence odpadkových košů 

je přímo dávána do souvislosti s problematikou psích exkrementů, kdy pejskaři nemají při 

venčení psů možnost exkrementy kam vyhazovat.  Absence odpadkových košů při 

turistických stezkách napomáhá k hromadění odpadků v přírodě. 

 

 Stav a péče o sakrální a historické stavby - v péči o památky převažuje mezi lidmi spíše 

spokojenost, kdy 66 % respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s péči o památky. Mnoho 

lidí znepokojuje žalostný stav zámku v Moravském Krumlově. V některých obcích se objevily 

názory, že by se péče o památky měla zlepšit. 

 



Služby, trávení volného času a společnost 

 Možnosti stravování - S provozem a dostupností stravovacích zařízení, jako restaurací, 

hotelů, jídelen je spokojena těsná většina obyvatel.  Někteří občané postrádají opravdu 

kvalitní restaurační zařízení v Moravském Krumlově. Někteří občané také poukazují na 

problém zavřené cukrárny ve svátky a pozdní odpoledne - problém především pro 

návštěvníky.  

 

 Dostupnost a provoz hospody - s hospodami v území je spokojeno 73 % obyvatel, neobjevily 

se žádné konkrétní názory k tomuto tématu. 

 

 Možnost nákupu potravin - spokojeno 76 % respondentů. Někteří občané by uvítali rozšíření 

nabídky především regionálních potravin. 

 

 Veřejná doprava - Se systémem veřejné dopravy je spokojeno 73 % lidí. Objevují se kritické 

poznámky na návaznost integrované dopravy, kdy autobusy nečekají na příjezd vlaku a 

obráceně.  Někteří občané by také uvítali častější autobusové spojení do jejich obce, namísto 

velkých poloprázdných autobusů by měly jezdit častěji méně kapacitní autobusy.   

 

 Možnost koupání - S možností koupání jsou lidé spíše spokojeni. V některých obcích by 

uvítali možnost přírodního koupání např. v podobně přírodního koupaliště či udržovaného 

rybníka  př. - Pavlice, Vedrovice.  

 

 Dostupnost a vybavení dětského hřiště - s dětskými hřišti je spokojeno 68 % respondentů. V 

mnoha obcích proběhla revitalizace dětských hřišť a také výstavba sportovních hřišť, mládež 

má tedy možnost určitého vyžití. Stále jsou obce, kde občané hřiště postrádají. 

 

 Společenské a kulturní vyžití - se společenským a kulturním životem jsou lidé spokojeni. 

Někteří jedinci jsou členy třeba i 5 spolků a zájmových sdružení. V některých obcích by uvítali 

více kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Dále zazněly názory, že ačkoliv se v obcích 

pořádají nejrůznější akce, lidé o ně neprojevují dostatečný zájem. 

 

 Vzdělávání ve smyslu celoživotního - V této oblasti jsou lidé nespokojeni. Dle respondentů 

nejsou v obcích pořádány vzdělávací přednášky, kurzy, semináře a workshopy. Lidé by také 

uvítali lepší možnost pohybových kurzů, jako jsou tanec a cvičení. 

 

 Vzájemná důvěra a spolupráce mezi lidmi  - ve vzájemné důvěře panuje výraznější 

nespokojenost mezi lidmi. Váznoucí mezilidské vztahy a nedůvěra se objevovaly v mnoha 

názorech. Lidé si stěžují na neschopnost spolupráce mezi organizacemi, obcemi a 

podnikatelskými subjekty. V některých obcích chybí mladí nadšení lidé, kteří se dovedou pro 

něco nadchnout.  

 

 



Životní prostředí a krajina 

 Možnost třídění odpadu - Lidé jsou spokojeni z 89 %, v této oblasti se poslední dobou 

mnoho zlepšilo. Obce rozšířili počet míst se sběrnými třídícími kontejnery a také přibyly další 

druhy pro tříděný odpad - textil, bioodpad, olej... Některé obce či svazky zřídily komunitní 

kompostárny. V některých lokalitách lidem stále chybí kontejnery na určitý druh odpadu. 

Dále pak zazněly názory, že ačkoliv lidé mají dobré možnosti třídit odpad, tak tuto možnost 

bohužel nevyužívají. 

 

 Ekologická zátěž - lidé zmiňovali některé konkrétní lokality černých skládek a ekologických 

zátěží, které je trápí - Moravský Krumlov (Skládka za poštou, internátem na hradbách ve 

sklepeních), Vedrovice (uzavřená skládka, kam lidé dále sváží odpadky, nebo je nechávají v 

okolí).  

 

 Zeleň v krajině - v této oblasti byli respondenti spokojení z 80 %. Někteří občané však 

poukazovali na nedostatek remízků na zemědělských plochách a na nedostatečnou 

protierozní ochranu.  

 

 Péče o veřejnou zeleň v obci - lidé zapojení do šetření jsou v této oblasti převážně spokojení. 

V některých obcích však obyvatelé poukazovali na neuvážené kácení stromů v obci. Také na 

nadměrné používání chemických látek při péči o veřejná prostranství  - př. herbicidy v 

lokalitách, které se mohou vysíct. Někteří občané by také uvítali rozšíření zeleně v obci a 

lepší péči o zelené plochy. 

 

 Dostupnost míst s významnými přírodními hodnotami - místa s významnými přírodními 

hodnotami jsou dle šetření dostupná, zasloužily by si však lepší značení a propagaci, aby se o 

nich lidé více dozvěděli. 

 

 Stezky v krajině a místa pro odpočinek - lidé jsou spokojeni. V některých obcích by uvítali 

rozšíření cyklostezek a lepší značení stezek. Často se objevovaly názory na chybějící 

doplňkové vybavení, jako jsou místa pro odpočinek a informační tabule. U některých 

vybudovaných stezek bylo doplňkové vybavení poškozeno - problematika vandalismu. 

Obyvatelé postrádají stezku pro inline bruslení. 

 

Nabídka zaměstnání 

V oblasti trhu práce jsou obyvatelé značně nespokojení. V území není dostatek volných pracovních 

míst, pokud jsou volná pracovní místa k dispozici, jsou pro jedince s nízkou kvalifikací. Mladí odborně 

vzdělaní jsou nuceni dojíždět poměrně daleko, nebo odchází do Brna. 

 

 



Směřování dalšího rozvoje 

Obyvatelé se také mohli vyjádřit k dalšímu rozvoji jejich obce a regionu. Bylo určeno 13 základních 

oblastí rozvoje a obyvatelé mohli určit 3 oblasti, které by měly být primárně podporovány. 

Pořadí Oblast Počet hlasů 

1. Podpora setrvání mladých v obci 127 

2. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací 101 

3. Rozvoj cestovního ruchu a turistiky 96 

4. Výstavba nových rodinných domů 84 

5. Zlepšení vzhledu obce 72 

6. Vytváření podmínek pro soukromé podnikání 59 

7. Rozvoj sociálního zázemí obce 47 

8. Řešení dopravní situace v obci 39 

9. Zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí 37 

10. Rozvoj zemědělství a lesnictví 34 

11. Rozvoj řemeslné a rukodílné výroby 33 

12. Výstavba nájemních bytů 28 

13. Výstavba cestní sítě v krajině 27 

 


