VYHODNOCENÍ ANKETY
Program rozvoje obce Paceřice

V rámci tvorby programu rozvoje obce byl v katastru Paceřic proveden průzkum formou
ankety. Anketní formulář byl distribuován do všech domácností jako příloha občasníku,
vydávaného obecním úřadem, v počtu cca 150 kusů. Interaktivní formulář ankety byl
dostupný na internetových stánkách obce.
Vyplněné anketní lístky občané odevzdávali přímo na obecním úřadě nebo do schránek
rozmístěných na několika veřejně přístupných místech. Přes veškerou snahu bylo vráceno
pouhých 32 kusů řádně vyplněných dotazníků, z nichž vyplývá následující závěr.
Spokojenost se životem v obci
 Celkově je život v obci hodnocen spíše pozitivně.
 Největším kladem života v obci je blízkost přírody, klidný život a dobrá dopravní
obslužnost.
 Největším negativem života v obci je neexistence obchodů a služeb. Především jde o
obchod s potravinami. Cca 30% respondentů poukazuje na špatné mezilidské vztahy a
nezájem lidí o dění v obci.
 Z ankety vyplývá určitá nespokojenost s dopravní obslužností, především v době
volna, svátků a pracovního klidu.
 V nejbližší době se obec bude muset na základě výsledků ankety zaměřit především:
o na zlepšení stavu komunikací
o na rozšíření služeb
o na zajištění pořádku v obci
o na omezení hluku z rychlostní komunikace R35 a zápachu z areálu SZP
Sychrov a.s.
o na podporu společensko-kulturní oblasti
o na sběr a nakládání s biologickými odpady

1. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Jiné
Vzhled obce
Sportovní vyžití
Kulturní a společenský život
Dobrá dopravní dostupnost
Dostupnost pracovních příležitostí
Blízkost přírody
Příznivé životní prostředí
Dobré mezilidské vztahy
Klidný život
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2. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Jiné
Špatné podmínky pro podnikání
Nepořádek v obci
Nedostatečná bytová výstavba
Nevyhovující veřejná doprava
Špatná dostupnost lékaře
Nedostatečný společenský a kulturní život
Nedostatek, dostupnost obchodů a služeb
Nedostatek pracovních příležitostí
Málo kvalitní životní prostředí
Nezájem lidí o obec
Špatné vztahy mezi lidmi
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Další připomínky:
1- bezohlednost místních podnikatelů a jejich nezájem o obec
1- upravenost obce – reprezentativní náves
2- špatný stav silnic
1- špatná komunikace do osady Studnice
2- hluk z dálnice

3. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Kvalitní doprava
Škola
Kadeřník
Likvidace biologického odpadu
Cvičení pro veřejnost
Restaurace, hospoda
Obchod s potravinami
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4. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
25

20

15
Velmi spokojen
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Spíše spokojen
Spíše nespokojen

5

Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
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5. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

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

Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano
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6. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Sledujete informace o dění v obci na webových
stránkách?
Nemám internet

Vůbec

Občas, cca 1x za měsíc

Pravidelně, min. 1x za týden
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7. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Nedovedu posoudit
Rozhodně ne
Spíše ne
Spíše ano
Rozhodně ano
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Pokud ano jak se můžete zapojit:
1 - úprava, sázení a ošetření záhonů
2 - úklid, čištění nádrže, hrabání listí
3 - pomoc s čímkoli
2 - poradenství
7 - organizování společenských a sportovních akcí
9 – brigády

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

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních
finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a?
Jiné
Oprava památek v obci
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
Podpora kulturních, společenských a…
Rekonstrukce místních komunikací
Zřízení provozoven obchodu a služeb
Častější veřejné spoje dopravy
Podpora bytové výstavby (tech. infrastruktura,…
Zlepšení podmínek pro podnikání
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9. Specifikace respondentů

Pohlaví

Věk

15 -25
let
10%

více než
65 let
28%

Muž
29%

36 - 50
let
4%
51 -65
let
48%

Žena
71%

Vysokošk
olské
4%

Vzdělání

Vyšší
odborné
24%

Základní
16%

Středošk
olské
56%

Studující
8%

Typ domácnosti

Domácnost s
nezaopatřeným
i dětmi
22%
Domácnost
bez dětí
70%

26 - 35
let
10%

Přistěhoval/a
jsem se v
dospělosti
během
posledních 5 let
13%

Vztah k obci

Žiji zde od
narození
23%

Přistěhoval/a
jsem se v
dospělosti před
více než 5 lety
47%

Přistěhoval/a
jsem se v
dětství spolu s
rodiči
17%

Další náměty, připomínky a komentáře dotazovaných občanů:
Vyzdvižení úrovně mateřské školy a poděkování starostovi za výkon funkce
Ochota respondentů zapojit se do dění v obci. Např. organizování společenských a
sportovních akcí, brigád, úklidu a dalších aktivit.
Náměty k řešení:
Pojízdná prodejna – větší sortiment, nemá účtenky, neoznačené zboží cenou, staré
zboží, neviditelná váha
Využití bývalé prodejny pro chybějící služby
Pohostinství
Zápach z areálu SZP Sychrov a.s.
Omezení hluku z dálnice R35
Bezpečnost, snížení kriminality
Snížení rychlosti v obci, radary, retardér
Chodník v osadě Husa
Problém volně pobíhajících psů
Zlepšení vztahů mezi občany
Větší kompetence ZO
Informovanost o nezaměstnaných, místních podnikatelích a jejich odvody daní do
obce
Knihovna, infocentrum
Výhrada k obsahu vývěsky OÚ
Pořádek kolem čekáren, odpadkové koše
Úklid vrakoviště v okolí hasičské zbrojnice, oprava stolů a laviček – u lip
Výhrada k nevyhovující veřejné dopravě, především v době volna, svátků a
pracovního klidu
Péče o vodní zdroj v osadě Studnice
Osvětlení u autobusových zastávek, veřejné osvětlení

