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člen zastupitelstva

V období únor - březen 2011, kdy byla anketa pořádána, činil počet občanů naší obce 245 lidí včetně dětí. Z tohoto počtu pak počet právoplatných voličů činil 

181 lidí. V anketě vyjádřilo svůj názor celkem 69 obyvatel obce, coţ v přepočtu na počet voličů činí cca 38%. Výsledky ankety jsou k dispozici na obecních 

internetových stránkách, dále pak v papírové podobě u všech zastupitelů obce a 3 ks k zapůjčení na obecním úřade. Všem, kteří se ankety zúčastnili, 

děkujeme za zájem a investovaný čas. Obzláště pak děkujeme těm z Vás, kteří nabízíte svou pomocnou ruku - a't uţ v jakékoliv podobě.

Váţení spoluobčané,

dostávají se Vám do ruky výsledky obecní ankety "Co bych zlepšil ve své obci Smědčice - 2011". Cílem ankety bylo získat od Vás, občanů Smědčic, 

informace, které by mohly poslouţit zastupitelům obce jako podklad pro práci na dalším rozvoji obce v tomto volebním období. Anketa se skládala z 

následujících částí:

1. část: Zjištění názoru na současný stav obce

2. část: Zjištění názoru na moţné budoucí plány rozvoje obce

3. část: Zjištění priorit občanů obce obecně

4. část: Zjištění, kde nabízejí občané Smědčic obci svou pomoc

5. část: Komentáře, vzkazy, názory

2011

Výsledky obecní ankety

"Co bych zlepšil ve své obci Smědčice"



Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

NE, občas nebezpečné přecházet u kapličky nebo u hospody

NE, Ne tezkym kamionum, vice bezpeci pro chodce, zpomaleni dopravy

Nedostatecna bezpecnost chodcu

ANO, MHD 52 16:05 z doubravky zajíţdět do Bušovic

NE, nutný zákaz provozu těţké techniky (zejména nákladní automobily)

vadí mi kamiony, které projíţdějí obcí

NE, pro chodce není bezpečno

ANO, vzhledem k plánovanému rozšíření obce obnovit ţelezniční zastávku, která bude 

geograficky výhodnější neţ zastávka autobusová

ANO, vzhledem k plánovanému rozšíření obce obnovit ţelezniční zastávku, která bude 

geograficky výhodnější neţ zastávka autobusová

NE, Bohuţel je to tak trochu boj s větrnými mlýny. Nicméně věřím, ţe jednou nastane 

bezvětří. :-)

NEVÍM, Jsem mobilní :-)

Komentáře

NE, nevypadá jako náves, je průjezdná, nemůţe se tam např. shromáţdit větší počet 

lidí...

NE, Nelibi se mi betonove kostky a preplacane domy

Dořešení autobusových zastávek

NE, profil terénu návsi je příliš přizpůsoben silniční dopravě

Vybudovat přístřešek na zastávce

moc asfaltu, málo zelených ploch

je třeba dodělat zastávky MHD a vysázet nové stromy místo kaštanů

NE, ale je to o penězích,rozhodně nevylepšovat na dluh

NE, Téţ dlouhá cesta před námi. :-)

NE, Náves funguje jako dopravní tepna ne jako náves 

NE, Řešeno jiţ minulým zastupitelstvem.

NE, Měla by mít výraznější a veselejší profil.

NE, Je třeba vybudovat autobusové zastávky, místo torz kaštanů nová výsadba.

Komentáře

ANO, Ano, ale je co vylepsovat

Ten hnůj vedle dětského hřiště, nic moc!!

NE, nepořádek kolem kontejneru, není obecní kompost

ANO, Tady bych podotknul, ţe to chce téţ dotáhnout k dokonalosti.

Komentáře

NE, Spise ji ubyva. Zadny rozvoj..

NE, Zadáno odbornici na zeleň. 

NE, Přivítal bych pravidelnější reţim a úklid veškerého ošetřeného materiálu IHNED na 

skládku. 

NE, Chybí.

Komentáře

NE, protoţe je málo spojů, musím častěji pouţívat auto, coţ vede k většímu provozu v 

obci

ANO, Ano, protoze nepouzivam

Nedostatek autobusových linek, především dopoledních směrem do Plzně.

NE, uvítal bych spoj MHD o víkendu

ANO, víc 52 do smědčic

Víc dopoledních spojů do Plzně a hlavně něco o víkendu

NE, není víkendový spoj MHD

nevyuţívám

NE, více spojů by bylo prima,ale jen pokud je to ve finančních moţnostech obce

NE, chybí MHD o víkendech

POUZIVAM ZATIM JEN MINIMALNE

ANO, během dopoledne není četnost spojů příliš dobrá

ANO, během dopoledne není četnost spojů příliš dobrá

ANO, Lze s ní vystačit, u ČSAD je někdy problém s přeplněním autobusu.

nepouţívám

NE, Dopolední spoj MHD.

NE, MHD i v sobotu a neděli.

NE, Chybí spojení na Rokycany, dopolední na Plzeň, ve dnech pracovního klidu není 

spojení ţádné. 

NE, Chybí tady spoj ráno na Plzeň kolem 9 hod.

39%

49%

12%

1.1 Jste spokojen/a s 
DOPRAVNÍ SITUACÍ V OBCI?

ANO NE NEVÍM

39%

51%

10%

1.2 Jste spokojen/a se 
VZHLEDEM NÁVSI?

ANO NE NEVÍM

65%
25%

10%

1.3 Jste spokojen/a s PÉČÍ O 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ?

ANO NE NEVÍM

56%34%

10%

1.4 Jste spokojen/a s PÉČÍ O 
VEŘEJNOU ZELEŇ?

ANO NE NEVÍM

35%

49%

16%

1.5 Jste spokojen/a s 
ČETNOSTÍ SPOJŮ? (MHD, 

ČSAD)

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

ano, kdyţ bude bezpečnější mříţ na výpusti

Jako poţární nádrţ, dobrý.Jako koupaliště ,ne!

nevyuţíváme

problém kvality vody v části pro děti

NEVÍM, kdyby přibyla dětská sklluzavka....

nutna oprava

NEMOHU POSOUDIT-NEPOUZIVAM

ANO, Moţná by chtělo u přítoku v mělké části udělat zachytávání nečistot.

Na poţární nádrţ to stačí, na koupaliště to není povolené. 

Děkuji dobrovolníkům za jarní čištění, při opakovaném znečištění se jiţ bohuţel nečistí, 

ale díky za moţnost plavání.

Komentáře

ANO, jsem moc rád, ţe máme alespoň tohle, ale hlavní věcí jsou lidi, kteří se o veřejné 

akce zasazují a aktivně se jich účastní

NE, PRO DETI BY SE MELO HRISTE UPRAVIT

NE, pro skutečně veřejné akce je vybavení obce zcela nedostačující

NE, pro skutečně veřejné akce je vybavení obce zcela nedostačující

ANO, Bývalý krám není dostatečně velký.

hřiště-přístřešek

Komentáře

NE, uvidíme, co nabídne nový nájemce

NEVÍM, V soucasne chvili tezko soudit.

v součastné době ano

nevyuţíváme

NE, předchozí nájemnice úplný propadák

ANO,  s novým nájemcem ano  

malé prostory, bohuţel i značně zakouřené, ale ve sluţbách došlo ke zlepšení

NEVÍM, Jednou přijde čas, kdy také okusím našeho pohostinství. Opiju pana Pilaře a 

bude odcházet s cigaretou v puse a za uchem. :-)

NE, Topení není vyhyvující a neefektivní - zavést plyn.

NEVÍM, Musí posoudit kdo tam chodí.

ANO, Obec se bue muset rozhodnout, co je pro ni přednější. (Hospoda, nebo kosmetický 

salon)

Komentáře

NE, zrušit

ANO, zdraţit poplatky

kontejner na odpad ano, moţná nárazově (3x - 6x do roka)

ANO, lépe doplácet, neţ černé skládky. Ne kaţdý můţe odváţet do sběrného dvora.

Kontejner je urcen pro shromazdovani velkokapacitniho odpadu, ktery nelze umistit do 

popelnic. To, ze v praxi tuto svou funkci neplni a je v nem shromazdovan i ostatni odpad, 

je vec jina. 

ANO, Urcite Ano!

ANO, nebude-li kontejner, hrozí nebezpečí odkládání odpadů jinde po obci, jsem pro 

zachování

NE, likvidace vlastního komunálního odpadu je věcí občanů, osobně bych doporučoval 

prokazovat likvidaci odpadů, nebo vybírat paušální roční poplatek na likvidaci černých 

skládek. Za uštřené peníze bych zavedl úřad "Obecního pilicajta"

NE, likvidace vlastního komunálního odpadu je věcí občanů, osobně bych doporučoval 

prokazovat likvidaci odpadů, nebo vybírat paušální roční poplatek na likvidaci černých 

skládek. Za uštřené peníze bych zavedl úřad "Obecního pilicajta"

NEVÍM, Nepotřebuji ho.

ANO, Ať se zdraţí pouţívání kontejneru. Do některých lokalit popeláři nezajedou. Kam si 

máme dát popelnici?

ANO, Sníţila by se občanská vybavenost, ne kaţdý můţe mít popelnici.

46%

39%

15%

1.6 Jste spokojen/a se 
STAVEM POŽÁRNÍ NÁDRŽE 

(KOUPALIŠTĚ)?

ANO NE NEVÍM

61%27%

12%

1.7 Jste spokojen/a s 
VYBAVENÍM OBCE PRO 
VEŘEJNÉ AKCE (BÝVALÁ 

PRODEJNA, HŘIŠTĚ)?

ANO NE NEVÍM

30%

41%

29%

1.8 Jste spokojen/a s 
HOSPODOU?

ANO NE NEVÍM

53%36%

11%

1.9 Schvalujete a považute za 
důležité aby obec udržovala 

OBECNÍ KONTAJNER NA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD i přes to, 

že jeho provoz je pro obec 
značně finančně ztrátový? …

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

NE, zrušit

NEVYUZIVAME,VOZIME DO ZBERNEHO DVORA

nevyuţívám

Nepouţívám ho. 

Komentáře

NEVÍM, zatím se nové zastupitelstvo rozkoukává, uvidíme v budoucnu

ANO, krátká doba na hodnocení

vyrovnaný rozpočet, nedělat dluhy

zvednout najem aromatice

ANO, ano,jen nájmy jsou nízké

NEMOHU POSOUDIT

ANO, Hlavně ţádné dluhy. 

Komentáře

ANO, formou internetu a e_mailu je formě pro mě dostatečná, veřejný rozhlas k nám 

stejně není slyšet

Po volbách ano

ANO, budu-li se zajímat, dozvím se jistě vše potřebné

ANO, výrazné zlepšení - internet, nástěnka, INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Internet kaţdý nemá, rozhlas není všude slyšet (slabě). 

ANO, Teď ano. 

Komentáře

Viz bod 1.12 (pozn.: tento respondent v 1.12. odpovedel NE)

nepatří tam reklamy

ANO, pěkné a přehledné nové obecní stránky

Nové webové stránky jsou moc zdařilé a ţivé! Díky za ně. 

ANO, chybí moţná záloţka "pro turisty"

ANO, příjemné zlepšení

Internet nemám. 

NEVÍM, Nemám internet.

Komentáře

ANO, Dekuji zejmena L. Sosnovi, jeho pusobeni je neocenitelne a nesmirne dulezite.

ANO, Naprosto skvělé!

ANO, velmi

ANO, výborné, pokračovat

ANO, Patří dík všem, kdo tyto akce pořádá!!

56%26%

18%

1.10 Vyhovuje Vám 
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO 

KONTAJNERU?

ANO NE NEVÍM

24%

42%

34%

1.11 Jste spokojen/a s 
HOSPODAŘENÍM 

ZASTUPITELSTVA S FINANČNÍMI 
PROSTŘEDKY OBCE?

ANO NE NEVÍM

72%

25%
3%

1.12 Připadáte si dostatečně 
INFORMOVÁN O DĚNÍ V 

OBCI?

ANO NE NEVÍM

81%

13%6%

1.13 Jste spokojen/a s 
PREZENTACÍ OBCE NA 

INTERNETU?

ANO NE NEVÍM

91%

6%
3%

1.14 Jste spokojen s pořádáním 
OBECNÍCH AKCÍ (VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, 

DĚTSKÝ DEN, SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ, 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ,..) ?

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

NE, Schazi koncept, je tu rada hezkych domu ale i rada domu ve spatnem stavu nebo 

architektonicky nehodicich se. Na okraji obce ok, ve stare zastavbe pusobi rusive.

NE, náves by měla být více "vesnická" a především mi chybí bezpečný průchod po silnici 

ve směru Pavel Turek - náves

nic jiného mi nedzbývá

ano,aţ na prasečák a sklepy vedle oú

stanovit určité společné znaky u nové výstavby, některé domy jsou pěst na oko

NE, Ne zcela, nová výstavba by měla být významněji omezována, nejen v kvantitě, ale 

především v kvalitě

je třeba řešit všechny části obce, nejen náves! 

NE, nekoncepční rozvoj :((

NE, Chodníky.

ANO, Nemám patent abych rozeznal co je vzhledné a nevzhledné.

Komentáře

Sousedé topí vyjeté oleje.

ANO, spíše ano, znám horší případy(lokalita Pod Liškárnou)

ANO, šptný obrázek obce daný chronicky známým sporem

ANO, aţ na krádeţe a výrobu a distribuci drog apod v obci:(((

ANO, V podstatě ano.:-)

ANO, Aţ na výjimky ano.

ANO, ARO Dobré

Nemáme ţádné zvláštní problémy se sousedy, ale celkově by neškodilo více ohledů a 

tolerance ke svým sousedům (hnůj u plotu, ranní rámus atp.)

NE, Jak se říká, sousedy si člověk nevybere.

Komentáře

ANO, stav ano, kvalita příliš ne, mám vodu z vlastního vrtu

připojit obec na vodovod

NEVÍM, zatím je to u nás dobré

NE, zastavit bezpodmínečně další povolování vrtů vč. zkušebních, dochází ke kritickému 

úbytku vody!!!!

Komentáře

NE, přestěhovala jsem se do malé vesnice a chci, aby malou vesnicí zůstala

Tak intenzivní rozvoj to není,v r. 2010 nebylo vydáno ţádné stavební povolení!  

NE, spolu s výstavbou by se musely rozvíjet i obecní plochy - cesty pro vycházky a další 

hřiště, výstavba vodovodu a kanalizace

NE, jsem pro omezení , resp. zastavení do vybudování potřebné infrastruktury

NE, Do doby vyřešení vodovodu, kanalizace a dopravní situace v obci. Místní 

komunikace jsou ve špatném stavu

Stavět ano, ale s rozmyslem.

ANO, Ekonomická krize, p. Cibulka a Občanské sdruţení se postará, aby rozvoj nebyl 

tak intenzivní.

57%

33%

10%

1.15 Jste spokojen s celkovým 
VZHLEDEM A RÁZEM OBCE?

ANO NE NEVÍM

78%

18%

4%

1.16 Jste spokojen se SOUSEDSKÝMI 
VZTAHY VE SVÉM OKOLÍ?

ANO NE NEVÍM

52%
43%

5%

1.17 Uspokojuje Vás STAV A KVALITA 
VODY, kterou máte k dipozici?

ANO NE NEVÍM

16%

58%

26%

1.18 Schvalujete intenzivní ROZVOJ 
OBCE DLE AKTUÁLNÍHO NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO PLÁNU?

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

Aţ na splodiny z komínů některých občanů Smědčic.

příliš mnoho otázek na velmi podobná témata....

aţ to,ţe někteří pílí v kotlích co se nemá,ničí nám všem ovzduší

NE, topí se strašnými sajrajty, např. odpadem z kontajnerů, plasty, topné oleje...prosím 

zatočte s tím!

paliva pro lokální topeniště!

Ano, ale vadí mi dým z komínů hlavně na návsi a topení vyjetým olejem! 

ANO, směrem na Litohlavy je to dobré, ve středu obce ne

V topne sezone je obec zatezovana kourem a emisemi z malych zdroju znecistovani 

ovzdusi (kotle na tuha paliva)

Chybí čistička, není kam vozit travu.

ANO, V zimnim obdobi mi vadi kourici kominy (naves) a paleni odpadu

vadí mi smrad z komínů

ANO, aţ na zápach z nekvaslitního a plastového paliva z lokálních topenišť

ANO, Částečně. :-)

Spíše ne

Ţivotní prostředí se mi líbí jen mi vadí, ţe ho někdo ničí tím, ţe topí vyjetý olej!!!

v zimě-topí se,co se nemá

Nelíbí se mi dopravní situace v obci. 

NE, Emise z domácích topenišť. 

NE, Občasné znečištění ovzduší lokálním vytápěním by zaslouţilo více pozornosti.

NE, Jak se bránit vůči jednotlivcům, co v kamnech topí veškerý odpad, plasty. Kdo má 

takové sousedy ví, jak je to příšerné.

Komentáře

vadí mi hlavně ti psi

ANO, kromě dopravy - je nebezpečné přecházet na některých místech nebo chodit po 

okraji silnic

ANO, Ja se citm bezpecne ale mam obavy pustit deti na silnici.

Je pro nás velmi nepříjemné volné pobíhání psů. 

komunikace znečistěne psy

Aţ na občasně pobíhající psi je vše OK

pobíhání a úklid psích výkalů

NE, pokud se týká chůze podél silnice

Pobihajici psi je problem!

NE, Pobihajici psi mi hodne vadi!

Zbytečné peníze za radar, volně pobíhající psi po vsi.

NE, vadí kriminalita obecně, psi bez doprovodu 

ANO, s výjimkou pobíhajících psů. Doporučuji rychlé řešení.Pomohl by "Obecní policajt"

Spíše ne

Vadí mi psi kteří neustále pobíhají v obci a přilehlém okolí bez dohledu majitele!!!! V 

lepším případě je majitel od psů hodně vzdálen!!Především pan Harant, Kolev, 

Houdek,Bernášek,...

občas psi

Časté pobíhání psů. 

NE, Doprava.

Nasráno kolem koupaliště.

NE, Nelíbí se nám volné pobíhání psů!

NE, Chybějící chodníky, nepřehledné křiţovatky, potulní psi.

ANO, Volné pobíhání psů. 

NE, Pobíhající volně psi v obci obtěţují hlavně malé děti s maminkami.

Komentáře

NE, uvítala bych jiné typy - klasické otvírání víka kontajneru

NE, NAPROSTO NE. Strkat v mrazu plastové lahve po jedné je peklo :(

NE, Pralinky jsou silene, vetsi kusy odpadu je potreba trhat na male, vede ke kupicim se 

odpadum vedle, i umistneni kontajneru je moc na ocich, nevypada to tam hezky.

NE, na třídený odpad bych spíše uvítal typ kontajneru, např. papír kulatým otvorem 

často nemůţu prorvat a plasty totéţ

Dala bych prednost jinemu typu

aby bylo kolem kontejnérů čisto neovlivní typ kontejnéru,ale nezodpovědnost lidí

NE, vozím odpad do Chrástu ke škole, vhodnější kontejner

Pytel s odpadem se tam neda nacpat, musí se to tam házet jednotlivě

Více míst, alespoň jedno

MNoţství a umístění vyhovuje, typ pralinka je velmi nepraktický!

NE, připadají mi lepší klasické kontejnery

NE, pouţít jiný typ s větším vstupním otvorem

ANO, Moznost rozsireni o 1 sberne misto.

NE, vhodnější otevíravé kontejnery, separáty odváţíme do Plzně a Chrástu:((

ANO, Tzp vzhovuje, umístění nikoliv. :-)

Na umělé hmoty nestačí.

NE, Zvýšení kapacity.

NE, Pouze v jedné části obce coţ vyhovovalo určité části.

ANO, Chybí "pralinka" na kartony od mléka (Tetra Pack)

65%

25%

10%

1.19 Líbí se Vám ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v 
obci?

ANO NE NEVÍM

66%

32%

2%

1.20 Cítíte se v obci BEZPEČNĚ 
(doprava, kriminalita, pobíhající 

psi,..)?

ANO NE NEVÍM

61%

38%

1%

1.21 Vyhovují Vám současné TYPY 
("pralinka"), MNOŽSTVÍ A UMÍSTĚNÍ 
KONTAJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 1: Jak občané hodnotí současný stav

Komentáře

NE, Je to paskvil, mix stareho staveni, socialisticke prodejny a zvlastniho prilepku 

(hasicarny). Neni cim se chlubit. Technicky stav neni ale spatny.

ANO, dokáţu si představit vzhlednější objekt, ale svému účelu vyhovuje a peníze je 

moţné investovat do potřebnějších věcí

Chtelo by vymenit okno v knihovne a vchodove dvere

NE, ale chápu, ţe v akci Z to neopravíme a peníze nejsou, resp. jsou důleţitější jinde..

NE, Chatrná střecha - zateplit, malý OÚ. 

NE, Ne, ale myslím, ţe jsou tu jiné priority.

NE, Budova nic moc, prostory vnitřní nevyhovující.

NE, Chtělo by to rekonstrukci budovy a hlavně zateplení (stropy, okna)

Komentáře

NE, téměř neslyšitelný u rybníka

NE, je tišší neţ byl

ANO, Jen kdyz jsem venku

NE, V nekterych casti obce aniobcane nevi, ze hlaseni probehlo.

NE, Zato slyším dobře Adámkovic Itálii.

NE, Temer vubec...

NE, Není rozumět

ANO, Celkem ano, ale mimo mimořádná hlášení by měl být stanoven pevný čas vysílání.

Komentáře

NE, uvítal bych lampu na spojovací cestě Pavel Turek - schody ve směru na Liškárnu, 

chodí tu poměrně dost lidí

v náší části není

NE, chybí jedna lampa směrem na Bušovice-Litohlavy (u Racků ?)

Navrhuji vypinat v dobe nocniho klidu (napr. od 1:00 do 4:00)

Nám ano.

ANO, v nových lokalitách měl osvětlwení vybudovat investor a předat obci!!!

Časté vypadávání dodávky proudu při větších větrech. 

NE, Při silnějším větru vypadává osvětlení.

Komentáře

Vadí mi volné pobíhání psů! Hlavně nebezpečné je to pro maminky a jejich děti! 

Velice.

NE, ale psi bez dozoru volně pobíhající od Adámka a Harantů, kteří zjevně nejsou 

veterinárně ošetřeni vadí. Nevadí pes na procházce, který má v dohledu majitele.

Komentáře

ANO, Co je to stesti...?

ANO, Štěstí je pocit, který si vytváříme v sobě a obec s ním nemá moc společného.

ANO, ještě ţena kdyby nezlobila.

Spokojení.

ANO, Velmi.

Snad lépe vystihuje poměrně spokojení.

Ano, dokud v jisté ulici nezačala občanská válka.

53%36%

11%

1.22 Jste spokojen se VZHLEDEM A 
STAVEM BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU?

ANO NE NEVÍM

33%

64%

3%

1.23 Slyšíte dobře OBECNÍ ROZHLAS?

ANO NE NEVÍM

89%

11%
0%

1.24 Vyhovuje Vám VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ?

ANO NE NEVÍM

51%
46%

3%

1.25 Máte problém se SOUČASNÝM 
STAVEM POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI?

ANO NE NEVÍM

92%

5%
3%

1.26 Jste ve Smědčicích ŠŤASTNÍ?

ANO NE NEVÍM
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Výsledky obecní ankety / část 2: Názor občanů na moţné budoucí plány

Komentáře

tak to jich moc nebude!

JSEM PRO, rozhodně ano,povaţuji to za nejdůleţitější pro bezpečnost dětí

JSEM PROTI, Zásadně ne.

JSEM PROTI, Tam, kde jsou nutné, nejdou vybudovat a jinde jsou zbytečné 

(zatím).

JSEM PRO, Ano, ano, ano

Komentáře

Nejprve by se měly udělat chodníky v obci a pak někam jinam. A hlavně k mostu 

chodník je. A dál by to mohla být starost Chrástu?

JSEM PRO, Kdyz se bude podilet i Chrast.

Jestli na to máte, tak třeba aţ do Plzně! 

JE MI TO JEDNO, příliš nákladné-za řekou je moţno vyjít bezpečně nahoru mimo 

hlavní silnici

JSEM PROTI, Az k malemu mostu uz je-zbytek je Vec obce Chrast.

nelze řešit, alespoň řešení neznám.!!

Chodník je vybudovaný ale na vlastní nebezpečí. 

JSEM PROTI, Ztráta peněz, pro 3 lidi.

JSEM PROTI, Zásadně ne.

JSEM PROTI, Pro "5" občanů, kteří tam projdou za den, je současné řešení 

vyhovující. 

JSEM PRO, Jednoznačne ano.

Komentáře

JSEM PRO, do budoucna určitě vynikající věc, které bude potřeba, ale v 

současné době bych se pravděpodobně k obecnímu vodovodu nepřipojil

JSEM PRO, povaţuji za zásadní prioritu obce

JSEM PRO, povaţuji za zásadní prioritu obce

JSEM PROTI, Ne v takovéhle zlodějině, jako byl návrh.

JSEM PRO, Ano.

Komentáře

JSEM PRO, počítat ze steskou (kola, kočárky, brusle, kola,..)

doplnit keřovou (remízkovou) výsadbou jako ochranu před navátím sněhu

Kdyţ s tím budou souhlasit majitelé pozemků, tak proč ne!

málo místa

JSEM PROTI, Totální kravina!

JSEM PRO, Velice dobrý nápad, určitě ano.

78%

11%

0%
11%

2.1 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ PRO BEZPEČNÝ 
PRŮCHOD OBCÍ (jen po jedné straně a tam, kde 

je to technicky možné bez stavebních úprav nebo 
porušení rázu obce většího rozsahu (kácení 

stromů, bourání zdí atp.)

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

67%

23%

0%

10%

2.2 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU 
SMĚDČICE CHRÁST.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

83%

6%

0%
11%

2.3 OBECNÍ VODOVOD.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

67%

17%

0%

16%

2.4 VYSÁZENÍ ALEJE KOLEM 
SILNICE SMĚDČICE -

BUŠOVICE.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO
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Výsledky obecní ankety / část 2: Názor občanů na moţné budoucí plány

Komentáře

krizová je křiţovatky pod kapličkou

nájezdy z proluk určených k zástavbě musí řešit a platit investor lokality - 

výstavby!

JSEM PRO, vyloučení nákladní dopravy ze směru od Litohlav - je stále 

porušováno - ( Obecní policajt )

Komentáře

JSEM PRO, čím víc, tím líp

Na návsi,místo kaštanů

O květiny se někdo musí intenzivně starat. 

Jsem pro pokaceni kastanu na navsi a vysazeni jine zelene.

výsadba ano,ale s rozvahou

Náhradu za staré a poškozené stromy. 

JSEM PRO, Tak, aby v budoucnu nepřekáţely (např. dopravě)

JSEM PRO, Ano! Vhodný výběr stromů, více listnáčů, např. lípy, ţádné borovice.

Komentáře

Byl bych pro,ale to by asi znamenalo zvýšení najmu, a to by nebylo dobré!

nevím jak by to ovlivnilo "volnou" vyuţitelnost prodejny

JE MI TO JEDNO, nevyuţívám

Do hospody chodí 5 lidí, tak si myslím, ţe kapacita je dostačující! Zničí se jediná 

společenská místnost!

JE MI TO JEDNO, a všechny akce by byly tedy v hospodě?

JSEM PRO, oddělit nekuřácký prostor

JSEM PROTI, Jsem zasadne proti!

JSEM PRO, kdyţ budou peníze..:)

Pokud to bude prospěšné pro OU, souhlasíme.

JSEM PROTI, Kdyţ vidím, jak tam večer sedí 5 lidí - absolutní zbytečnost.

Komentáře

JSEM PRO, Obec má vhodný pozemek?

JE MI TO JEDNO, nevím, jestli je to nutné pro odpad z veřejných ploch tak asi 

ano..

JSEM PRO, Je ale třeba najít vhodné místo a zabezpečit proti zneuţití. 

JSEM PRO, Také dobrý nápad.

79%

6%

1%

14%

2.5 DOPRAVNÍ KONCEPT OBCE (řešení 
alespoň hlavních komunikací = průtah obcí = 

bezpečný pohyb chodců, nájezdy z proluk 
určených k zástavbě, zklidnění dopravy v 

obci)

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

80%

5%

0%

15%

2.6 VYSÁZENÍ NOVÝCH STROMŮ, KEŘŮ 
A KVĚTIN NA OBECNÍCH 

PROSTRANSTVÍCH.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

68%
8%

0%

24%

2.8 VYBUDOVÁNÍ OBECNÍHO 
KOMPOSTÉRU.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

57%
16%

1%

26%

2.7 PŘESUN HOSPODY DO ČÁSTI BÝVALÉ 
PRODEJNY (zvětšení kapacity, terasa, lepší 

dostupnost a viditelnost od silnice, možnost 
rozšíření o sál / prostor pro veřejná zasedání a 

obecní akce)

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO
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Výsledky obecní ankety / část 2: Názor občanů na moţné budoucí plány

Komentáře

na vsi by si děti měli hrát troch jinat neţ na městském mobiliáři - dětské hřiště 

bych proferoval jako doplnět u hospody. Něco jiného je hřiště pro míčové hry a pro 

všechny věkové kategorie a tedy i pro dospělé.

Otázka, co znamená nové dětské hřiště? 

i kdyţ máme malé děti tak bychom jej pravděpodobně nevyuţívali

JSEM PRO, rozhodně ano

Dosavadní stačí.

JSEM PRO, jistě, bez psích výkalů a injekčních jehel

JSEM PRO, Jednoznačně. :-)

Jsem určitě pro,ale volila bych umístění vedle sportovního hřiště!!!!!(př. mezi 

hřištěm a cestou)Kdyţ jsou dvě děti tak si mohou vybrat na kterém si budou hrát a 

budu moct dohlíţet na obě!! a je to dál od vody!!!

JSEM PROTI, Mám dojem, ţe uţ si někdo nahrabal na dětech aţ dost!

JSEM PRO, Ale více skromnosti by bylo na místě. 

Komentáře

JSEM PRO, Splaškovou kanalizaci napojit na stávající ČOV Chrást, pomocí 

přečerpávání

Bylo by to hezke ale kde ne to vzit penize?

JSEM PRO, Povaţuji za zásadní prioritu obce

JSEM PRO, Byla by velmi potřebná.

Komentáře

Jsem pro, ale hlavně aby to k něčemu bylo.

JSEM PRO, Jsem pro, ale jen konkrétní a aktuální věci, které lze vybudovat hned.

Komentáře

JE MI TO JEDNO, kdyţ to bude na internetu

ROZESILANI E-MAILEM OBCANUM

JSEM PROTI, Je u OU

JSEM PRO, Jiţ brzo bude. :-)

Komentáře

Nevím přesně o co jde.

JE MI TO JEDNO, kdyţ to bude na internetu

Zatím asi stačí!

76%

6%

0%

18%

2.9 VÝSTAVBA NOVÉHO 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

83%

6%
0%

11%

2.10 VYBUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE A ČISTIČKY 

ODPADNÍCH VOD.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

88%

2%
0%

10%

2.11 VEŘEJNÁ ANKETA JAKO 
JEDNA Z FOREM KOMUNIKACE 

ZASTUPITELSTVA OBCE S 
OBČANY.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

55%
15%

0%

30%

2.12 NOVOU OBECNÍ VÝVĚSKU 
NA NÁVSI.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

53%
11%
1%

35%

2.13 REKONSTRUKCI 
PLAKÁTOVACÍ PLOCHY U 

OBECNÍHO ÚŘADU.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO
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Výsledky obecní ankety / část 2: Názor občanů na moţné budoucí plány

Komentáře

JSEM PRO, A mozna presun stozaru, ktery nekdo pri otaceni asi prehledl a 

ohnul..

nevyuţívám

JE MI TO JEDNO, Smedcicti obcane k OU snad dojdou i pesky , ze?

JE MI TO JEDNO, do hospody a na úřad choďme pěšky:))

JE MI TO JEDNO, Nejezdím tam.

JSEM PROTI, Choďte pěšky. 

JSEM PRO, Ano, skutečně nebezpečný výjezd do vozovky. 

Komentáře

JSEM PRO, hlavne sbirat vykaly

JSEM PRO, Je to neustalej problem s volne pobihajicimi psi!

záleţí na znění

vyhláška to nevyřeší

Komentáře

JSEM PRO, Jen umiracek a mozna pulnoc.

JSEM PROTI, Byli bychom pro zachování tradic a nechali klasické vyzvánění 

zvonem. 

JSEM PRO, poledne, půlnoc a pochopitelně umíráček

JSEM PROTI, umíráček

JSEM PRO, poledne

jen umíráček

JSEM PRO, o víkendu

Vyhovuje stavajici situace. Zvoneni kazdou hodinu ci o pulnoci povazuji za 

zbytecne.

JSEM PROTI, V pripade kladneho odhlasovani jsem jen pro umiracek.

JSEM PROTI, jsem pro zvonec mechanický, co tam je...elektroniku néééé

JSEM PROTI, Holt jsem konzerva.:-)

ano, pokud by elektronika ovládala zvon

JSEM PRO, Umíráček

JSEM PROTI, Nedůstojné, je to kulturní památka.

JSEM PROTI, Zvonit osobně je pocta, úcta k neboţtíkovi.

Komentáře

JSEM PRO, Casem by se to zaplatilo na energiich.

Pokud budou finanční prostředky.

neznám technický stav budovy

JSEM PRO, Jediný obecní movitý majetek by měl vypadat důstojně a měl by 

funkčně vyuţívat své prostory. Zatím mnoho nevyuţitých "skladišť"

Kdyţ budou peníze, tak ano!

jen nutné opravy

JSEM PRO, souvisí s celkovým rozdělením a vyuţitím objektu

ano,pokud je to nutné

JSEM PRO, Jsem pro, ale bezpečnost dopravy a její řešení je pro mne prioritou.

JSEM PROTI, To se chce zase několik lidí obohatit?

49%

16%
0%

35%

2.14 LEPŠÍ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ A 
OTÁČENÍ AUT U OBECNÍHO 

ÚŘADU (při dvou a více autech …

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

78%

6%
0%

16%

2.15 "PSÍ VYHLÁŠKA" REGULUJÍCÍ 
VOLNÝ POHYB PSŮ V KATASTRU 

OBCE.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

53%
35%

0%

12%

2.16 ELEKTRONICKÉ VYZVÁŇĚNÍ V 
KAPLIČCE

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO

56%

16%

0%

28%

2.17 REKONSTRUKCE BUDOVY 
OBECNÍHO ÚŘADU - nová 

střecha, zateplení objektu atd.

JSEM PRO JSEM PROTI NEVÍM JE MI TO JEDNO
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Výsledky obecní ankety / část 3: Priority občanů Smědčic

Komentáře

Kdyţ bude nekuřácká, tak uţ tam nebude chodit vůbec nikdo!!!

Kouřit, nekouřím a v hospodě mi to nevadí

Nekouřit, rozhodně nekouřit

rozhoduje majitel

rozšířit prostory, oddělit nekuřáckou část

Ať se rozhodne nájemce.

0

1

2

3

4

5

3.1 OHODNOŤTE PROSÍM NA STUPNICI, JAK DŮLEŽITÉ JSOU PRO VÁS 
NÁSLEDUJÍCÍ FAKTORY Z HLEDISKA KVALITY BYDLENÍ A ŽIVOTA 

1 - nedůležité ...... 5 - zásadní

Klidná doprava, nízká kriminalita, vandalismus atp.

Dobré sousedské vztahy

Dopravní obslužnost veřejnými dopravními prostředky.

Klid - klidná doprava, klid sekaček v neděli atp.

Kulturní a společenský život v obci.

Architektonický ráz  a vzhled obce (udžované doby bez 
architektonických výstřelků atp.)

Vedení obce (hospodaření s veřejnými prostředky, 
péče o rozvoj, údržbu a atmosféru atp.

Občanská vybavenost (dětské hřiště, hospoda, služby v 
obci či blízkém okolí)

Pracovní příležitosti v dosahu.

13%

36%34%

17%

3.2 AKTUÁLNĚ - CHCETE 
KUŘÁCKOU, NEBO NEKUŘÁCKOU 

HOSPODU?

KOUŘIT MEKOUŘIT JE MI TO JEDNO KOMPROMIS
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Výsledky obecní ankety / část 4: Kde občané nabízejí svou pomoc obci

Komentáře

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Pomoc při organizování sportovních akcí, L+E

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Brigády - peta.suchy@gmail.com, 776126375

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.), Mohu 

nabídnout pomoc a poradenství v oblasti ţádání a vyúčtování dotací pro měkké projekty (reginálnální, státní, evropské prostředky), 

s investicemi bohuţel zkušenost nemám. Plánování, koordinace, organizace. Od srpna 2011 ve větším rozsahu. Kateřina 

Jonášová (E45)

Jiţ 20 let udrţujeme obecní pozemek u našeho domu a hodláme v tom pokračovat.

brigáda

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Nejsem přihlášen k trvalému pobytu a přihlásím 

se = pomůţu do obecního rozpočtu částí svých daní, Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.), s důvěrou se obraťte, mohu-li rád 

pomohu. Petr Leitl

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., V rámci mého zdravotního stavu.

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Pomoc při organizování sportovních akcí, L+E

Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.) Martin Kondr

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Sponzorský dar, Prispeji na nove detske hriste. 

Martin Pilař

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Lukáš Čechura

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Vítovec

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Roman Racek

Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.) Petra Pilařová

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Roman Babka

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Šnebergrovi

Sponzorský dar. Michal Šmíd

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Sponzorský dar. Klaudová

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Vláďa Sosna

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp. Krumlovi

Sponzorský dar, Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.). Holeček

Sponzorský dar, Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.) Petr Drahoňovský

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Sponzorský dar, Jiná pomoc (odborná, 

poradenská atp.) Václav Jonáš

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.) Renáta 

Blechová

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp., V rámci mého zdravotního stavu. Smědčice 64

79%

8%

2%

11%

4.1 PROSÍM UVEĎTE, ZDA JSTE SCHOPNI A OCHOTNI OBCI POMOCI A JAKÝM ZPŮSOBEM. CHCETE-LI 
POMOCT, PROSÍM UVEĎTE V POLI "Jiné" DETAILY A VÁŠ KONTAKT.

Aktivní pomoc - brigády, stavba dětského hřiště, organizování obecních akcí atp.

Sponzorský dar

Nejsem přihlášen k trvalému pobytu a přihlásím se = pomůžu do obecního rozpočtu částí svých daní

Jiná pomoc (odborná, poradenská atp.)
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Výsledky obecní ankety / část 5: Komentáře, vzkazy, názory

Přepis komentářů z bodu 3.1. (papírová anketa): "Dobré sousedské vztahy": V určité lokalitě uţ nikdy nebudou, 

bohuţel..; Klid (klidná doprava, klid sekaček v neděli atp.)": Ano! Určití kutilové začínají uţ v 7 ráno!

Mezi občany slyším protesty s nízkým nájmem "Salonu Aromatica". Jak to budeme řešit? Chápu, ţe se v obci dotuje 

hospoda, ale proč se to vztahuje i na salon.

ZA VELMI DŮLEŢITÉ POVAŢUJI ZACHOVÁNÍ EKONOMICKÉ STABILITY OBCE.  OBEC BY MĚLA OD OBČANŮ 

ZÍSKAT VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ . PŘED POVOLENÍM ROZŠIŘOVÁNÍ OBCE VYBUDOVAT KANALIZACI, 

VODOVOD A KVALITNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, ZA KTERÉ BY BYLI ZODPOVĚDNI SAMI OBČANÉ. NOVÉ 

KOMUNIKACE VYBUDOVAT ZA PROSTŘEDKY NOVÝCH STAVEBNÍKŮ.FUNKCE NEKOMPROMISNÍHO, ALE 

MÍSTNÍHO "OBECNÍHO POLICAJTA" BY POMOHLA ŘEŠIT PROBLÉMY S ODPADY, SPALOVÁNÍM ODPADKŮ V 

DOMÁCÍCH KOTLÍCH, ŘEŠIT MEZISOUSEDSKÉ VZTAHY, POBÍHÁNÍ PSŮ A POD. TAKÉ BY SE MĚLO ŘEŠIT 

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ SOUKROMÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH ( ZEJMÉNA KOLEM HOSPODY 

SE NEDÁ PROJET OSOBNÍM AUTEM, NATOŢ V PŘÍPADĚ POŢÁRU !) PRO ROZVOJ OBCE VÍCE VYUŢÍVAT 

MOŢNÝCH DOTACÍ, FONDŮ A PŘÍSPĚVKŮ KRAJE A STÁTU. ZAINTERESOVAT POVĚŘENOU OSOBU, ŢE Z 

KAŢDÉ ZÍSKANÉ DOTACE DOSTANE NAPŘ.10%.

PŘEJI MNOHO ZDARU A SIL A ODHODLÁNÍ CELÉMU OBECNÍMU ZASTUPITELSTVU

PETR DRAHOŇOVSKÝ

Děkuji za tuto anketu, jenţ příslibem lepších dnů snad bude. A děkuji téţ za mravenčí a trpělivou práci Martina Pilaře. S 

pozdravem Václav Jonáš :-)

Ţádám všechny majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli sekrementy, kterých je na všech vycházkových trasách 

nespočet. Je pro kaţdého majitele takový problém nosit sáček a sehnout se? OÚ děkuji za moţnost vyjádřit se: podpis 

bohuţel nečitelný (papírová anketa), Smědčice 64

Anketa nikdy nic nevyřešila, kaţdý má své priority. Směřoval bych ji ke skutečně aktuálním problémům obce v kaţdém 

roce (co je v tom roce moţné z finančních důvodů vybudovat).

Díky Vám, moc si cením všeho, co pro obec děláte!

Je třeba opravit cestu od kaple k rybníku. Dále řešit parkování aut na veřejném prostranství, někdy nelze projet s velkým 

autem!

Za práci s anketou děkuji, opakuji ještě svoje priority - bezpečnost při chůzi podél silnic a dětské hřiště, vše ostatní je 

jistě závislé na penězích, které bude mít obec k dispozici.

Kontejnér je ztrátový,tak je v anketě. Co ztrátové nájmy?Hospoda budiţ,ale opravdu je třeba podporovat něčí podnikání 

z obecních financí?

Díky Martine! Vláďa

Lukáš Čechura. Myslím, ţe za poslední měsíce uţ jsme si toho řekli tolik, ţe není cokoliv dál psát:-) Kaţdopádně dobrá 

anketa, jen doufám, ţe se toho zúčastní alespoň 30 lidí, aby byly nějaké objektivní výsledky.

Díky za anketu, jsem zvědav, jaký bude mít ohlas a jaké budou výsledky. Jelikoţ se nestydím za své názory a chci, aby 

jsem se cítil v obci já i má rodina dobře, uvádím zde své jméno. Zdravím zastupitelstvo a přeji hodně sil a pevné nervy 

do další práce, Roman Babka

výše nájmu masér,kosmetický salon 

Jsem ochotná zdarma udělat návrh prostranství před obecním úřadem, parkování, osázení okrasnými keři, rostliny, 

odpočinková zóna, lavičky... Realizaci s přispěním obce a společné brigády,jsem ochotná sehnat člověka, který 

problematice rozumí a pomůţe levně s realizací. P.Pilařová 

Prohloubit spolupráci s okolními obcemi, více táhnout za jeden provaz, netříštit prostředky. Děkuji za dobrý nápad s 

anketou. ţijeme v obci sice vţdy jen půlrok, ale povaţujeme ji za svou a mnohé z výše dotazovaného nás také těší i 

trápí. Klaudová
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