
Souhrnné výsledky dotazníkového šetření mezi starosty obcí z území MAS Vizovicko a 

Slušovicko, které zkoumalo investiční priority jednotlivých obcí pro období 2021 – 2027. 

Průzkum probíhal od října 2020 do února 2021 a zúčastnilo se ho všech 21 starostů členských 

obcí MAS VaS. 
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Porovnání prioritních oblastí u menších a větších obcí

pod 800 obyvatel nad 800 obyvatel



Doplňující informace: 

Odpovědi na otázky týkající se oblastí rozvoje jsou znázorněny pomocí indexu. Číselné 

vyjádření indexu ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí všech starostů – čím vyšší hodnota, 

tím vyšší priorita. Z výsledků dotazníkového šetření jsou patrné rozdíly mezi vnímání 

rozvojových priorit v menších a větších obcích. 

Menší obce do 800 obyvatel vnímají jednoznačně jako největší prioritu dobudování technické 

infrastruktury. Jedná se zejména o vodovody, kanalizace, ČOV atd. Dalšími prioritními oblastmi 

jsou doprava a kulturní a společenská zařízení. 

Větší obce nad 800 obyvatel vnímají jako nejvyšší prioritu dopravu. Zde spadá budování 

cyklostezek a opravy místních komunikací. Další prioritou je oblast vzdělávání. Zde stojí za 

zmínku rozdílná preference vůči menším obcím. Na třetím místě jsou shodně Kulturní a 

spolková zařízení. 

 

Zkoumané prioritní oblasti: 
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