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Co se Vám na životě ve Vaší obci líbí?

Souhrné výsledky dotazníku pro obyvatele z území MAS Vizovicko a Slušovicko, který probíhal 
na začátku roku 2021, a zúčastnilo se ho  427 respondentů.
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Úřední deska Informace nevyhledávám

Obecní rozhlas Obecní zpravodaj

Webové stránky Sociální sítě (Facebook, Instagram, atd.)
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Doplňující informace: 

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

vyjádření indexu ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí z dotazníku – čím vyšší hodnota, tím 

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

priorit v menších a větších obcích. Obyvatelé z menších obcí považují za nejdůležitější oblast 

rozvoj technické infrastruktury, oživení venkova a podporu kulturních a spolkových zařízení. 

Naopak nejnižší prioritu má obnova památek nebo rozvoj cestovního ruchu. 

Obyvatelé z obcí nad 800 obyvatel  považují za nejdůležitější oblast rozvoje dopravu, 

občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu obcí. Nejnižší priorita je opět Obnova 

památek a dále Obnovitelné zdroje energie. 

Je tedy zřejmé, že menší obce se potřebují zaměřit na budovaní chybějících vodovodů, 

kanalizace, ČOV a dalších prvků technické infrastruktury. Větší obce vnímají jako nejdůležitější 

oblast rozvoje nevyhovující dopravní infrastrukturu. Zejména je patrná poptávka po budování 

cyklostezek. 

 

Specifikace oblastí rozvoje: 

• TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBCÍ (vodovod, kanalizace, ČOV, plyn, atd.) 

• DOPRAVA (rekonstrukce silnic, chodníků, vybudování cyklostezek, parkovacích míst) 

• VZDĚLÁVÁNÍ (rekonstrukce ZŠ, MŠ, dětské skupiny) 

• OBNOVA KRAJINY A OCHRANA PŘÍRODY (veřejná prostranství, výsadba zeleně, 

hospodaření s vodou) 

• OBNOVA PAMÁTEK (křížky, kapličky, muzea) 

• OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ (dětská hřiště, sportoviště, knihovny, obchody, 

zdravotnická zařízení, atd.) 

• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (třídění odpadů, sběrné dvory, likvidace černých skládek) 

• SOCIÁLNÍ PÉČE (domovy pro seniory, sociální byty, dostupnost sociálních služeb) 

• CHYTRÉ TECHNOLOGIE  (vysokorychlostní internet, digitalizace, online komunikace) 

• ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU (turistické a naučné stezky, odpočívadla, parkoviště, 

infocentra) 

• PODPORA KULTURNÍCH A SPOLKOVÝCH ZAŘÍZENÍ (kulturní domy, zázemí a vybavení 

spolků) 

• OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (zateplení budov, fotovoltaické systémy, modernizace 

zdrojů tepla) 

• OŽIVENÍ VENKOVA (podpora vytváření pracovních příležitostí, využívání místních 

produktů a služeb, kulturní a společenské akce) 


