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1 Úvod
V měsíci květnu roku 2022 byl mezi občany obce Chrastavice fyzicky roznesen dotazník, který měl
zastupitelstvu nastínit spokojenost občanů s dosavadním rozvojem obce a případně od občanů zachytit
připomínky na rozvoj obce, ale i všeobecně na život v obci. Dotazník bylo možné vyplnit a anonymně
odevzdat do schránky na obecním úřadu. Další možností bylo vyplnit tento dotazník online na stránkách
obce www.chrastavice.cz. Na vyplnění dotazníku měli občané 14 kalendářních dní.
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2 Cíl dotazníku
Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem bylo hlavně zachytit podněty od občanů pro co nejlepší
rozhodnutí o dalším směrování obce a případně odstranění nedostatků, které občané vnímají při běžném
žití v obci Chrastavice. Poznatky budou také sloužit jako podklad pro zpracování Strategie rozvoje obce
do roku 2032.
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3 Dotazník
Dotazník byl určen jen pro osoby starší 15 let a byl zpracován ve dvou formách. První formou byla
listinná podoba, která byla fyzicky roznesena do schránek občanů. Občané v něm nalezli podrobný popis,
jak s dotazníkem naložit a o dalších možnostech, jak se do dotazníkového šetření zapojit. Součástí byl
i odkaz na druhou formu dotazníku, který byl online na stránkách obce. Tato online forma byla vytvořena
v aplikaci Google Form. V dotazníku se nacházely otázky, které byly zaškrtávací, hodnotící
a rozepisovací volnou formou.

3.1 Zpracování dotazníků
Zpracování dotazníků probíhalo pomocí aplikace Google Form. Dotazníky odevzdané v listinné
podobě bylo třeba manuálně zapsat do aplikace Google Form. Všechny výsledky jsou uloženy na
cloudovém účtu v aplikaci Google Form. Listinná podoba je uložena na obecním úřadu obce.
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4 Vyhodnocení dotazníků
Celkem bylo odevzdáno/odesláno 82 dotazníků. Z celkového počtu bylo 38 dotazníků doručeno
fyzicky do schránky obce. Zbylý počet 44 dotazníků byl vyplněn online formou přes odkaz na stránkách
obce.

4.1 Základní charakteristika respondenta
Na úvod dotazníku se zjišťovaly základní informace o respondentovi, kdy odpovídal na tři otázky
(pohlaví, věk a délka života v obci).
Pohlaví

Věk

Délka života v obci
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Z odpovědí vyplynulo, že do dotazníkového šetření se zapojila hlavně starší populace občanů
v obci, kdy ve věkové skupině 40+ bylo z 82 případů hned 65.

4.2 Bydlení
V této části dostávali respondenti otázku na případnou změnu bytové situace.

4.3 Kvalita života
4.3.1 Potraviny
První sada otázek byla zaměřena na možnost potravin v obci.
Nemožnost nákupu potravin v obci

Četnost využití v případě možnosti
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Z odpovědi občanů lze usuzovat, že chybějící prodejnu potravin v obci nevnímají jako problém.
Jednotky odpovědí, že se jedná o problém, jsou odpovědi seniorů, kteří jsou dle odpovědí ve věku 60+
a může pro ně činit určitý diskomfort provádět nákupy v blízkých Domažlicích.

4.3.2 Doprava
Další otázky směřovaly na spokojenost s autobusovou dopravou.

Autobusové spojení je pro drtivou většinu respondentů dostačující nebo ho případně vůbec
nevyužívají. V odpovědích se sešlo celkem 6 různých návrhů na úpravu, kdy každý respondent
zohledňoval své požadavky. Ani jedna z odpovědí na úpravu neměla vyšší četnost.

4.3.3 Kulturní a sportovní využití
Další sada otázek se zaměřovala na vnímání občanů ohledně kulturního, společenského a
sportovního života v obci.
Kulturní využití

Odpověď, nedokážu se vyjádřit, obvykle označili respondenti ve věkové hranici 60+. U odpovědí,
spíše ne a ne, byl obvykle návrh na více kulturních akcí jak pro dospělé, tak pro děti. Mezi nejčastěji
zmíněné byly bály, přednášky, divadla.
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Sportovní vyžití

Odpověď, nedokážu se vyjádřit, obvykle označili respondenti ve věkové hranici 60+. U této otázky
padaly návrhy na doplnění dětského hřiště, pískoviště, oplocení, otázka na řešení situace ohledně hřiště
v Cihelně, ale hlavně hned 24 respondentů vyjádřilo touhu po dokončení cyklostezky.
Volnočasové vyžití

Odpověď, nedokážu se vyjádřit, obvykle označili respondenti ve věkové hranici 60+. U této otázky
padaly časté návrhy na více akcí pro děti a námitky na blokaci sálu o víkendech, kdy nemůže být sál využit
pro hodiny cvičení žen.
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4.3.4 Hodnocení prostředí
V této části byla sada otázek týkajících se prostředí obce.
Životní prostředí

Estetický vzhled veřejných prostranství

Vzhled zástavby (budov)
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Udržovaná zeleň

Udržování čistoty

Čistota ovzduší
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Veřejné osvětlení

Kvalita cest a chodníků

Kvalita technické infrastruktury
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Bezpečnostní situace

Bezpečnost silničního provozu

V této části otázek je patrné z grafu zvolených odpovědí, že občané nejčastěji poukazovali na
špatnou údržbu zeleně, keřů a obecních prostranství včetně chodníků.
Velký problém občané spatřují v dopravě přes obec. Jednak byla často zmiňovaná hustota
provozu, ale hlavně rychlost automobilů projíždějící obcí. Tento problém zmínilo hned 20 občanů. Mezi
navrhovaným řešením bylo zřízení radaru na stranu od Milaveč a zřízení zpomalovacích pruhů.
Poslední častější připomínkou bylo dobudování chodníků ve všech částech obce.

14

4.3.5 Poskytovatele služeb
V této části dotazníků respondenti hodnotili služby poskytovatelů základních energií a služeb
včetně parkovacích míst.
Dodávka elektřiny

Dodávka vody

Odvoz odpadů

15

Telekomunikace (mobilní operátoři)

Dostupnost parkovacích míst

Internetové připojení

V připomínkách k této sadě otázek se nejčastěji zmiňoval nedostatek parkovacích míst a špatný
signál mobilních poskytovatelů. Nejčastěji se toto týkalo operátora O2.
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4.4 Sociální oblast
Zde občané odpovídali, zda něco postrádají v oblasti sociální.

Celkem 6 občanů uvedlo, že ano, ale pouze dva uvedli konkrétní případy. Jednalo se o příspěvek na
obědy pro penzisty a bezbariérový dům pro seniory.

4.5 Veřejná správa
V této sadě otázek odpovídali občané na otázky ohledně obecního úřadu.
Zkušenosti s OÚ
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Úřední hodiny OÚ

Spokojenost s informovaností ze strany OÚ

Informační kanály OÚ
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Zkušenosti s obecním úřadem mají občané v drtivé většině kladné. Stejně tak jsou spokojeni
s dobou úředních hodin. V souvislosti s úředními dny byla zmiňována připomínka o informaci občanům,
že úřední den nebude.
Z odpovědí o informačních kanálech je zřejmé, že služba mobilní rozhlas, která byla před lety v obci
zavedena, se setkala s velkou oblibou. Stejně tak Chrastavický zpravodaj, který vychází již druhou
dekádu.

4.6 Životní prostředí
V této části dotazníku bylo hodnoceno odpadové hospodářství.
Považujete frekvenci svozu odpadu za vyhovující

Považujete třídění odpadu za vyhovující
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V otázce frekvence vývozu se 15 občanů vyjádřilo, že by stálo o vývoz každý týden po celý rok,
tedy i v letním období.
Co se týká třídění odpadu, zde bylo několik opakujících se námitek. Mezi nejčastějšími byly
zmiňovány brzy plné kontejnery, hlavně na papír, kdy byl vznesen dotaz na kontejner s větším otvorem.
Dále pak chybějící kontejner na kovo odpad a nepořádek kolem kontejnerů.
Ve volné formě odpovědi byl zmíněn i velkoobjemový sběr, který bývá brzo zaplněn a jeho celkem
krátká doba sběru.

4.7 Rozvoj
Poslední částí dotazníků byl oddíl rozvoje, kdy občané hodnotili důležitost oblastí rozvoje a již
zrealizované projekty obce.
4.7.1 Hodnocení oblastí z pohledu důležitosti občanů
Kulturní vyžití

Možnost trávení volného času
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Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Pohostinství

21

Nákup potravin

Upravenost, čistota veřejného prostranství

Zvýšení počtu pracovních míst
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Metoda hrubého součtu
Upravenost, čistota veřejného
prostranství

578

Možnosti trávení volného času

555

Dopravní infrastruktura

526

Kulturní vyžití

514

Pohostinství

513

Technická infrastruktura

509

Zvýšení počtu pracovních
příležitostí

343

Nákup potravin

312

Dle metody hrubého součtu je podle hodnocení občanů pro zkvalitnění života a rozvoje obce
nejdůležitější upravenost a čistota veřejného prostranství. Nejméně důležité je naopak nákup potravin
v obci. Celkové pořadí dle tabulky.

4.7.2 Názor na již provedené projekty a změny v obci
Obecní garáž a sklad
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Vozidlo pro JSDH

Workoutové hřiště

Multifunkční hřiště

24

Oprava OÚ

Úprava a výstavba komunikací v obci

Odbahnění rybníka Kotlík

25

Odkanalizování obce

Dětské hřiště

Chodníky podél obce

26

Naučná stezka a vyhlídka

Oprava kaple

Oprava hostince a sálu

27

Odbahnění požární nádrže

Z hodnocení již provedených projektů vyplynulo, že za nejméně užitečné považují občané nákup
vozidla pro JSDH obce, vybudování workoutového hřiště u rybníka u Šotů a zřízení naučné stezky spolu
s vyhlídkou.

4.7.3 Podpora stavebních parcel

Občané obvykle podporují rozvoj stavebních parcel. Jen v jednom případě byla zmíněna obava
z velkého rozvoje a následného importu obyvatel bez vztahu k obci.
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4.8 Přednostní řešení
Zde obvykle občané opakovali zmíněné připomínky, které již sdělili v jednotlivých bodech
dotazníků. Proto nemá cenu je znovu vypisovat. Všechny body k řešení jsou uvedeny v příloze pod
názvem K řešení.

4.9 Závěrečné sdělení
Závěrečná sdělení občanů jsou v originální formě vykopírovaná v příloze pod názvem Závěrečná
sdělení.
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5 Závěr
V hodnocení dotazníkového šetření výše, které jsem provedl, jsem zmínil jen nejčastější podněty.
Jednotlivé nemělo cenu rozepisovat, ale přikládám zpracované v příloze. Jsou zařazené podle oblasti, ke
které se vztahují.
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6 Příloha
(odrážka = připomínka, není-li uvedeno jinak, tuto připomínku zmínil pouze jeden občan)








Doprava
návrh na přímou linku do průmyslové zóny a nemocnice
návrh na zesílení spojení mezi 16:00 - 17:00
úprava okolo 17:15 z DO a okolo 15:45 z CH
každou 1/2 hodinu
návrh na úpravu ranního spojení (školáku) - dlouhé čekání před školou nebo naopak sotva
stihnou školu
Autobus ve 14 hod. jezdí nyní 13:53 hod., což je problém

Kultura



návrh na klubovnu
návrh na více kulturních akcí/ bálů (přednášky, divadla…)

6 občanů

Sport




cyklostezka
volejbalové hřiště cihelna - upravit, vytvořit něco jiného
koupaliště

24 občanů
2 občané
2 občané

Děti





více herních prvků na hřišti
více aktivit pro děti/rodiny
pískoviště
modernizace hřiště

2 občané
5 občanů

pochvala:
akce pro děti super
p. Vrchotové a dobrovolníkům za akce

I

Telekomunikace


špatný signál:
O2
Vodafone
T-Mobile
 internet pomalý
 Investel












4 občané
2 občané

Odpady
přidat kontejner na kovo odpad/plechovky
vývoz každý týden
plné kontejnery + nepořádek
z toho papír
bio odpad - na více místech
plus přidat kontejner
více kontejnerů po obci
jednou za čas udělat osvětu jak třídit (např. zpravodaj)
přidat kontejner na plasty a papír (větší otvor)
kontejner na textil
častější velkoobjemový sběr plus delší doba trvání (víkend)
velkoobjemový odpad brzo plný
návrh zavedení lístků na odpad

9 občanů
15 občanů
8 občanů
5 občanů

3 občané
2 občané

Sociální oblast/úřad





příspěvek pro seniory na obědy
špatný přístup pro seniory a invalidy na OÚ
bezbariérový dům pro seniory
vyšší využití DA JSDH












starosta není na úřadě
když nejsou ÚH, tak dát info občanům
decentralizace informativních kanálů
zbytečnost cyklostezky na cestě k Zůnovi
špatná koncepce obce
nahodilé kroky obce
péče o zařízení multifunkční hřiště, dětské hřiště, hlavně vyhlídka
starosta a místostarosta jednají alibisticky
nedostáváme zprávy o akcích
všude není rozhlas

2 občané

II

2 občané






aktualizace webu (zápisy ze zasedání)
větší upřímnost a otevřenost zastupitelů
přehodnocení umístění hasičské techniky
referendum o důležitých věcech

K řešení






























zrcadlo:
hlavní x ulice u rybníka
ulice u Luďka Červeného, není vidět přes túje
hlavní x ulice naproti staré škole
údržba zeleně a čistoty
chodníky podél obce
chodníky Benátky
rychlost vozidel:
v obci (včetně hustoty)
zpomalovací pruhy (radar)
na příjezdu výjezdu
odpad rozhledna
odpad lesní křižovatka
pálení odpadu
hluk:
v centru obce
při sekání a řezání dříví (zákaz v neděli)
nekázeň pejskařů
oprava rybníka v lese
parkování
kalendář akcí na webu (obecní i soukromé, plus hospoda)
nesprávné topení v zimě=znečištění
oprava fasády kaple z východní strany
ulice nad kaplí - osvětlení při vstupu do ulice
lampy - lepší rozmístění, víc LED, očistit
nedostupnost sálu o víkendech (neděle) pro cvičení žen
vzhled budov kolem silnice
lepší péče o keře a stromy na prostranství
zanesené žlaby
kontrolní šachta v cihelně zanesená
chodník od štěrku u kontejnerů
parkovací místa místo chodníků od č. p. 108, 109…
těžba zdravého dříví občany při cestě do cihelny, háječku
architektonická koncepce (jednota zeleně, výstavby, centra obce)

III

13 občanů
6 občanů
2 občané
16 občanů
3 občané
4 občané

2 občané

2 občané
2 občané

2 občané




nekvalitní lidé pro obsluhu techniky
zajistit lepší internetové připojení

2 občané

Závěrečná sdělení
(v originální podobě)


Už řadu let chybí chodníky od Šotů k prostřednímu rybníku, špatný úklid sněhu



Děkuji za možnost sdělit svůj názor, obec se za posledních dvacet let významně změnila což
jako starousedlík velmi kladně vnímám a za celý život co žiju v obci myslím, že toto mohu z
dlouhodobého hlediska objektivně posoudit. Děkuji tedy velmi dobře fungujícímu tandemu
starostovi a místostarostovi kam obec posunuli, jejich obětavosti a pracovitosti nejen při rozvoje
obce ale také při správě lesního hospodářství. Do budoucna se přimlouvám pro zřízení stezky do
Domažlic na druhou stranu doporučuji zvážit extenzivní přípravu stavebních parcel, což by
mohlo vést k celkovému zatížení a přílivu nových občanů, kteří nemají k obci vztah a v podstatě
zde jen přespí. Pokračovat tedy v umírněném rozvoji stavebních parcel s prioritou pro místní
občany, aby zůstal zachován stav k obci a naše vesnice zůstala vesnici s místní komunitou, v
které se bude i nadále dobře žít a ne satelitní oblasti, přinášející řadů negativ.



Občas by mělo vedení obce přemýšlet, než něco udělá, zbytečně vyhazují obecní peníze.



Děkuji za Vaši práci!



Obe nemá žádnou koncepci v rozvoji veřejných prostranství jak ve stávající zástavbě tak v
nových lokalitách. Nahodile realizuje workoutové hřiště, nepropojuje vodní prvky v obci s
herními prvky, nerozvíjí veřejnou zeleň, skládka biodpadu je na několika místech a ne na
jednom místě, nejsou rozvíjeny cesty do okolní krajiny (aleje, lavičky apod.) na procházky pro
starší i mladé rodiny s dětmi - směr Vlčí Hrdla, Kopaniny, Vodolenka, Spálený mlýn. Obec
nerealizuje žádná opatření k zadržování vody v krajině (odbahněním rybníka se nezvyšuje
retence), nesnaží se o realizaci stabilní prvků v krajině - mezí, remízků a cest např. směnou
pozemků apod. Chybí cesta pro pěší a cyklisty do Milaveč i Domažlic. Lesní cesty po těžbě
těžaři neuvedou do původního stavu.



Bylo by dobré zamyslet se nad vydání zákazu provádět v neděli hlučné činnost. Řezání dřeva,
sekání trávy a pod.



Oprava rybníka v lese pro zadržení požární vody.



Na stránkách obce přidat kalendář akcí, kam dát všechny akce. které se budou konat (a´t už
pořádané obcí nebo dobrovolníky) + krátké info o akci, plus akce hospody pro veřejnost, díky
IV

starostovi a místostarostovi - jste na svém místě, díky p. Vrchotové a dalším dobrovolníkům,
kteří se podílejí na Chrastavickém kulturním dění


Je dobré něco vybudovat, ale je smutné v jaké kvalitě to obec převezme a jak se o zřízené věci
stará s odstupem času. Multifunkční hřiště má svoje vady již od uvedení do provozu, dětské
hřiště už má také své vady, zřejmé na první pohled a vyhlídka, škoda mluvit.



Nutnost vybudování stezky pro pěší do Domažlic



Veřejné osvětlení: ulice nad kaplí - osvětlení při vstupu do ulice
Kaple: oprava fasády z východní strany, oprava u vchodu dostačující



Chceme aby se pro mladou a střední generaci dělo v obci co nejvíce.



Přehodnocení umístění hasičské techniky



Vyšší využití DA JSDH



Žije se nám tady hezky



Hřiště v cihelně?
Těžba zdravých stromů občany při cestě do cihelny, v Háječku

V

