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Dotazníkové šetření názorů obyvatel obce Žatčany 2019 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY  

Dotazníkové šetření názorů obyvatel proběhlo ve dnech 7. června až 8. července 2019. Šetření bylo 
součástí tvorby Programu rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023 a jeho výsledky jsou jedním 
z podkladů pro tvorbu návrhové části programu rozvoje. 

 

Jednotlivé otázky jsou seskupeny dle témat a souhrnně vyhodnoceny. V případě otázek s volnými 
odpověďmi je vždy následně zařazen i kompletní soubor jednotlivých odpovědí. Za vyhodnocením je 
zařazen formulář dotazníku. 

Ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky. Počty celkových odpovědí se proto 
u jednotlivých otázek liší. 
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1. INFORMACE O RESPONDENTECH 

Při šetření bylo celkem odevzdáno 190 vyplněných dotazníků – 135 elektronicky na odkazu 
https://1url.cz/zMd9s, který přesměroval respondenty na https://docs.google.com, 55 v papírové 
podobě (v roce 2015 to bylo 134 dotazníku a v roce 2011 potom 176 dotazníků). Při 729 obyvatelích 
starších 15 let jde o návratnost 26 % (v roce 2015 to bylo 20 %).  

Žen (101) odpovědělo tentokrát více než mužů (82), tj. 55,2 % oproti 44,8 % v roce 2015. 51,2 % 
respondentů byla ve věku 30–49 let, 39,2 % z nich žije v obci od narození. Zastoupení odpovědí 
z různých částí obce bylo poměrně vyrovnané. Ze všech částí s výjimkou ulice Nesvačilské a Ovčíren 
odpovědělo alespoň 20 osob. 

  
 

Struktura respondentů – absolutní počty 

Respondenti dle doby života v obci počet Respondenti dle částí obce počet 

Žiji od narození 73 1. Náves 24 

Přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči 15 2. Kout 20 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety 57 3. Újezdská + Kousky 21 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 41 4. Malá Niva 20 

Neuvedlo 4 5. Nesvačilská 9 

Respondenti dle věku počet 6. Ovčírny 7 

15–29 let 28 7. Zahrady 27 

30–49 let 95 8. Třebomyslická 25 

50–64 34 9. U Dvora + Šanhaj 25 

65 a více let 28 Neuvedlo 12 

Neuvedlo 5   

 

 

https://1url.cz/zMd9s
https://docs.google.com/
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2. HODNOCENÍ ŽIVOTA V OBCI 

SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM V OBCI 

Úvodní otázkou bylo „Jak se vám 
v Žatčanech žije?“. Celkem 93,6 % 
obyvatel se v obci žije velmi dobře či 
spíše dobře. Jde o nemalý nárůst oproti 
šetření v roce 2015, kdy se takto 
vyjádřilo 86,4 % obyvatel. 

TI, co se do obce přistěhovali, jsou 
spokojenější než rodáci a jsou tím 
spokojenější, čím později se 
přistěhovali. Podle věku jsou nejméně 
spokojeni obyvatelé starší 65 let. 
Největší podíl těch, co se jim žije velmi 
dobře je v kategorii 30–49 let. Muži jsou 
mírně spokojenější než ženy. 

 

 

Hodnocení celkové spokojenosti se životem v obci podle jednotlivých kategorií respondentů 

V obci se žije: 
Dle doby života v obci 

Velmi 
dobře 

Spíše 
dobře 

Ani dobře, 
ani špatně 

Spíše 
špatně 

V obci žiji od narození 42,5 % 46,6 % 11,0 % 0,0 % 

Přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči 33,3 % 60,0 % 6,7 % 0,0 % 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety 42,9 % 53,6 % 1,8 % 1,8 % 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 61,0 % 36,6 % 2,4 % 0,0 % 

Dle věku     

15–29 let 46,4 % 50,0 % 3,6 % 0,0 % 

30–49 let 52,6 % 41,1 % 6,3 % 0,0 % 

50–64 41,2 % 52,9 % 2,9 % 2,9 % 

65 a více let 33,3 % 59,3 % 7,4 % 0,0 % 

Dle pohlaví     

muž 50,0 % 45,1 % 3,7 % 1,2 % 

žena 45,0 % 47,0 % 8,0 % 0,0 % 

CELKEM 46,0 % 47,6 % 5,9 % 0,5 % 
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CO SE OBYVATELŮM OBCE LÍBÍ 

Obyvatelům obce se nejvíce líbí bohatá nabídka kulturních, folklorních a jiných akcí v obci (nejméně 
často to uváděli rodáci) a také podoba návsi. Oceňují klidný život v obci (ve větší míře ti, co se do 
obce přistěhovali).  

 

 

Co se obyvatelům obce líbí – Třídění názorů dle doby života v obci 

 
CELKEM 

V obci žiji 
od 

narození 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dětství spolu s 
rodiči 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dospělosti 
před více než 

pěti lety 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dospělosti v 
posledních 
pěti letech 

Počet odpovědí 169 68 14 49 38 
Akce v obci 33 % 21 % 50 % 37 % 45 % 

Náves 22 % 31 % 29 % 18 % 11 % 

Klid, klidný život 20 % 12 % 36 % 18 % 32 % 

Vzhled/prostředí obce, pořádek 17 % 16 % 7 % 20 % 18 % 

Vztahy v obci 14 % 15 % 0 % 8 % 26 % 

Zeleň, okolí obce 13 % 13 % 14 % 16 % 8 % 

Dodržování tradic 10 % 13 % 7 % 6 % 11 % 

Poloha, dostupnost Brna 6 % 6 % 7 % 6 % 5 % 

Hřiště 5 % 4 % 7 % 6 % 5 % 

Kostel 4 % 6 % 0 % 2 % 5 % 

Pohodová, venkovská atmosféra 4 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

Zpevněné komunikace kolem obce  4 % 3 % 7 % 6 % 0 % 

Málo obyvatel 2 % 3 % 0 % 2 % 3 % 

Vybavenost 1 % 1 % 0 % 0 % 3 % 

Rybník 1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 

Organizace, spolkový život 1 % 0 % 0 % 4 % 0 % 

 

Konkrétně se jednotlivým respondentům v Žatčanech líbí: 
 Kulturní akce. 

 Náves. 

 Klid. 

 Kulturní akce. 

 Hezky upravená náves. 

 Kostel, náves, folklorní akce. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Akce v obci

Náves

Klid, klidný život

Vzhled/prostředí obce, pořádek

Vztahy v obci

Zeleň, okolí obce

Dodržování tradic

Co se obyvatelům v Žatčanech nejvíce LÍBÍ
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 Klid a přitom snadná dostupnost do Brna (=do práce). 

 Organizace. 

 Klid, udržování lidových tradic. 

 Rybník, cyklostezka. 

 klidné prostředí a hodně zeleně 

 Náměstí, kde se všichni scházejí. 

 Spolkový život, podpora bydlení, malá obec, poměrně klidná doprava. 

 Dodržování tradic. 

 Dodržování venkovských tradic. 

 Kultura, okolí. 

 Klidné prostředí. 

 Vzhled obce. 

 Líbí se mi dostatek zeleně v obci. 

 Lipová alej na návsi. 

 Upravená náves. 

 Pěkná dětská hřiště. 

 Přátelství a ochota lidí, vstřícnost z vedení obce, vyžití pro děti v podobě každoměsíčních akcí, jak 

vesnice "žije" na "námku", upravenost obce (chodníky, koše apod.), zápal obce pro její historii a při 

realizacích úprav přemýšlení nad detaily. 

 Celkem bohatý kulturní program. 

 Klid, sousedské vztahy. 

 Klidná obec. 

 Náves, hřiště pro děti, cyklostezka okolo Litavy. 

 Celkově upravená obec, která má vybudované všechny inženýrské sítě. Život v obci je pohodový se 

snadným přístupem za prací a zábavou do města Brna. 

 Poměrně bohatý společensko-kulturní život, venkovský ráz života. 

 Sousedské vztahy. 

 Společenské akce. 

 Cyklostezka, síť polních cest, hřiště pro děti. 

 Udržování tradic, množství volnočasových akcí. 

 Přátelská atmosféra, jak se obec stará o své občany, akce a zázemí pro děti. 

 Folklór, naše krásná náves. 

 Dokážeme držet za jeden provaz, zorganizovat hody, motorámus… Zapojují se jak věřící tak nevěřící. 

Líbí se mi, jak se spravil prostor u altánku. 

 Příroda na návsi a celkově v obci, je hezké se procházet ulicí, kde jsou keře a stromy, namísto holých 

chodníků. Hlavní zásluhu na tom mají také předzahrádky, které zvelebují tuto obec. 

 Přátelské sousedské vztahy. 

 Vybavenost. 

 Náves, kostel, tenisové a fotbalové hřiště, cyklostezka u Cézavy. 

 Náměstí. 

 Udržovaná obec i její okolí. Příznivé podmínky pro klidný život dospělých a hravý život dětí. 

 Klidné bydlení. 

 Klid. 

 Rodinná atmosféra, pospolitost občanů, dodržování tradic. 

 Obec střední velikosti, blízko Brna, udržující kulturně historické tradice, a postupně se rozvíjející. 

 Klid – nikoliv ve smyslu, že by zde nebyl hluk, ale ve smyslu poklidného života oproti městu. 

 Střed obce – náves a kostel obklopené zelení. 

 Folklor, množství akcí v obci. 

 Kulturní program. 

 Vztahy mezi lidmi. 

 Komunita, folklor. 

 Kulturní akce, rodinná vesnice. 

 klidné bydlení bez shonu a stresu v bezprostředním dosahu města. 
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 Prostředí, umístění obce, mezilidské vztahy, kulturní vyžití. 

 Příjemná atmosféra a milý lidé. 

 Náves, momentálně nejhezčí místo v obci. 

 Není zde rušno, malý počet obyvatel, kulturní dění. 

 Občanská vybavenost (škola, školka), kroužky pro děti, akce. 

 Pořádek a údržba obce. 

 Folklór, náměstí. 

 Klid, dobrá dostupnost do Brna. 

 Úprava návsi, hody, park " Na dolech", zlepšení a srozumitelnost hlášení místního rozhlasu, oprava 

komunikace kolem křížku u sokolovny. 

 Úprava obce, výstavba nové ulice. 

 Klid, vesnická nálada, zeleň. 

 Upravená obec, množství kulturních akcí a akcí pořádaných spolky, vztahy mezi lidmi, malá vzdálenost 

od Brna, snaha zlepšovat (vzhled obce, stav silnic, hřiště,…). 

 Prostředí, moc pěkná náves, pospolitost, zeleň. 

 Udržování tradic. 

 Klid vesnice s dobrou dostupností do Brna. 

 Náves. 

 Pozitivní, otevření lidé; modelářské letiště a MK Alka; pořádání společenských akcí; obec celkově – 

široké ulice, čistota. 

 Udržování tradic a různých kulturních akcí (hody, Motorámus, modelářský den, rozsvícení stromu a 

betlém atd.). 

 Klid a pohoda. 

 Klidná obec s mnoha aktivitami. 

 Hody a různé akce. 

 Zeleň, náves. 

 Klid, příjemné prostředí. 

 Obec má výhody života na vesnici a zároveň blízkost Brna (zdravotnická zařízení, kultura, letiště). 

 Udržování tradic. 

 Ačkoliv je to malá dědina, tak se tu koná spousta akcí. Rozvoj obce. Přátelští obyvatelé. 

 Rybník a jeho okolí, kostel, náves, žatčanské hody, udržování tradic. 

 Pohoda, dobré vztahy, bezpečnost, dostupné fotbalové hřiště všem, upravená obec. 

 Klid a přátelští lidé. 

 Pěkná, udržovaná vesnice, krásné akce pro občany, milí lidé. 

 Velikost obce, dostatek možností procházek v okolí, dostupnost ZŠ, kulturní aktivity, kostel, dostatek 

dětských hřišť. 

 Dobré sousedské vztahy, dostupnost do města, pěkné prostředí. 

 Pořádané akce, internet a celkové pokrytí televize pro celou obec, hodová a lidová tradice v obci – 

velmi se mi líbí vedení malých dětí k folkloru a nácvik tanečků na hody, zapojení občanů do programu 

rozvoje obce. 

 Tradice, jejich dodržování a předávání. 

 Dobrá dopravní dostupnost. 

 Klid, společenské akce, kulturně-sportovní vyžití. 

 Vesnická pohoda. 

 Kultura a sportovní vyžití. 

 Prostředí vesnice. Při procházkách je všude vidět zeleň. 

 Folklor – hody: spojují starší i mladou generaci, cyklostezky v okolí. 

 Pěkná náves, pořádek. 

 Společenské události, i když je jich pro nás „nechodiče do kostela” méně. 

 Okolí Žatčan a příroda. 

 Náves, životní prostředí. 

 Dodržování venkovských tradic. 

 Akce, které obec pořádá, klidné prostředí v obci, že mají občané možnost se vyjádřit v dotazníku. 
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 Kostel. 

 Líbí se mně, že si lidé pomáhají. 

 Hody. 

 Nová silnice u školky. 

 Kulturní akce. Pěkné náměstí s dětským hřištěm. 

 Kulturní akce, den pro obec, spousta dětských hřišť, krásné náměstí, odpadkové koše se sáčky na psí 

exkrementy. Líbí se mi, že je u značek zákaz podomního prodeje. 

 Společenský život. 

 Naše náměstí a spousta kulturních akcí. 

 Lidé – naše pospolitost, pohodový život na venkově v praktické dostupnosti města. 

 Krásná náves. Síť asfaltových polních cest, kam se dá jít s dětmi na kolo, či v zimě na vycházku. Ninja 

park a zeleň kolem fotbalového hřiště. 

 Klid, folklór. 

 Klid a pohoda. 

 Klid, málo obyvatel, menší provoz na silnicích. 

 Tady su doma. 

 Farní společenství. 

 Náves. 

 Že nejsou daleko od Brna – práce. 

 Kulturní akce. 

 Velmi se mi líbí informační tabule o historii Žatčan. Líbí se mi, že přibylo víc košů se sáčky. Také máme 

moc pěkné náměstí pro kulturní akce.  

 Jak se obec stará o veřejné prostranství – sečení trávy, údržba dětského hřiště… 

 Soudržnost občanů. 

 Kulturní akce, klidné prostředí. 

 Kulturní akce, živá farnost. 

 Kulturní akce, dobrá poloha, vzhled vesnice. 

 Kulturní akce. 

 Dodržování tradic, vstřícnost, hezká příroda udržovaná. 

 Společenský život, péče o veřejný prostor, zeleň, stezka s historií Žatčan. 

 Klid, okolní příroda. 

 Klid menší obce. 

 Náměstí. 

 Dětská hřiště, klidné prostředí. 

 Náves. 

 Náměstí, zeleň. 

 Hezká obec. 

 Náves, klid, relativní udržování tradic, pořádek – úprava vsi. 

 Kulturní akce. 

 Zeleň, i když to škodí silnici. Náměstí. 

 Jsem spokojená. 

 Dobré sousedské vztahy. Venkovská atmosféra. 

 Barokní architektura, těch pár pozůstatků – kostel, kaple, boží muka. Že ještě existuje nemnoho lidí, 

kteří dokážou druhým pomoci v nouzi. Vinohrady a těch pár kousků zeleně. 

 Náves a celé prostředí. 

 Zeleň, náves. 

 Nic. 

 Klid, pohoda, mezilidské vztahy, bezpečí. 

 Klid, pohoda, hody, Sokol. 

 Kulturní a společenské akce. 

 Klid, pohoda, život na vesnici, tradici, kultura. 

 Spoustu zeleně, kulturní život. 

 Upravená obec, náměstí. 
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 Upravenost, pořádek. Udržování lidových tradic, péče o zeleň a památky. 

 Úprava prostoru po pekárně. 

 Klid, pohoda a čistota obce. 

 Udržování tradic a jejich rozvoj. 

 Vzhled obce se stále vylepšuje. 

 Kolektivní pojetí mládeže konání hodů. 

 Život. 

 Pěkné náměstí, zeleň, příroda. 

 Kultura. 

 Hezky upravená náves. 

 Krajina, rybník, náměstí. 

 Upravená náves. 

 Akce pro děti. 

 Úprava obce. 

 Hezky upravená náves. 

 Upravené, čisté veřejné prostranství, hodně kulturních akcí, klid. 

 Upravená a čistá obec, kulturní dění. 

 Že je hodně vyžití pro malé děti. 

 

CO SE OBYVATELŮM OBCE NELÍBÍ 

Nejvíce se obyvatelům nelíbí nedostatky v dopravě, zejména stav silnic s důrazem na hlavní silnici 
přes obec, či intenzita dopravy přes obec. Kritika stavu silnic se nicméně oproti šetření v roce 2015 
významně snížila. Druhým nejproblematičtějším tématem jsou „psi“ v podobě jejich exkrementů po 
obci a jejím okolí a také chování psů, či jejich majitelů. K nedostatkům silnic byli kritičtější nově 
přistěhovalí, naopak psi obtěžovali více ty, co v obci žijí delší dobu. Ty, co se do obce přistěhovali 
v dospělosti a zejména v posledních 5 letech, trápil i např. provoz modelářského letiště a odpadové 
hospodářství (8 a 7 podnětů). 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nedostatky u silnic v obci

Psí exkrementy, chování psů a jejich majitelů

Doprava přes obec

Špatný stav hlavní silnice

Vztahy, chování obyvatel

Nedostatky ve vzhledu obce

Vozidla na cestách kolem obce

Co se obyvatelům v Žatčanech nejvíce NELÍBÍ
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Co se obyvatelům obce nelíbí – Třídění názorů dle doby života v obci 

 
CELKEM 

V obci žiji 
od 

narození 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dětství spolu s 
rodiči 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dospělosti 
před více než 

pěti lety 

Přistěhoval/a 
jsem se v 

dospělosti v 
posledních 
pěti letech 

Počet odpovědí 162 61 14 52 35 

Nedostatky u silnic v obci 30 % 21 % 14 % 40 % 37 % 

Psí exkrementy, chování psů 
a jejich majitelů 

15 % 18 % 21 % 15 % 9 % 

Doprava přes obec 15 % 15 % 14 % 15 % 14 % 

Špatný stav hlavní silnice 12 % 10 % 14 % 12 % 14 % 

Vztahy, chování obyvatel 9 % 16 % 7 % 8 % 0 % 

Nedostatky ve vzhledu obce 8 % 13 % 14 % 4 % 3 % 

Vozidla na cestách kolem obce 7 % 2 % 7 % 13 % 6 % 

Provoz modelářského letiště 5 % 0 % 0 % 4 % 17 % 

Dopravní spojení 5 % 2 % 7 % 6 % 9 % 

Odpadové hospodářství 4 % 0 % 0 % 2 % 17 % 

Dostupnost/kvalita služeb 4 % 3 % 7 % 4 % 6 % 

Nedostatky v zeleni 4 % 2 % 7 % 8 % 3 % 

Auta na ulicích 4 % 5 % 7 % 4 % 3 % 

Spojení pro cyklisty a pěší do 
okolních obcí 

4 % 0 % 0 % 6 % 9 % 

Vzhled domů, nepořádek u domů 2 % 7 % 0 % 0 % 0 % 

Fungování hospody 2 % 2 % 0 % 2 % 3 % 

 

Konkrétně se jednotlivým respondentům v Žatčanech nelíbí: 
 Silnice. 

 Mezilidské vztahy. Bezohledné chování některých obyvatel. Ulice plné parkujících aut. Hodně 

neznámých obyvatel, kteří nemají vztah k obci, což vede ke vzájemnému odcizení obyvatel. Nově 

přistěhovaní lidé méně zdraví. Obecně nízká účast obyvatel na akcích v obci. Venkovní zahrádka před 

hospodou. Psí exkrementy na ulicích. Auta a motorky jezdící po obslužné cestě kolem Cézavy. 

 Drobnosti týkající se dopravy. 

 Hlavní silnice, málotřídky v ZŠ a MŠ je nevyhovující. 

 Volně pobíhající psi a chátrající rybník. 

 Slabé osvětlení obce. 

 Nemáme s ničím zásadním problém. 

 Že je tu málo akcí. 

 Průjezd obcí těžkými vozidly (Brož Otnice). 

 Provoz, stav silnic, venčení psů na soukromých pozemcích. 

 Mnoho arogantních pejskařů, kteří nerespektují soukromý majetek a nezvládají své psy. Účelová cesta 

za hřištěm se pomalu stává vycházkovou trasou pejskařů, cyklistů a dětí. Jejich chování je někdy velice 

nebezpečné, vyjíždějí před vozidla, jezdí vedle sebe apod. 

 Dětské hřiště na návsi (nebezpečný vlez na skluzavku, moc široké příčky a špinavý písek. 

 Stav silnic. 

 Stav komunikací, nedostatečné využívání dotací, hluk z modelářského letiště, obec se málo rozvíjí, 

nedostatek míst ke třídění odpadu, hluk z nákladní dopravy. 

 Nemám, kde chodit se psem ven. Všude jsou nějaké zákazy a začíná tu přelidněno, ale málo místa. 

 Hrozně špatné spojení IDS JMK do Brna i zpět, které má časté zpoždění. 

 Nedokončená lipová alej na návsi (od Kalvodových dál) až po křižovatku do Újezda. Průjezd vozidel nad 

12 t obcí. 

 Silnice procházející obcí, nejhorší cesta v obci v okolí. 



 
 

Dotazníkové šetření obyvatel obce Žatčany 2019 – Kompletní výsledky 

10 
 

 Zvonění na kostele každé ráno v 6. Hluk z projíždění velkého počtu nákladních aut obcí. 

 Vzdělávání – nejistota, zda se druhé dítě dostane do školky, dvojtřídky na ZŠ. Nebezpečný přístup k 

zastávce Měnín-rozcestí. 

 Stav hlavní místní komunikace. 

 Současný stav dopravy do města Brna, chybějící vlakové spojení. 

 Nákladní doprava přes obec. 

 Chybí chodník na zastávku Měnín, rozc., chybí cyklostezka do Měnína, silnice v obci ve špatném stavu. 

 Velký dopravní provoz na hlavní komunikaci. Krajská silnice, která prochází obcí je v dezolátním stavu a 

přetížená nákladní auta, která po ní jezdí, narušují statiku domů. 

 Stav cest ve správě obce, stav silnice ve správě kraje, "zakonzervovanost" obce, hluk modelů letadel. 

 Autovraky. 

 Doprava je špatná, ve škole aby byla družina od sedmy hodin. 

 Chybí cyklotrasa do Měnína, chybí silnice na propojení ulice na Šanhaji vzadu za Diprem, chybí chodník 

směrem na zastávku autobusu č. 109, slabé osvětlení obce. 

 Neopravená cesta na Újezd u Brna. 

 Silnice a cesty. Místy málo udržovaná zeleň. Nedostatek zeleně v okolí. Lidé, kteří se nechtějí 

přizpůsobit životu na venkově. 

 Silnice. Je to strašný. 

 Horší veřejné osvětlení ulic, a příjezd do obce směrem od Telnice, není pěkný pohled na oprýskané 

staré budovy. 

 Rozrůstání obce, nová ulice na Nivě, stavění „zbytečných“ prolézaček na zelených plochách. 

 Některé domy a jejich okolí nejsou upraveny, rozbité silnice, množství zaparkovaných aut v ulicích, 

chátrající rybník, hluk strojů v neděli, bezohlednost některých obyvatel. 

 Havarijní stav některých komunikací. 

 Silnice. 

 Stav silnic. 

 Jak vypadá příjezd do Žatčan ze strany Telnice, nelíbí se mi, jak vypadá staré družstvo a ty škaredé 

skleníky. Myslím, že tam je opravdu potřeba něco udělat. 

 Stav hlavní silnice, nefunkční Fotbalový klub, neexistující zpevněná cesta (cyklostezka) Žatčany – 

Měnín, málo parkovacích ploch napříč obcí. 

 Neupravená obec, neudržované zelené plochy (prvně tam naženeme ovce, pak z toho uděláme výběh 

pro psy, Ninja park – 1m vysoká tráva), hluk nákladních aut, stav většiny komunikací, hluk z modelů 

letadel, nečinnost zastupitelstva a vedení obce – obec spíše spravují, nikoliv rozvíjejí, nic nedělající 

starosta, mlčící nejen místostarosta (u některých členů zastupitelstva si myslím, že se rozhodli 

promlčet celým funkčním obdobím), rozesmálo mě, když jsem zjistil, že se obec chtěla přihlásit do 

soutěže vesnice roku, to jako s čím? Bylo vedení obce někdy vůbec dál než v Žatčanech, aby viděli, jak 

to vypadá jinde? Neudržovaná hospoda, hnusný pivo, protivný hospodský. 

 Rozbitá cesta přes obec. 

 Že není fotbal 

 Provoz aut, špatný stav silnic, Starobrno v hospodě :). 

 Stav komunikací. 

 Stav komunikací, občané nemají vlastní nádoby na třídění odpadů, málo sběrných míst, hluk 

z modelářského letiště, hluk z projíždějících náklaďáků, stav a vybavení MŠ a ZŠ, obec působí 

neudržovaným dojmem. 

 Naše ulice (V koutě) má nejhorší silnici v obci. 

 Pomalované části (zastávka), drby obyvatel, špinavé pískoviště a nepořádek v něm i výkaly na návsi. 

 Stav hlavní silnice, neomezený provoz modelářského letiště, třídění odpadů. 

 Třídění odpadu, pouze na jednom místě v obci a nedodělaná cesta na Šanhaji (vysoká prašnost). 

 Rozbité cesty. 

 psí exkrementy, provoz nákladní dopravy – ničení cest. 

 Špatný stav komunikací, bývalá samoobsluha, nedokončená komunikace na Šanhaji. 

 Špatný stav komunikací a tím velký hluk při průjezdu aut, samoobsluha na návsi. 

 Špatné silnice, chybějící restaurace/kavárna. 
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 Cena pitné vody 

 Sousedské vztahy, stav komunikací 

 Samoobsluha (barva fasády, nepořádek v na schodech a v okolí, otrhaná nástěnka). 

 Silnice, příšerné cihly v "levandulové" zdi!!! 

 Málo aktivit pro mládež ve věku od 12 do 18 let 

 Stav silnice v obci (II/416). 

 Při venčení neodklizení psích exkrementů, volný pohyb psů před hospodou na zahrádce bez koše a 

vodítka. 

 Hlavní silnice už nutně potřebuje opravit. 

 Bytový dům a jeho okolí, který stoji naproti Bemetě. 

 Nepořádní pejskaři!!! 

 Neukáznění pejskaři, stav hlavní silnice, vysoká nákladní doprava. 

 Že se nehraje fotbal. 

 Parkování aut na zelených plochách. Neutěšený stav rybníka. Autovraky v obci. 

 Exkrementy od psů před domy 

 Intenzita dopravy na hlavní silnici, neomezené využívání objízdných účelových komunikací auty, bez 

omezení rychlosti. 

 Nepořádek u domů / novostaveb na veřejném prostranství. 

 Chybějící popelnice na BIO a plast. Vytvoření Ninja hřiště, které je bez využití – více by bylo využito 

workoutové. Přístup k autobusové zastávce Měnín-rozcestí. 

 Netolerantní chování majitelů leteckých modelů, kteří hlukem svých modelů obtěžují občany. Navrhuji 

omezení leteckého času do 19 h a o víkendu zrušit úplně. Na obslužné komunikaci za Litavou neustálé 

překračování max. povolené rychlosti vozidel. Dále se mi nelíbí, že spoustu majitelů psů nesbírá po 

svých svěřencích exkrementy, zejména na okrajových částech obce. 

 Nedodržování rychlosti – cyklostezka, nepřiměřeně vysoká rychlost na komunikacích mimo hlavní 

silnice (možná by nebyly spatné zóny 30). 

 Nelíbí se mi pohyb automobilů po stezce za Litavou, jezdí nepřiměřenou rychlostí a ohrožují naše děti, 

psi, zkrátka všechny, kdo se na stezce pohybují!! Myslím, že radar či zákaz vjezdu by nebyl od věci. 

 Hluk z modelářských letadel. 

 Absence větších rybničních ploch, řeky umělé zarovnané, auta stojící na chodnících, stav silnic, špatný 

stav krajské silnice a rychle projíždějící náklaďáky, blátivá cesta u kontejneru za deště. Absence lesů. 

 Silnice v obci. 

 Vypisuji věci, které by mohly být v obci jinak, slovo „nelíbí“ se mi moc nelíbí:): Třídění odpadu – obec 

má nastaveno třídění odpadu pouze na základní úrovni, často jsou kontejnery plné, je tam nepořádek 

a mnoho lidí třídění aktivně nevyužívá (např. je to daleko, starší lidé tam nebudou nosit s odpadky…), 

daleko lepší nastavení by bylo třídit odpad přímo doma a vyvážet odpad stejně jako popelnice (dobrá 

praxe Měnín); stejně tak dát lidem domů kompostéry, které si dají na zahradu (dobrá praxe Brno, 

Lovčičky). Na webu obce nejsou často aktuální informace (stejně tak na infokanálu), ideální by bylo 

založení Facebooku a tam sdílet aktuální informace (např. když je výpadek vody, elektriky, když okolní 

obce něco důležitého sdílí…). Cyklostezka je dobrá pro rodiny, ale velice často na ni jezdí docela rychle 

a dost aut, což by potřebovalo nějaké omezení (nechápu, proč se tomu říká cyklostezka, když tam 

mohou auta); často na cyklostezce fouká nepříjemně vítr a v letních měsících tam není příjemně, 

ideální by bylo vysázet stromy, které zmírní vítr a zároveň poskytnou příjemné prostředí v létě (tohle je 

nejdůležitější bod k cyklostezce). Chybí propojení cyklostezky do ostatních vesnic v okolí – Měnín, 

Újezd, Telnice…, takhle cyklostezka nemá tak úplně funkčnost. Autobusová doprava – nevím, proč v 

obci není zastávka i směrem na Nesvačilku, autobus, který projíždí vesnicí tímto směrem, by zde mohl 

zastavovat a mohla by tak být plně využita a zkvalitněna doprava v obci. Silnice a chodníky jsou 

mnohdy ve velice špatném stavu, ne jen na hlavní ulici, ale i na bočních ulicích, např. silnice ze Zahrad, 

když se najíždí na hlavní silnici, nebo ukončení chodníku naproti Orlovny, popř. když se dělá chodník, 

tak by měl mít snížený nájezd, aby se dalo dobře na něho najíždět např. s kočárky, ne jak na konci obce 

u bytovky, kde je ukončený vysokým obrubníkem. Mnoho kamionů projíždějících obcí. Chybí bezpečná 

cesta a osvětlení u zastávky za vesnicí (na hlavní silnici vedoucí k Telnici), velice často chodí lidé pěšky 

do obce a obzvlášť brzy ráno a později večer je to velice nebezpečné, především v měsících, kdy je déle 
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tma, dalo by se to určitě nějak propojit s např. s tou cyklostezkou nebo nějak zajistit bezpečnost pro 

chodce. Označení odbočky na Žatčany z hlavní silnice (když se jede z Telnice) je špatně viditelné, dost 

lidí brzdí na poslední chvíli večer ve tmě, což je docela nebezpečné pro provoz, tuto situaci by také 

obec měla řešit. 

 "Nová ulice", protože je za dědinou a vůbec s ní "neladí", "změny" na žatčanském kroji. Místní lidé se 

často stěhují pryč, protože pro ně zde není bydlení. Na druhou stranu se sem stěhují cizí lidé, kteří k 

obci nemají žádný vztah, ale mají na to peníze. 

 Mezilidské vztahy. Nedostatek zeleně v okolí obce. 

 Příjezd do Žatčan od Brna, silnice. 

 Že někteří obyvatelé nemohou pochopit, že žijí na vesnici. 

 Málo autobusových spojů. 

 Pískoviště na návsi, nebezpečná díra na dětské skluzavce a neoplocení, kdejaký pes tam chodí. 

 Obec nevypadá dobře při vjezdu směrem od Měnína, na první pohled jsou vidět oprýskané staré 

budovy. Nedořešenost dětských hřišť. 

 Rybník není v nejlepším stavu – to je velká škoda 

 Rozbité silnice, průjezd nákladních aut dálkové přepravy. 

 Dělení Žatčan na dvě skupiny. Kostelní X nekostelní. A také maškarní ples, jeho organizace. 

 Špatné autobusové spoje linky 151. 

 Dostupnost některých služeb. 

 Lhostejnost k přírodě. 

 Nepropojenost cyklostezky do ostatních vesnic, současné nastavení třídění odpadu v obci, cyklostezka 

bez stromů a laviček, špatné silnice na hlavních i vedlejších silnici, špatné chodníky, veřejná doprava a 

neudělaná cesta pro chodce, kteří jdou na zastávku za vesnicí. 

 Areál ZD při příjezdu do obce od Brna. 

 Nemáme obecní muzeum a lidé musejí vyhazovat staré věci do kontejnerů. 

 Okolí obce, samá pole!!! 

 Příšerný stav tanečního placu na návsi, nedodržování řadové zástavby a budova samoobsluhy. 

 Štěkající, dorážející malí psi bez vodítka. 

 Malí psi co vyštěkávají u branek, páníčci, co nesbírají bobky a psi co čůrají na fasády. 

 Velká doprava přes obec. 

 Po úvaze snad občasné nájezdy jezdců na terénních motorkách do blízkosti dětských hřišť – typicky u 

sáňkařského kopce.  

 Málo zeleně kolem obce. Jehličnany na návsi. Stav Cézavy a Hranečnického potoka. Vzhled mnohých 

nových domů, které nerespektují charakter venkovské zástavby – nejvíce patrné je to na Malé Nivě. 

 Silnice, hospoda. 

 Hustý provoz na místní komunikaci a z toho plynoucí rozbité silnice. 

 Špatné silnice. 

 Průjezd aut Brože a další velká auta. 

 Málo tu prší. 

 Špatný stav silnic a špatné parkování občanů u svých domů. 

 Doprava. 

 Nelíbí se mi, že někteří lidé venčí malé psy bez vodítka a ještě ti psi dorážejí na cyklisty a děti. 

Obzvláště to dělají čivavy. Lidé mají tendenci omlouvat své psy za svou neschopnost.  

 Nepříjemný hospodský! 

 Modelářský klub – nepříjemný zvuk z letadýlek po celý den, během svátků, či víkendu (navrhuji 

vymezení času – ne, aby to bylo téměř celý den). 

 Krátká provozní doba ve školce (prodloužení alespoň na 6:30–17:00). 

 Lidé, kteří se starají hlavně o jiné občany a ne o sebe. 

 Málo služeb. 

 Psí exkrementy, nejbližší okolí hospody. 

 Provoz, malá infrastruktura, stav hlavní silnice. 

 Špatná doprava, poslední spoj o víkendu jede v 19:00, pak není přípoj. 

 Potrhané silnice zničené od náklaďáků, že si přistěhovalci kladou podmínky – vadí jim letadýlka z Alky. 
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 Stav silnic, málo zeleně, průjezdy kamionů po špatných silnicích. 

 Stav komunikací, užívání účelových komunikací bezohlednými řidiči, pejskaři – nedodržují pořádek po 

psech. 

 Rozbitá silnice, nákladní auta přes obec, auta jezdící přes cyklostezku, chybí stezka na Měnín, venčení 

cizích psů v naší obci. 

 Drby. 

 Že nemáme možnost mít zahrádku. 

 Auta na zpevněných cestách, venčení psů na stezce. 

 Psi, ale proto, že lidé po nich neuklidí výkaly. 

 Autovraky, parkování aut na zelených plochách. 

 Díry v asfaltu na hlavní silnici – hluk nákladních aut. Hlasitost rozhlasu – není moc slyšet. Propadlá 

dlažba na zastávkách – voda. Prašná silnice od ulice k Újezdu směrem na hřiště – když projede auto, 

nedá se dýchat. 

 Stav neopravených silnic. Nezajištěné branky na fotbalovém hřišti. Nepořádek po rodičích na náměstí. 

 Silný provoz – špatná úroveň místních komunikací. Chování pejskařů. Brož - jeho řidiči nedodržují 

rychlost. 

 Špatná doprava o víkendu, poslední autobus jede v sedm a pak nic. Dostat se z práce, když děláte do 

sedmi, je hrůza. 

 Prašná cesta na hřiště od silnice na Újezd u Brna, zámková dlažba na zastávkách na náměstí, díry v 

asfaltu na hlavní silnici, není slyšet obecní hlášení. 

 Nákladní auta v obci. Psi v lokalitě stezky a hřiště. Rozbité silnice. 

 Mezilidské vztahy s některými spoluobčany založenými často na vylhaných pomluvách. Nadměrná 

chemická ochrana polí pronajatých velkozemědělcům a nekvalitně obdělaná půda – kvůli tomu voda 

rychle odteče a neprosákne do studen jako dříve, i když je úhrn srážek stejný. 

 Příjezd do Žatčan od Telnice – sýpka. 

 Asi doupravit některé cesty a chodníky. 

 Výmysly nových obyvatel. Nadměrné financování kostela. 

 Děravé a prašné cesty a silnice. 

 Exkrementy na každém rohu i přímo před vchody, ač je všude dostatek pytlíků. Cyklostezky – neustálý 

provoz aut v neuvěřitelných rychlostech. 

 Někteří obyvatelé narušující poklidný život a chod této vesnice. 

 Rozbité silnice. 

 Silnice – hlavní průtah obcí. 

 Jedonkova bouda na Haltýři. 

 Špatná silnice v části Kout. Zvony kostela v 6 hodin ráno. 

 "Zahradnictví" madam Franklové. Takový bordel se nevidí ani u cigánů. 

 Někteří lidé ničí, co jiní lidé pracně udělají. 

 Netolerance, neochota hledání kompromisů. 

 Ničení silnic nákladními vozy. Jízda aut po cyklostezkách. Nové cyklotrasy. Úklid po venčících psech. 

Voda v rybníce – škoda, že jí není více. Omezení vjezdu vozidel nad 7 t. 

 Hlavní komunikace přes obec. 

 Silnice, čumilové u hospody, autobusové zastávky bez střechy. 

 Psí lejna. 

 Psí výkaly a neochota místních lidí si poklady po mazlíčcích sbírat. Opravené kurty na tenis – Mělo být 

uděláno jako "multifunkční" hřiště, kde je možné hrát kopanou, basket, nohejbal apod. Dle našeho 

názoru špatná volba projektu pro investici. Pivo v hostinci! 

 Hlavní komunikace vedoucí přes obec. 

 Stav komunikace. 

 Líbilo by se mi, kdyby školu vedl člověk s učitelským duchem, např. p. učitel Lorenc, a v MŠ to samé. 

 Špatné uklízení po venčených psech. 

 Velký provoz na silnici. Jezdí zde těžká nákladní auta a ničí už dost poničenou silnici. Od evangelického 

hřbitova k Šanhaji chybí chodníky. 
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JAKÉ SLUŽBY V OBCI CHYBÍ 

Nějakou chybějící službu uvedlo 142 respondentů (75 %). 52 z nich uvádí poštu, 32 lékaře, 34 
restauraci (resp. hospodu, kde by se vařilo)/kavárnu/cukrárnu a 13 bankomat. Tyto služby žádají 
občané dlouhodobě.  

Konkrétně uváděli respondenti potřebu následujících služeb: 
 Pošta. 

 Pošta. 

 Lékař, pošta. 

 Bankomat. 

 Žádné. 

 Lékař. 

 Pošta, lékař. 

 Lékař. 

 Bankomat. 

 Obecní policie. 

 Obec naší velikosti nic podstatného nepostrádá. 

 Sociální služby. 

 Bankomat, lékárna. 

 Kvalitní restaurace s velkou letní zahrádkou. 

 Kavárna, nějaké posezení kam v zimě zajít. 

 Obecní policie. 

 Pošta, lékárna. 

 Lékař, zubař, pošta. 

 Kavárna, pekárna, pošta, lékař (v okolí není možné si najít stomatologa). 

 Restaurace nebo kavárna. 

 Žádný obchod nemá otevřený v neděli. 

 Cukrárna. 

 Pošta, drogerie. 

 Pošta. 

 Nechybí mi žádná služba, vše potřebné je dostupné v obci v blízkém okolí. 

 Bankomat, praktický lékař. 

 Restaurace s kuželnou (viz Orlovna Telnice), pošta. 

 Kavárna, pošta. 

 Škola 6. až 9. ročník. 

 Doprava, pošta, družina ve škole od sedmi hodin a ne až od půl osmé. 

 Pošta, restaurace. 

 Lékař, bankomat, svoz tříděného odpadu (plasty, bioodpad). 

 Restaurační zařízení. 

 Pošta, další zastávka směrem na Nesvačilku. 

 Nic. Já sem spokojená. Hospodu máme, obchody také. 

 Zdravotní středisko, obecní policie, cukrárna s kavárnou. 

 Možná lepší restaurace. 

 Ze služeb nic. Ale chybí nám zastávka pro školáky. Klidně z boku hospody pěkná dřevěná pergola. 

Kolikrát čekají ve sněhu a dešti. A plánovaná cyklostezka do Újezda. A samozřejmě i ta na Měnín. 

 Žádná  

 Nějaká kavárna, místo na koupání- 

 Policie, 2. sběrné místo dolní konec (plasty, papír apod.). 

 Lékař, pošta, kavárna. 

 Pošta a hospoda, kde by se vařila alespoň 2 jídla. 

 Restaurace. 

 Pošta, bankomat. 
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 Doktor. 

 Cukrárna, kavárna, zájmové kroužky pro děti, prodloužení otevírací doby MŠ, prodloužení otevírací 

doby v družině. 

 Lékaři, pošta. 

 Policie obchůzková, retardér u orlovny, cesta na rozcestí k Měnínu a špatný výhled na výjezdu u 

mostu, přes strom není vidět od Moutnic. 

 Více linek přímého spojení do Brna, 2. stupeň školy. 

 Svoz tříděného odpadu jako v okolních obcích. 

 Čistička vody. 

 Delší otevírací doba potravin. 

 Poctivé řeznictví – kamenná prodejna, bankomat. 

 Pošta, hypermarket, restaurace. 

 Pošta, kavárna, masna. 

 Služby mi žádné nechybí. 

 K úplné spokojenosti chybí: Kvalitní letní zahrádka – hospůdka – s grilováním. (alespoň na víkendy). 

 Pošta, praktický lékař. 

 Praktický lékař, pošta. 

 Zdravotní zařízení. 

 Zařízení typu bowling, cukrárna. 

 Čajovna. 

 Bankomat, pošta. 

 Česká pošta. 

 Lékárna, masna, zelinářství. 

 Vyvážení tříděného odpadu od domu. 

 Dětský doktor, stravovací zařízeni, bezobalový obchod. 

 Hospůdka s občerstvením. 

 Třídění odpadu – odvoz odpadu, stejně jako popelnice, informovanost z obce, veřejná doprava. 

 Lékař (dětský), pohostinství (restaurace/jídelna/kavárna/cukrárna). 

 Nechybí mi nic, vše potřebné je v blízkém Újezdě. 

 Dotované kompostéry (podobně jako v Brně). 

 Lékař, pošta. 

 Pošta, lékař, lékárna. 

 Žádné. 

 Pošta, ale vím, že je to nereálné. Hlavně aby otevírací doba byla i pro pracující. 

 Kavárna, cukrárna. Jednoduše hezčí prostředí než hospoda. 

 Papírnictví. 

 Výdejna balíků, poštovní služby. 

 Pošta. 

 Pohostinství, kde by se dalo posedět s dětmi na zahrádce, aniž by kolem jezdila vozidla. 

 Restaurace. 

 Kavárna, cukrárna 

 Nevím. 

 Kvalitní restaurace. 

 Cukrárna. 

 Pravidelný svoz tříděného odpadu přímo od domu. Jednoduše řečeno dobrá hospoda, kterou vnímám 

jako pevnou součást kultury obce – příjemné prostředí, nabídka kvalitního piva a dalších nápojů, 

nabídka poctivého jídla (i o víkendech), formátem např.: http://www.velkomeziricsko.cz/poledni-

menu/33-hospoda-na-jedenactce-netin (letitá osobní zkušenost, obec se zhruba třetinovým 

obyvatelstvem oproti Žatčanům, využíváno jak obyvateli okolních vesnic, tak turisty). Zanedbaný areál 

(asi) drůbežárny a přilehlého vinohradu – umím si představit, že by se po obnově lokality např. k 

vinařsko-turistickému účelu tato mohla stát jednou z dominant obce – jde o krásné místo s ideální 

orientací a výhledy na Pálavu. 
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 Ze služeb mi nic mi nechybí. Pracuji v Brně, takže potřebné si vyřídím tam, nebo v Újezdě. Přivítal bych 

více ovocných stromů kolem obce. 

 Restaurace nebo bistro. 

 Pošta, lékařská služba, zejména pro starší obyvatele. 

 Nemám potřebu, vzhledem k velikosti obce. 

 Žádné. 

 Pošta. 

 Kavárna. Ale není to nutnost, v okolí jsou cukrárny s kávou. 

 Dětský lékař, MUDr. Jonasová má přeplněno – dlouhé čekání v čekárně. 

 Především kvalitní restaurační zařízení, kde by se dalo zajít s rodinou na oběd nebo večeři. 

 Nic nechybí. 

 Restaurace, kavárna, lepší dopravní spojení s Brnem, více kvalitních obchodů, bankomat. 

 Lékař, pošta. 

 Poštovní služby, domácí potřeby. 

 Žádné, chyběla družina a školka s vyzvedáváním až do 17:00. 

 Pošta. 

 Pošta, lékař. 

 Pošta, cukrárna a kavárna. 

 Pošta. 

 Pošta. 

 Vše je v dosahu. 

 Lékař, pošta, směr Nesvačilka udělat zastávku. 

 Nikde se tu nedá podat sportka. 

 Nám žádné. 

 Doktor. 

 Do budoucna je žádoucí vybudovat dům pro seniory. Bude tam práce i pro místní a současně nedojde 

k narušení generačních vazeb. 

 Lékař. 

 Lékař. 

 Pošta otevřená 1 x za týden. 

 Možnost dobití telefonního kreditu, vsadit si sportku atd. 

 Bankomat. 

 Pošta. 

 Žádné. 

 Zastávka autobusu na horním konci, kavárna nebo podobné veřejné místo. 

 Pošta. 

 Bankomat, zdravotní středisko. 

 Lékaři, pošta. 

 Nemám potřebu. 

 Hlavně ať pan Pekárek i nadále tak perfektně opravuje naše kola. 

 Pošta. 

 Lékař, pošta. 

 Bankomat. 

 Další hospoda nebo restaurace - pro zvýšení úrovně. 

 Kavárna nebo hostinec s možností kávy, nebo alespoň chutného piva. 

 Lékař, pošta. 

 Pošta, lékař. 

 Řeznictví, pošta, bankomat. 

 Lékař, pošta. 

 Pošta. 
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HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI OBCE VEŘEJNOU DOPRAVOU 

Dostupnost obce veřejnou dopravou hodnotí 38 % 
účastníků šetření jako dobrou (v roce 2015 to bylo 
56 %, i když počty spojů se v podstatě neměnily; zde 
se patrně projevuje určitý vliv vlakové výluky a 
náhradní autobusové dopravy), 35 % jako ucházející 
s určitými výhradami. Špatná se zdála pouze 17 
osobám. 17 % osob nedovedlo problematiku 
posoudit, pravděpodobně z důvodu, že veřejnou 
dopravu nevyužívá. Ti, co žijí v obci od narození, či 
od dětství hodnotí dopravu příznivěji. 

Nejčastější výhradou k veřejné dopravě bylo, že 
některé spoje linky 612 v obci nezastavují a že by 
měla být vybudována zastávka, aby v obci zastavovat 
mohly (uvedeno 32 x). Vícekrát byl zmiňován 
požadavek na více spojů do Brna, na zlepšení 
návaznosti linky 151 a na přímé spojení do Brna.  

 

Konkrétně zazněly následující komentáře k veřejné dopravě: 

 Pracovní dny dobrá, soboty a neděle by mohly být častější spoje. 

 Náměty na zlepšení: 1) 612 pouze projíždějící obcí by mohla zastavit. 2) Osvětlený chodník na zastávku 
Měnín rozcestí – autobusy 109. 3) Asi sci-fi: cyklostezka na nádraží do Sokolnic. Jízda na kole potmě 
(ráno a odpoledne na jaře a na podzim) je po silnici docela nebezpečná. Obecně (nad rámec obce) je 
možnost dojíždění do Brna na kole hazardem se zdravím – zde by se mohl najít společný zájem se 
Sokolnicemi a Újezdem. 

 Autobusy jezdící ze Sokolnic do Nesvačilky (a zpět) by mohly v Žatčanech zastavovat. Dále v době 
výluky nečekají autobusy 151 na zpožděné přípoje 612 jedoucí z Brna. 

 Některé autobusy č. 612 pouze projíždí obcí bez zastávky. 

 Klimatizace, nejezdit 612 přes Slatinu. 

 Vybudování autobusové zastávky u sokolovny. 

 Vlak má neustálé výluky, autobus by mohl jezdit častěji, uvítal bych zřízení oboustranné zastávky v 
části k Nesvačilce. 

 Přímý spoj do Brna. 

 Vadí mi, že autobus 612 z Brna do Žatčan jede o víkendu málo často, hlavně v pozdních hodinách a 
spousta lidí se nemá jak dostat domů z práce, aniž by museli čekat v Brně třeba i hodinu a půl. 

 Zhotovení zastávky u Sokolovny, pro spoj, který pouze projíždí naší obcí. 

 Bylo by dobré, aby každý autobus 612 stavil i v Žatčanech – bylo by více spojů mezi Brnem a Žatčany. 

 Dost využívaných linek staví na zastávce Měnín, rozcestí a přístup na tuto zastávku pěšky po hlavní 
silnici je velmi nebezpečný. 

 Lepší dostupnost o víkendech, státních svátcích a v nočních hodinách. 

 Zastávka MHD v obci směrem na Nesvačilku, spoje po půlhodinách do Brna, ne po hodinách. 

 Některé spoje IDS JMK nestaví v obci. 

 Autobusy 612, které jen projíždí obcí, by měly mít alespoň jednu zastávku v obci. 

 Čím déle bude na železnici výluka, tím lépe. Bez vlaků je to lepší a levnější. Kéž by to na Kordisu 
pochopili. 

 Více spojů směr Nesvačilka. 

 V obci nezastavují některé linky 612. 

 Spoj 612, který jede ze Sokolnic přes Újezd, nemá zastávku v Žatčanech; některé hodiny není spoj 
vůbec. 

 Večerní a noční spoje jsou nedostatečné. 

 Malá frekvence linek zejména v dopoledních hodinách, večer a o víkendech. 

 Je škoda, že 612 u nás zastavuje, jen když z Brna vyjíždí v celou, a ne když vyjíždí z Brna o půl. 
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 Obnovení zastávky autobusu u Sokolovny. 

 Více nízkopodlažních spojů jak vlakových, tak i autobusových. Návaznost nízkopodlažních 
autobusových spojů na vlakové, přesné označení v jízdním řádu. 

 Vybudovat jednu zastávku na "Horňáku" aby tam mohla zastavovat 612, co jede o půl 

 Chybí přímý spoj do Brna 

 Některé vlaky z Brna nemají v Sokolnicích návazný autobus do Žatčan. 

 Více klimatizace prosím. 

 Další zastávka u Sokolovny, přímý spoj na nádraží v Telnici. 

 Nějaké spoje linky 612 obcí pouze projíždí. Jedná se především o linku, která vyjíždí z nádraží v 16:30. 

 Zastávka u sokolovny. 

 Zřídit zastávku u Sokolovny. 

 Autobusy v Sokolnicích na sebe nečekají, takže doprava hrůza. 

 Více linek přímého spojení do Brna. 

 Do skončení výjimky vlakové dopravy je cesta do Brna občas za trest. 

 Zastávka pro projíždějící bus. 

 Nízká četnost spojů. Komplikované přestupy, teď obzvláště. 612 jede do/z Brna dlouho, kvůli trase po 
Hladíkově ulici v Brně. 

 Nechápu, proč linky, které tudy projíždějí, nezastaví! 

 Mohl by zde zastavovat autobus 109. 

 Alespoň jeden noční spoj navíc. 

 Chybí přímý spoj do Brna. Ráno autobus č. 109 v zastávce Měnín, rozcestí odjede dříve, než přijede 
autobus č. 151 (má to být naopak, ale za půl roku se to podařilo jen 2x). Teď, když jezdi autobus č. 612 
dočasně přímo do Brna, je to výborné. 

 Aktuálně je díky vlakové výluce přímý spoj do/z Brna, ale mimo špičku, kdy jezdi bus č. 612 po dvou 
hodinách, musím jít až na zastávku Měnín, rozcestí (z Male Nivy 25 minut pěšky). Buď není navazující 
spoj z Žatčan, a když už se zadaří, a tento spoj je, tak jede se zpožděním a přestup nestihnu. Až bude 
po výluce, bude to ještě horší, protože přímý spoj do Brna nebude opět žádný. Na to, jaký jsme kousek 
od Brna, je to smutné a je potřeba mít auto. Totéž bohužel platí o cestě do/z Újezda u Brna, kde je 
pošta a hlavně lékaři a rehabilitace (tam je bohužel těžká domluva na termínech a opět bez auta 
nereálné navštěvovat). Velmi bych uvítala, kdyby byla stálá přímá linka alespoň do/z Brna (pošta, lékaři 
i rehabilitace se pak dá vyřešit tam). 

 Nebezpečná doprava při cestě na rozcestí (ideálně chodníček) 

 Ne vždy autobus navazuje na vlak, nečeká 

 Ideální spojení každých 30 min ve špičce, 60 mimo. 

 Přímá linka do Brna by usnadnila spoustě lidem cestu do práce, uvítala bych více nízkopodlažních 
spojů. 

 Nová zastávka i pro autobusy, které projíždějí pouze vesnicí, tak aby mohly zastavovat. 

 Pokud obcí projíždějí některé spoje, měli by zde i zastavovat (jak se v některých případech neděje). 

 Aby jezdily autobusy častěji 

 Vybudování zastávky u sokolovny. 

 Navazující autobus č. 151 nečekává na zastávce Sokolnice, železniční stanice na spoj 612 z Brna. 
Rozumím systému IDOS, ale kdyby ze Žatčan jezdil autobus přímo do Brna, bylo by to lepší. 

 Vybudování nové zastávky u Sokolovny. 

 Lepší spoje do Židlochovic. 

 Zastavování autobusů, které vesnicí pouze projíždějí. 

 Mezi Újezdem a Žatčany by měly jezdit autobusy častěji, také do Brna. 

 Více spojů do Brna a do Újezda. 

 Stává se, že často nečeká 151 na 612 v Sokolnicích na nádraží. 

 Chybí zastávka pro bus, který jede ze Sokolnic do Nesvačilky. 

 Časté zpoždění školních autobusů. 

 Lepší návaznost 151. Zastávku na horním konci aby mohla každá 612 zastavovat. 

 Přidat více autobusů 151, věčně ujíždí. 

 Častější spoje, nízkopodlažní autobusy. 

 O víkendu se nedá pomalu večer dostat domů, měl by být i spoj po osmé. 

 Aby čekal vlak na autobus 151 ve 14:30 a 15:30. 
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 Zřízení zastávky směr Nesvačilka. 

 Aby autobusy, co jezdí přes obec, tady i zastavovaly. 

 O víkendu poslední spoj aspoň v osm. 

 S ohledem na stále houstnoucí dopravu po silnici vyvíjet větší tlak na zdvoukolejnění železnice. Zkusit 
vyjednat, aby spoje linky č. 109, které končí v Kloboukách a dublují spoj do Hodonína, projížděly ve 
špičce ráno a večer přes Žatčany a Nesvačilku. 

 Chybí např. přímý spoj na Mendlovo náměstí – Nemocnice u sv. Anny, kam spadáme. Autem se jet 
nedá, není kde parkovat. 

 Uvítala bych tu zastavování spoje č. 109. 

 Zmiňovaná zastávka na horním konci. Častější spoje Žatčany – Brno. 

 612, která jen projíždí, by mohla zastavovat. 

 Návaznost linek. 

 Častější spojení. 

 Štvou mě velké kamiony. Jezdí mi to pod okny a moc příjemné to není. 

 Zvýšení frekvence spojů mezi Újezdem a Žatčany. 

 Autobusy jedoucí ze Sokolnic do Žatčan přes újezdskou křižovatku by mohly mít v Žatčanech zastávku 
alespoň na vrchním konci. 

 

HODNOCENÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ 

Hodnocení mezilidských vztahů zaznamenalo další zlepšení. Mezilidské vztahy v Žatčanech považuje 
za velmi dobré 16 % respondentů, za docela dobré 69,1 % (v roce 2015 to bylo 8,3 % a 54,1 % a v roce 
2011 pouze 2,9 % a 36,3 %). Součet hodnocení „velmi dobré“ a „docela dobré“ se z 62,4 v roce 2015 
zvýšil na 85,1 (v roce 2011 to bylo pouze 39,2 %). Hodnocení ne moc dobré uvedlo pouze 19 osob a 
jako špatné hodnotila vztahy pouze 1 osoba. 

Vývoj hodnocení mezilidských vztahů 2011 2015 2019 2019 počet 

Velmi dobré 2,9 % 8,3 % 16,0 % 30 

Docela dobré 36,3 % 54,1 % 69,1 % 130 

Ne moc dobré 42,7 % 33,8 % 10,1 % 19 

Špatné 12,9 % 0,8 % 0,5 % 1 

Nedovedu posoudit 5,2 % 3,0 % 4,3 % 8 
 

Jako velmi dobré hodnotí vztahy nejvíce obyvatelé, kteří se do obce přistěhovali v posledních pěti 
letech, a obyvatelé ve věku 30–49 let. Lépe vztahy hodnotí muži. 

Hodnocení mezilidských vztahů podle jednotlivých kategorií respondentů 

Lidské vztahy 
Dle doby života v obci 

Velmi 
dobré 

Docela 
dobré 

Ne moc 
dobré 

Špatné 
Nedovedu 
posoudit 

V obci žiji od narození 9,6% 79,5% 11,0% 0,0% 0,0% 

Přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči 0,0% 93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety 12,3% 64,9% 15,8% 1,8% 5,3% 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 39,0% 48,8% 0,0% 0,0% 12,2% 

Dle věku      

15–29 let 7,1% 82,1% 7,1% 0,0% 3,6% 

30–49 let 24,2% 63,2% 6,3% 1,1% 5,3% 

50–64 8,8% 70,6% 17,6% 0,0% 2,9% 

65 a více let 7,1% 71,4% 17,9% 0,0% 3,6% 

Dle pohlaví      

muž 19,5% 68,3% 8,5% 1,2% 2,4% 

žena 13,9% 70,3% 10,9% 0,0% 5,0% 

CELKEM 16,0% 69,1% 10,1% 0,5% 4,3% 
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3. BUDOUCÍ ROZVOJ  

BUDOUCÍ VELIKOST OBCE 

Klíčovou rozvojovou otázkou je, jak 
moc by se měla obec rozrůstat, 
pokud by to bylo technicky možné 
(zdroje vody, čištění vody, doprava 
apod.). Se 43 % dominuje názor, že 
by obec měla zůstat přibližně stejně 
velká, resp. by se dle 33 % 
respondentů měla rozrůstat 
maximálně do 1000–1100 obyvatel. 
K 1. 1. 2019 měla obec 898 obyvatel. 

Nejvíce si přejí setrvání obce na 
stejné populační velikosti obyvatelé 
ve věku 15–29 let (64 % z nich, což 
je docela překvapivé), rodáci (51 %) 
a ti, kteří se přistěhovali v dospělosti 
před delší dobou (48 %). Plné využití 
kapacity obce více podporují ti, co 
se do obce přistěhovali v dospělosti 
a obyvatelé ve věku 30–19 let. Mezi 
názory mužů a žen nejsou výrazné rozdíly. 

 

Názory na rozvoj obce podle jednotlivých kategorií respondentů 

Budoucí velikost obce: 
 
 
 
 
Dle doby života v obci 

1. Obec by 
měla zůstat 

přibližně 
stejně velká 

2. Obec by se 
měla postupně 

rozrůstat na 
maximálně 
1000–1100 

obyvatel 

3. Obec by se 
měla postupně 

rozrůstat na 
maximálně 
1200–1300 

obyvatel 

4. Měla by být 
využita celá 

kapacita ploch 
pro výstavbu 

domů 

5. Nedovedu 
posoudit 

V obci žiji od narození 51,4% 29,2% 2,8% 8,3% 8,3% 

Přistěhoval/a jsem se v dětství 
spolu s rodiči 40,0% 46,7% 13,3% 0,0% 0,0% 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti 
před více než pěti lety 48,2% 30,4% 5,4% 10,7% 5,4% 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti 
v posledních pěti letech 24,4% 39,0% 7,3% 12,2% 17,1% 

Dle věku      

15–29 let 64,3% 17,9% 7,1% 3,6% 7,1% 

30–49 let 34,7% 35,8% 4,2% 12,6% 12,6% 

50–64 47,1% 38,2% 8,8% 5,9% 0,0% 

65 a více let 38,5% 38,5% 3,8% 7,7% 11,5% 

Dle pohlaví      

muž 43,9% 34,1% 7,3% 8,5% 6,1% 

žena 42,4% 34,3% 4,0% 9,1% 10,1% 

CELKEM 43,0% 33,3% 5,4% 9,1% 9,1% 
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ÚKOLY PRO ZASTUPITELE NA OBDOBÍ 2020–2023 

Podněty pro zastupitele pro následující 4 roky, tj. pro období 2020–2023, byly velmi různorodé. 
Hlavními úkoly pro zastupitele jsou dle zapojených občanů zejména realizace dopravních staveb 
(silnice i cyklostezky, nová zastávka, či přechod, chodník na zastávku Měnín, rozc.) a řešení 
dopravních problémů (doprava přes obec i řešení rychlosti na obslužné komunikaci u Cézavy), 
zlepšování stavu životního prostředí (zejména výsadba zeleně, ale i řešení stavu rybníka) a rozvoj 
mateřské a základní školy (výstavba nové MŠ i zkvalitnění fungování). Další podněty zaznívaly i ke 
zlepšení podmínek pro třídění odpadů, či k omezení parkování aut na ulicích. 

 
 

Konkrétně respondenti uváděli následující úkoly: 

 Zabránit dalšímu rozrůstání a výstavbě na orné půdě v Žatčanech. Opravit komunikace ve starých 

ulicích. Omezit průjezd kamiónů obcí. Zavést značky obytná zóna ve vedlejších ulicích. Omezit a 

zpoplatnit parkování na ulicích. 

 Používat selský rozum a vše ostatní z toho samo vyplyne. 

 Výstavba MŠ. 

 Vybudovat chodník k zastávce BUS Měnín, rozcestí. Dobudovat silnici za firmou DIPRO. Propojit 

cyklostezku směr Měnín. Zlepšit noční osvětlení obce. 

 Aby vymýšleli více aktivit. 

 Lepší komunikace, výstavba MŠ, dořešit komunikaci v Koutě. 

 Opravit hlavni silnic v obci, upravit otevírací dobu skládky. 

 Dát do pořádku rybník. Oprava komunikací. Uvažovat nad úpravou skládky tj. více kontejnerů, 

otevírací doba. Informovat nové občany, kteří se přistěhují, že jsou na vesnici a ne ve městě. 

 Opatřit cyklostezku závorou, znepřístupnit autům, vjezd pouze traktorům. 

 Zajištění opravy silnic (i těch, co nejsou v majetku obce), promyslet další rozvoj obce, zcela přehodnotit 

vedení školy (přijmout takové řešení, které by nepolarizovalo obec), rozvoj internetu (optický kabel) 

 Zlepšení stavu komunikací, omezení hluku (doprava, modelářské letiště), výraznější rozvoj obce. 

 Zařídit zastávku pro autobus u sokolovny, aby tu zastavoval každý autobus 612, který kolem zatím jen 

projíždí. 

 Rekonstrukce hlavní silnice. 

 Dopravním značením omezit nákladní dopravu. Zrekultivovat rybník pro koupání. Výsadba lip. 

 Silniční průtahy obcí. 

 Urychlit výstavbu silnice v Koutě. Omezit průjezd velkého množství kamionů a nákladních aut obcí. 

 Vyřešit situaci s malým počtem míst v mateřské škole při velkém počtu místních dětí tak, aby všechny 

3leté děti mohly v příslušném roce nastoupit. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí zvážit možnost 

jednotřídního vzdělávání na základní škole – pro nás jistě větší motivace nechat dítě v Žatčanech. 

 Maximální možné využití čerpání státních a evropských dotací. 

0 10 20 30 40

Dobudování/opravy místních komunikací

Zajištění rekonstrukce hlavní silnice

Vybudování cyklostezek do okolních obcí

Výsadba/zlepšování zeleně

Řešení dopravy přes obec

Vybudování autobusové zastávky u sokolovny

Zřízení přechodu pro chodce u křižovatky na Újezd

Výstavba nové mateřské školy

Hlavní úkoly zastupitelstva v letech 2020–2023

Počet 
podnětů 
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 Bankomat. 

 Vybudovat chodník k zastávce autobusu Měnín, rozc., propojit cyklostezku směr Měnín. 

 Naplňovat program rozvoje obce v návaznosti mimo jiné i na možnosti získání dotace na jednotlivé akce. 

 Více se angažovat ve prospěch obce všeobecně – nic se neděje, nebuduje, nerozvíjí. 

 Dokončit výsadbu biokoridoru kolem řeky. Vybudovat chybějící cyklostezku v katastru obce v 

návaznosti na Měnín. Usilovat v Újezdě o zbudování cyklostezky od Zbraně do Újezda. 

 Aby byla zastávka směr Nesvačilka. 

 Dobudovat silnici na Šanhaji za Diprem, propojit cyklostezku na Měnín, zlepšit osvětlení obce. 

 Oprava silnice na Újezd u Brna. 

 Zajistit zázemí pro předškolní děti (rozšíření mateřské školy). 

 Zkrášlit vesnici uvnitř i v okolí a udržet ji takovou jaká je. 

 Aby se postarali o novou silnici a aby se vytvořila cesta do Újezda. Děcka ráno jedou do školy na kole, a 

musí po hlavní. Máme o ně strach. A Babišovy levné jízdenky podporovat nechci. 

 Zajistit, aby na vedlejších komunikacích "cyklostezkách" nebyl tak častý a rychlostně až život ohrožující 

provoz. Více upozorňovat a dbát na problematiku pejskařů, kteří po svých mazlíčcích na ulicích stále 

neodklízí jejich "odpad". Oprava a údržba silnic. 

 Rozvoj a ochrana přírody (rybníky, lesy, louky). 

 Zlepšit vzhled jednotlivých ulic, omezit novou výstavbu na "zelené louce", rozšířit zeleň v obci, více 

podporovat a motivovat aktivity spolků v obci, výsadba stromů kolem cyklostezek kolem Cézavy a 

"drůbežárny". 

 To, co se zanedbalo v posledním čtvrtstoletí. Ano už tolik roků uběhlo od změny společenského řádu. 

Byla to doba s mimořádným rozvojovým potenciálem, který se nevyužil. Prosperita je dána velikostí, 

počtem obyvatel a Žatčany nerostou, stagnují a kde to trvá příliš dlouho, následuje úpadek, 

demoralizace, propad do bezvýznamnosti. 

 Správa cest. Revitalizace rybníka, ač to zatím není možné, stálý zájem o jeho odkup a úpravu jeho 

okolí. Zpřístupnění bývalého zahradnictví jako běžného parku všem lidem. Dobudování cyklotras a na 

těch stávajících umístit závoru, nebo omezovače rychlosti. 

 Rozšíření kapacity školky, oprava silnic. 

 Opravy silnic. 

 Zlepšit Žatčany po ekologické stránce. 

 Vyjednání rekonstrukce průtahu obcí (jako mají v Moutnicích), parkoviště vedle polní cesty u 

evangelického hřbitova, plán vytvoření krajinných prvků pro boj se suchem. 

 Těch by bylo, jen by se muselo změnit zastupitelstvo, pak by to šlo třeba i realizovat. 

 Ještě více zeleně a každou opravu nebo investici řešit s ohledem na zasakování vody. 

 Zlepšit zadržování vody v okolí, zastávka u sokolovny!!!, zvětšit plochu návsi, výstava či minimuzeum 

folkloru, fotek… 

 Opravit místní komunikaci. 

 Zákaz průjezdu nákladních aut obcí. 

 Oprava komunikací. 

 Zvýšit úsilí při údržbě a rozvoji obce, osobně mám dojem, že zastupitelstvo řeší nepodstatné věci, na 

úkor těch podstatných (např. řešit to, kdo má jakou střechu, nebo co si chce kdo postavit na vlastním 

pozemku, který leží mimo hlavní komunikaci je naprostá zbytečnost, pravdou je, že toto řeší stále jedni 

a ti stejní zastupitelé). 

 Zrealizovat opravu silnice v obci + oprava autobusové zastávky na dolním konci směrem na Nesvačilku. 

 Zlepšit alespoň některé komunikace – oprava. 

 Prodloužit cyklostezku do Měnína a stávající ošetřit závorou, jezdí zde auta jak šílená, oprava silnice 

v obci. 

 Investice školka, škola, zlepšení komunikace, třídění odpadů. 

 Realizace nové cesty v Koutě, stezka kolem Cézavy k rozcestí, pokračování stezky směrem k Újezdu. 

 Oprava hlavní silnice, vyloučení aut firmy Brož, přechod pro chodce u obchodu paní Březinové, umístit 

zrcadlo při výjezdu z nové ulice směrem od Flonek, zákaz vjezdu automobilů na obslužnou komunikaci 

kolem Cézavy. 

 Hlavně opravu hlavní silnice, upravit výjezd z nové ulice z Flonek. 
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 Podporu lepší a častější dostupnosti spojů do Brna. 

 Vybudovat cyklostezku do Újezda a do Měnína, výsadba stromů na okrajích obce, dokončit opravu 

silnic, rozšířit podporu třídění odpadu, rozšířit a zmodernizovat knihovnu, podpora folkloru, podpora 

školství v obci, podpora spolků. 

 Silnice. 

 Vybudovat cvičák pro psy. Oprava silnic. Vybudování přírodního koupaliště. 

 Vyvinout tlak na kraj na rekonstrukcí silnice přes obec. Přechod pro chodce v lokalitě "Kousky" X 

Újezdská cca mezi domy čp. 71 a čp 31). Cyklostezky do Měnína ("nebezpečný" přejezd hlavní silnici 

380) a Újezda. 

 Zajistit opravu hlavní silnice. Přechod pro chodce v zatáčce na Újezd. Zajistit přímý spoj MHD do Brna. 

Zamezit stavbě bytových domů, vesnice jsou hezčí, když tam nejsou bytové domy. 

 Zajistit opravu hlavní cesty, vybudovat přechod pro chodce u odbočky na Újezd u Brna – vím, že cesta 

není ve správě obce, ale pokud by to bylo možné, řešit toto na patřičných místech. 

 Klimatizaci v MŠ. 

 Omezení nákladní dopravy, vyjednat opravu hlavní silnice. 

 Výstavba nové školy. 

 Spojení Žatčan a Měnína. Udělat silnici v Koutě. 

 Řešit parkování aut na komunikaci na Zahradách – zúžený prostor na projíždění a vyjíždění na hlavní 

silnici. 

 Silnice, renovace rybníka. 

 Jelikož se obec rozrůstá, je potřeba vyřešit nedostatek míst v MŠ a ZŠ 

 Vybudovat pevnou cestu směrem ke skládce (z obou stran). Je tam velký pohyb aut a při nepříznivém 

počasí je cesta velmi špatná. 

 Zavést odvoz tříděného odpadu od domu, osázet větrolamem cestu ke křížku a zpřístupnit veřejnosti 

lesopark za potokem (směrem na jih), přechod pro chodce nebo zpomalovač u vjezdu do obce od 

Újezda, chodník směrem do Újezda. 

 Zjistit možnosti výstavby rybníku, a revitalizace řeky, vzhledem k nedostatečné kapacitě Měnínské 

čističky a nedostatku vody v krajině se zamyslet nad možnosti výstavby obecní kořenové čističky 

(jakožto nejekologičtější a nejkvalitnější variantu čištění), která by případně mohla napájet rybník, 

zjištěni možnosti zalesnění, případně vytvoření zalesněných nebo keřových koridorů podél více 

využívaných silnic (Telnice – Moutnice). 

 Vybudovat cyklostezku podél silnice do Újezda. Přechod pro chodce (z Malé Nivy k zastávce autobusu). 

 Opravit silnice, návaznost cyklostezky, stromy kolem cyklostezky, omezit auta na cyklostezce, 

podporovat kvalitní vzdělání v obci – jak ve školce, tak ve škole, spíše než na výstavbu budovy se 

zaměřit na kvalitu a na aktivity pro děti (pravidelné kroužky) a mít i kvalitní pedagogické zázemí (lze 

čerpat i z dotací ze státu jako byly teď např. Šablony II), ve spolupráci oprava prostor budovy Orla, kde 

se dají potom prostory využít na aktivity pro dospělé i děti. 

 Vyřešit problém ZŠ, který se táhne už dlouhá léta, zapracovat na zadržování vody v krajině – vodní 

plochy, přirozený tok řek a zvyšování počtu stromů v obci a jejím okolí, realizovat obecní čističku 

odpadních vod, zlepšit stav silnic a snížit počet velkých a těžkých aut projíždějících obcí, zvýšit 

bezpečnost chodců na chodnících (všude zelené pruhy kolem silnic, rozšíření zbytečně zúžených 

chodníků, které se svažují k silnici i tam kde není vjezd – obzvlášť v zatáčkách, zákaz parkování na 

chodnících / postihy za nedodržování), vyřešení parkování v obci (zákaz parkování na zelených 

plochách v obci a tam, kde auta překáží chodcům, vytvořit parkovací zálivy?). 

 Lépe hlídat výstavbu nových domů, aby nebyly povolovány nevkusné a obludné objekty – podpořit 

občany, kteří se o své domy starají (truhlíky na oknech, výsadby…), aby naše obec lépe rozkvetla. 

 Výstavba chodníku/stezky na Měnín, rozcestí (pokud je to v dikci obce). 

 Novou silnici, pořídit do každého domu popelnice na různé druhy odpadů. 

 Udělat něco s cyklostezkou, jezdí si tam auta závodní rychlostí, dejte tam závoru, vybudovat stezku na 

rozcestí k autobusové zastávce – někdy jde opravdu o život. 

 Zřízení úpravy vedlejší komunikace za vesnicí, chodí tam rodiny s dětmi na procházky a do toho tam 

jezdí hodně nepřiměřenou rychlostí auta. 

 Zachování ZŠ a MŠ, podpora dobrovolných organizací. 
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 Pokusit se udělat něco se stavem hlavní silnice. 

 Dát prostor pro vyjádření mladým lidem. Organizovat více akcí pro naše seniory. 

 Zajistit bezpečnost na obslužných komunikacích, postavit novou školku a školu. 

 Zamyslet se nad výsledky z dotazníku. 

 Propojení cyklostezky do ostatních vesnic, údržba cyklostezky, nově uchopení třídění odpadu, špatné 

silnice na hlavních i vedlejších silnici, špatné chodníky, veřejná doprava a neudělaná cesta pro chodce, 

kteří jdou na zastávku za vesnicí. 

 Prosadit zákaz průjezdu nákladních vozidel, která tranzitují s D2 směr Slavkov u Brna a obráceně. 

 Zbudování zastávky na "Vrchňáku". 

 Novou školku, silnice. 

 Nová MŠ. 

 Rekonstrukce hlavní silnice a tanečního placu na návsi. 

 Zlepšit kapacitu parkovacích míst. 

 Zvětšit plochy pro parkování. 

 Regulace dopravy. 

 Dodělat novou školku vedle školy na Zahradech. 

 Společným jmenovatelem níže uvedených podnětů je "hledání inspirace za hranicemi obce aneb 

Žatčany – vesnice roku 2023". (1) Kvalitativní a materiální rozvoj školy (mateřské a základní) včetně 

podpory – rozšíření na školu navázaných aktivit – sportovních, uměleckých či jinak zaměřených; 

koncepční dialog škola x rodiče potencionálních i stávajících žáků ohledně stylu a dalších podmínek 

výuky a těchto aktivit. (2) Koncepční – dlouhodobé řešení zásoby vody v jedné ze statisticky nejsušších 

oblastí ČR včetně podpory jednotlivců – obyvatel obce. (3) Podpora třídění odpadu: trojice popelnic u 

každého domu a pravidelný svoz tříděného odpadu např. ve 14 denním cyklu. (4) Podpora 

zaměstnavatelů na území obce – obecně podpora podnikatelského prostředí včetně analýzy nástrojů a 

dialogu s podnikateli s cílem mimo jiné lokalizovat finanční a lidský kapitál v hranicích obce. Podpora 

pro oblast typických odvětví jako je např. pěstování révy vinné a její zpracování či malé zemědělské 

farmy. (5) Koncepční řešení dopravy v bezprostřední blízkosti obce a uvnitř obce: (i) zřízení 

osvětleného a i svisle označeného přechodu pro chodce v křižovatce Újezd u Brna x Nesvačilka; 

(ii) omezení transitu nákladních automobilů nad 12 tun; (iii) zajištění bezvadného – stálého provozu 

"měření rychlosti" u vjezdů do obce; (iv) výraznější dopravní značení k obci v křižovatce silnic 380 a 416 

(ve směru Žatčany); (v) vyznačení pásů pro cyklisty na vozovce (nejen) v trasách cyklistických stezek. 

(6) Podpora krajinné diverzity – např. topolová alej od začátku komunikace k Malé Nivě až na rozcestí k 

Nesvačilce (rád si koupím a zasadím jeden z topolů). (7) V neposlední řadě změna vzhledu 

internetových stránek obce se zavedením schránky pro podněty a nástrojů pro elektronické vyřizování 

agendy obyvateli obce. (8) Viz shora téma "dobré hospody". (9) Viz shora téma zanedbaného areálu 

drůbežárny a vinohradu.  

 Zlepšení informování občanů o aktuálních investičních akcích. Posílení zapojení občanů. Výsadba 

zeleně. Rozšíření/výstavba mateřské školy. 

 Zavést popelnice na třídění odpadu. 

 Oprava silnic. 

 Novou školku a opravu školy. 

 Rozšíření provozní doby školní družiny, např. jako v Měníně. Současná provozní doba školní družiny 

povede k tomu, že budu muset děti vozit do jiné školy, protože není možné dát dítě do školy v 7.30, 

odjet do práce a být zpátky do 15:30. 

 Udělat ještě jednu zastávku směr Nesvačilka. 

 Přála bych si, aby se povedla postavit nová školka na Zahradech. Také bych na Zahradech nechala 

vybudovat víc parkovacích míst. Pokud by se školka postavila, asi by byl na Zahradech větší provoz, 

jako třeba i zásobování do školky a přijíždějící maminky. Obecní trojúhelník před Krbílkovým, tam by 

mohli parkovat dvě auta plus stání ve vjezdu, dále pak dál k Litavě by si mohli lidé přeměnit obecní 

předzahrádky na parkovací místa pro svá auta. Klidně i na své náklady.  

 Vybudovat cyklostezku (i pro pěší) do Újezdu. 

 Přechod pro chodce z Malé Nivy do obce. 
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 Zastávka Měnín, rozc. – vybudování důstojné zastávky; chybí chodník, po kterém se chodci bezpečně 

mohou dostat do a z naší obce. 

 Zazelenit obec uvnitř i okolo. Využít k tomu i ovocné stromy, aby přinášeli užitek lidem, popř. zvířatům.   

Nečekejte na rok 2020, ale začněte ihned, stromy rostou dlouho. Zapojte do toho třeba školáky, 

mohou vypomáhat při výsadbě obecním zaměstnancům. Budou to mít jako součást praktické výuky, 

kterou ve škole stěží zažijí. Rýče si mohou přinést z domu. Zapojte do toho občany, aby sponzorovali 

nákup stromu. Kdyby každé číslo popisné zakoupilo jeden strom, to by bylo stromů. Oslovte místní 

sadaře, kteří třeba přijíždí do Žatčan na jaře a na podzim. Jejich stromy nejsou drahé na rozdíl od 

některých hobby marketů a internetových prodejců. " 

 Oprava silnice. 

 Vyřešit problém s auty na cyklostezkách. 

 Na Nesvačilku udělat zastávku. 

 Udržet zástavbu novými domy v minimálních mezích, vytvořit kolem obce další cyklostezky, které by ji 

propojily s okolními obcemi. 

 Ve spolupráci s policií větší zaměřen na dodržování rychlosti, snížení rychlosti. 

 Zřízení zastávky směr Nesvačilka. 

 Udělat poštu, cukrárnu a kavárnu. 

 Najít někoho, kdo by domluvil bordelářům, jako to dělal Osička (bývalý starosta) a Olin Tichý. Žalostný 

stav rybníku (stavědlo), parkování na zelených plochách a vraky na vsi. 

 Udělat něco s cestami, aby se neprášilo. Zesílit hlášení obecního rozhlasu jak v Újezdě u Brna. 

 "Poslouchat pana starostu". 

 Oprava hlavní silnice. 

 Směr Nesvačilka udělat zastávku. 

 Vybudovat asfaltové cesty v obci. Opravit dlažbu na zastávkách. 

 Vozit odpad do spalovny a ne zakopat. 

 Zajisti více spojů do Brna a do Židlochovic – pouze takto lidé začnou méně používat automobily. 

Vysadit kolem celé obce větrolamy. 

 1 krytá zastávka u čísla 14. 

 Cyklostezku do Újezdu. Vybudovat rybník (nebo podob.) na pomoc lepších vodních srážek. 

 Oprava silnice. 

 Asfaltové cesty v obci. 

 Omezit rychlost nebo průjezdnost aut na cyklostezkách, např. policejní hlídkou. Nechat vyspravit 

hlavní silnici přes Žatčany. 

 Zrealizovat body v otázce č. 4: Zastávka autobusu na horním konci, kavárna nebo podobné veřejné 

místo. 

 Výsadba ovocných stromů. 

 Zajistit opravu hlavní silnice obcí. Zbudovat menší kulturní místnost. 

 Aby pokračovali ve své práci ke spokojenosti všech občanů. 

 Opravu silnice v Koutě. 

 Zaměřit se na stále větší sucho v krajině. Rozvíjení tradic, podpora místních klubů, spolků atd. 

 Tu cestu kolem Cézavy, kdysi dávno byla u silnice k Újezdu po most, říkali jsme hrázka, i ta by se dnes 

hodila! 

 Vybudování nového parketu a zlepšení celého prostranství. 

 Od dolní zastávky po Rychlíkovo – nějaké zábrany. Opravy místních komunikací - Zahrady, Kout. 

 Cyklostezka Měnín, Újezd. 

 Opravy silnic a cest v obci. 

 Splnit moje požadavky. 

 Dokončit opravy místních komunikací. 

 S okolními obcemi zajistit vybudování cyklostezky mezi Žatčany a Újezdem a Žatčany a Měnínem. 

Oprava tragické úrovně cesty do Újezdu. Více přechodů pro chodce v obci, nádoby na kompost. 

 Úpravu starých stromů na návsi. 

 Omezit provoz velkých nákladních vozidel (Brož). 
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INVESTIČNÍ PRIORITY 

Obec by měla dle většiny respondentů přednostně investovat do oprav silnic. Druhou velmi 
výraznou oblastí jsou investice do mateřské školy a do základní školy. Dále jsou často žádány 
cyklostezky do okolních obcí, zlepšení odpadového hospodářství (více sběrných míst i podmínky pro 
třídění v domácnostech) a problematika životního prostředí (zeleň i zadržení vody v krajině). 

 
 

Konkrétně jako přednostní investice respondenti uváděli: 
 Silnice. 

 Oprava silnice. 

 Chodník k zastávce Měnín, rozcestí; cyklostezka směr Měnín. 

 Oprava hlavní komunikace (vyhotovení projektové dokumentace + získání dotací) a po té zhotovit 

nové chodníky a vedlejší komunikace 

 Školka, komunikace. 

 Místní komunikace, řešení problémů na účelové komunikaci, sběrný dvůr, více zeleně, rybník. 

 Chodník a osvětlení na rozcestí. 

 Kanalizace (pokud ještě někde chybí), oprava silnic, rozvoj vysokorychlostního internetu (optický 

kabel). 

 Komunikace, modernizace obecního osvětlení, rozšíření sběrných míst pro třídění odpadu, zlepšení 

zázemí ve škole a školce. 

 Cesty pro pejskaře. 

 Rekonstrukce hlavní silnice. 

 Rekultivace rybníku pro volnočasové využití, dokončení lipové aleje na návsi. 

 Zvětšení kapacity školky – dětí neustále přibývá Vybudování nové silnice v Koutě 

 vzdělání – MŠ i ZŠ. 

 Rekonstrukce komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení. 

 Bankomat, zastávka MHD v obci směrem na Nesvačilku. 

 Oprava komunikací, cyklostezku kolem řeky – propojení s městem Újezd, prostory pro důchodce, větší 

prostory pro obecní knihovnu, venkovní knihovnu na návsi. 

 Komunikace (chodníky, cyklostezky, silnice), osvětlení obce. 

 Do obecní části Kout. Dokončení a oprav chodníků a obecních cest. Do nového LED osvětlení obce. 

V případě získání dotace do stavby nové MŠ a ZŠ. Do zadržování vody v krajině (rybníky). Do výsadby 

rezistentních odrůd ovocných stromů všude, kde je to možné. 

 Obecní komunikace, škola, školka. 

 Silnice, družina ve škole od sedmy. 

0 20 40 60 80

Místní komunikace

Mateřská škola

Základní škola

Cyklostezky

Zeleň

Hlavní silnice přes obec

Odpadové hospodářství

Chodníky

Rybník a zadržování vody v krajině

Parkování

Veřejné osvětlení

Prioritní oblasti investic obce

Počet 
podnětů



 
 

Dotazníkové šetření obyvatel obce Žatčany 2019 – Kompletní výsledky 

27 
 

 Místní silnice, cyklostezky, chodníky, osvětlení obce. 

 Silnice na Újezd u Brna, zařízení svozu tříděného odpadu. 

 Do rozšíření mateřské školy. 

 Silnice a cesty. Zeleň. 

 Silnice, cesta do Újezda, 

 Menší obchodní centrum s různými službami (mohlo by se tam přesunout kadeřnictví, knihovna) a 

mohla by se zde vybudovat menší kavárnička (místo pro posezení s přáteli). Do dětského hřiště na 

návsi, dětí je stále víc a víc a hřiště už teď kapacitou nestačí. 

 Třídění odpadu a jeho využití, ochrana a rozvoj přírody, 

 Chodníky, zeleň, silnice, škola, hřiště. 

 Rekonstrukce komunikací v ulicích, prodloužení cyklostezky (obslužné silnice) na Měnín a Újezd, 

oprava památek, výsadba a údržba zeleně. 

 Komunikace. 

 Správa cest. Údržba obce, stezek, hřišť, běžného životního prostoru. Škola a školka. I obec by měla 

podpořit zadržování vody v krajině, přispět k novému lepšímu hospodaření s vodou. Tradice. 

 Oprava silnic, kapacita školky. 

 Nechat ušít nové kroje, tyto jsou už velice obnošené. Udělat nový povrch na náměstí, pokud možno 

celistvý, možná o trošku větší, ale stále kruhový. Zlepšit povrch hlavní silnice. 

 Boj se suchem, zpevněná cesta Žatčany – Měnín. 2. sběrné místo (plasty, papír apod.) někde u 

kompresorovny kanalizace U Dvora. 

 Komunikace, rozšíření ploch pro sběr tříděného odpadu. 

 Infrastruktura včetně cest. 

 Zlepšení cest, chodníku. 

 Oprava komunikací. 

 Infrastruktura, rozšířit dětská hřiště. 

 Dopravní komunikace. 

 Komunikace, lepší péče o obecní majetek (budovy, pozemky), rozšíření sběrných míst na třídění 

odpadu, školka, škola. 

 Silnice, zastávka. 

 Komunikace. 

 Oprava silnice skrz obcí. 

 Oprava silnice, škola a školka. 

 Stav školky, školy, silnice, třídění odpadů. 

 Třídění odpadu, silnice, zeleň. 

 Realizace cesty v Koutě, MŠ – zvýšení kapacity (třída). 

 Oprava školy a školky. Zpomalovací retardér směrem od Újezda. Oprava rybníku nebo vybudování 

nového. 

 Opravy školy a školky 2. označit více přechodů pro chodce  

 Vozovky, doprava do Brna. 

 Výsadba stromů. 

 cyklostezky, odpady, školství, knihovna, silnice, hřiště, spolky 

 Do opravy silnic. Do vybudování cvičáku pro psy. 

 Infrastruktura – silnice, chodníky, veřejné osvětlení. Sport a volný čas – například hodně chybí fotbal 

(alespoň mládež) :))). 

 Hlavní silnice. Nějaká forma větrolamu (vysazeni stromů?) na Malé Nivě – je tu opravdu silný vítr. 

Škola a školka. 

 Nějaké větrolamy u Male Nivy. 

 Místní komunikace. 

 Cyklostezky do okolních obcí, oprava hřbitovní zdi, parkovací plochy. 

 Cesta pres obec. 

 Oprava ulice Kout. 

 Rozšíření kapacity třídy v MŠ. Vlastní čistička odpadních vod. 
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 Oprava komunikací v celé obci a jednotná koncepce parkovacích stání pro auta. Prodloužení 

cyklostezky do Újezdu u Brna. 

 Hlavní silnice. 

 Vzhledem k dořešení církevních restitucí, bychom uvítali dokončení komunikace na Šanhaji a s tím 

spojené vybudování parkovacích míst. Všechny návštěvy k lidem z konce ulice, i někteří lidé samotní, 

parkují naproti našemu domu a podél komunikace směrem k topolům, ale vzhledem k nedostatečné 

šíři komunikace nám komplikují výjezd z domu. 

 Výstavba nové školky, oprava dřevěného mostu na rybníce. 

 Škola / školka, bezpečnost, oprava komunikací. 

 Ekologie, kultura, sport. 

 Revitalizace Cézavy a Hranečnického potoka, výstavba nových rybníků, sadba lesů a keřů. 

 Veřejné komunikace, cyklostezky. 

 Propojení cyklostezky do ostatních obcí, napojení se na cyklostezku v Měníně a úprava cyklostezky, 

oprava chodníků a silnic – především těch vedlejších, veřejná doprava, kvalitní vzdělání pro děti (ne 

výstavba další budovy), pravidelné aktivity pro děti. 

 Parkování, bezpečnost chodců, škola, vodní plochy, zeleň, čistička. 

 Oprava silnic, třídění odpadu, zeleň v obci a okolí. 

 Silnice v obci by měla být priorita. 

 Stezka na rozcestí, oprava školy a školky. 

 Menší obchodní pasáž. 

 Oprava komunikací, modernizace veřejného osvětlení, rybník. 

 Cesta mezi Šanhají a cyklostezkou, nové obecní kroje, cesta u obecní skládky, natřít pódium. 

 Oprava a značení komunikací, budování více míst na třídění odpadu. 

 Zeleň, komunikace. 

 Třídění odpadu – barevné popelnice přímo k domu a jejich pravidelné vyvážení, do kvalitního 

vzdělávání dětí, propojení cyklostezky v Měníně a rozvést cyklostezku do Újezda, oprava silnic 

a chodníků, akce pro děti, oprava současných budov a jejich plné využití (škola, školka, Orel…), veřejná 

doprava. 

 Oprava vozovek a budování nových vozovek a přechodů pro chodce. 

 ZŠ + MŠ, zastávka, větší taneční prostor na návsi. 

 Školství, silnice. 

 Školství, penzion pro naše staré občany, kamera na silnici. 

 Pokud by to bylo možné z části předzahrádek na Zahradech udělat parkovací místa jako je třeba před 

Krbílkovým, Endlovým a dál. Odpoledne je to tady ucpané. 

 Na Zahradech buď rozšířit silnici, nebo zřídit parkovací místa. Je to tu ucpané a ještě když přijedou 

návštěvy, není kde stát. 

 Regulace dopravy, ZŠ+MŠ, podpora spolků, rozšíření cyklostezek. 

 Školka, parkovací místa. 

 Výsadba zeleně (nejen „okrasných“, ale i ovocných). Rozšíření/výstavba mateřské školy. Zajištění 

prostor pro spolky (ALKA, senioři, různá neformální setkávání). 

 Oprava silnic, škola, školka. 

 Cyklostezka do Újezda podél Cézavy, hřiště agility pro psy. 

 Je to dobré. 

 Školka, škola, silnice, místa na parkování. 

 Jídelna ve škole, hřiště v MŠ (prolézačky apod.). 

 Doprava. 

 Novou školku. Rozšířit silnic nebo udělat parkovací místa na Zahradech.  

 Spravit silnici v obci 

 Cyklostezka, směrem na Měnín, která by mohla vést podél Cézavy. Určitě by byla hojně využívaná, 

protože překonat hlavní silnici od Brna i s dětmi na kole je někdy hazard.  

 Silnice, investice do nového hřbitova, třídění odpadu. 

 Do spojů. 

 Veřejný prostor, společenské akce. 



 
 

Dotazníkové šetření obyvatel obce Žatčany 2019 – Kompletní výsledky 

29 
 

 Úprava komunikace přes obec (hluk působí na stav domů i psychiku občanů), zeleň. 

 Tříděný odpad (kontejner) vozit do spalovny a ne zahrabat do země! 

 Chodník pro pěší na rozcestí Měnín. 

 Silnice Zahrady, Kout. 

 Do pošty. 

 Stezky do okolí, nové silnice. 

 Do asfaltu: jak obecní cesty v obci, tak dohlídnout na opravy hlavní silnice (opraví dvě díry z deseti). 

 Silnice. 

 Do zastávky směr Nesvačilka. 

 Do cest – asfaltu. Do rozhlasu – není slyšet. 

 Pokud bude růst počet obyvatel, postavit novou školu. Vybudovat na vhodných místech garáže k 
pronájmu, aby auta neblokovala chodníky. 

 Domov pro seniory. 

 Silnice, chodníky. 

 Nová silnice od dvora po křižovatku na Újezd. 

 Udělat hezčí školní zahradu – je velká a nevyužitá. 

 Nevím. 

 Do oprav cest – vyasfaltovat. 

 Silnice, cesty. Rekonstrukce interiérů sokolovny. Revitalizace rybníku. 

 Do oprav silnic. (Do rekonstrukce krojů.) 

 Škola, kultura, sport. 

 Do opravy hlavní silnice. 

 Škola, silnice, zeleň. 

 Oprava silnice v Koutě. 

 Krajinotvorné prvky (remízy, mokřady, tůně, louky) na obecních pozemcích. Když bude okolo obce 
přibývat jen asfalt a beton, tak to moc hezké místo k žití nebude. Měli bychom přírodě také vracet a ne 
jen brát.  

 Opravy silnic a chodníků. 

 Nové silnice. 

 Oprava hlavních komunikací přes obec. 

 Silnice, bankomat, cvičák pro psy, zastávky bez střechy. 

 Opravy místních komunikací. 2. Dětské sportoviště – ne pro hraní, ale pro sport. 

 Oprava ulic v obci, úprava cyklostezek, kontejnery na plast + bioodpad do domácností. 

 Oprava alespoň hlavních komunikací přes obec. 

 Výsadba stromů. Rozvoj MŠ a ZŠ. 

 Opravy místních komunikací (Kout, Zahrady). 

 Oprava chodníků a rastrů na návsi. 

 

4. INFORMAČNÍ NÁSTROJE 

VYUŽÍVÁNÍ A HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE 

Webové stránky obce sleduje alespoň jednou za týden 34 % občanů, občas se na ně podívá 51,6 % 
občanů a vůbec je nesleduje 7,4 %. Internet nemá 6,9 % respondentů. 

Na základě komentářů v podnětech na zlepšení je zřejmé, že občané jsou vesměs s webovými 
stránkami spokojeni (uvedeno 15 x, tj. téměř třetina těch, co nějaký podnět uvedli). Jednotlivé další 
podněty směřují k dílčím vylepšením a zazněly vždy jen několikrát. Jde např. o požadavky na aktuální 
informace o rozvoji obce, na různé provozní informace (např. sportoviště, kontakty na podnikatele 
apod.), na vyčlenění samostatných záložek (Důležité, Obecní rozhlas) či zavedení možnosti 
diskuze/komentářů. 4 x byly stránky označeny za zastaralé. 
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V dotaznících konkrétně zazněly následující podněty k webovým stránkám: 

 Diskuze. 

 Více aktuálních informací o činnosti a úpravách v obci. 

 Rychlejší zpracování zpráv ze zasedání zastupitelstva. 

 Webové stránky jsou vedeny vzorně (poukazují na to lidé z okolí). 

 Jsem s nimi spokojená. Napadá mě pouze kolonka "důležité", kde by byly informace například o 

výpadku proudu, dodávky vody apod., aby to člověk nemusel vyhledávat v aktualitách a bylo možné 

tam informaci dodat hned při vzniku takové situace. 

 Stránky jsou celkově zastaralé. 

 Více informací ohledně dění na obecním úřadu – zda a co se v obci chystá, co starosta aktuálně řeší, 

jak "bojuje" za obec. 

 Nemám, stránky jsou velmi hezky zpracované, lze najít spoustu informací. 

 Zvlášť založit záložku na hlášení obecního rozhlasu. 

 Více propracovat odkazy na místní podnikatele a spolky. Mít lépe udržovanou a přehlednější 

fotogalerii. 

 Udělala bych úplně nové stránky, tyto nevypadají hezky. Trošku bych je zmodernizovala 

 Jsou dostačující. 

 Nový design, grafika. Je to staré, už nepůsobivé. Nechat Žatčany nafotit profi fotografem (tisícovka 

obec nezabije). 

 Lepší informovanost občanů k plánovaným investicím a záměrům obce a o jejich aktuálním průběhu, 

oceňuji aktuálnost webu 

 I u samotných článků, inzerátů atd. zobrazovat datum/čas vytvoření, google mapa obce na webu není 

správě nakonfigurována. 

 Konkrétnější dotazníky. 

 Mně se líbí, jsou aktuální, přehledné. 

 Více fotografii z akcí. 

 Stálo by za zvážení i využít Facebooku – vytvořit stránku obce. Interaktivnější, možnost rychlé zpětné 

vazby od občanů. 

 Mohly by přibýt služby a podnikatelé ze sousedních vesnic. 

 Jsem spokojený se současným stavem. 

 Častější aktualizace – telefonní čísla služeb, ordinačních hodin apod., třídění odpadu. 

 Možnost přispívat občany, komentáře, diskuze. 

 Líbí se mi, jak jsou. 

 Dávat hlášení obce na stránky – dobrá praxe Újezd u Brna, Lovčičky. Propojení webu i s Facebookem – 

dávat aktuální informace, pravidelně aktualizovat stránky i informace na televizi. 

 Větší přehlednost, možnost dohledat starší články. 

 Stránky jsou velmi dobře spravované, chválím – mám radost ze záznamu obecního rozhlasu na 

stránkách 

 Elektronická komunitní nástěnka pro obyvatele obce – sdílení přebytků jídla, poptávka/prodej věcí a 

potravin, nabídka/poptávka práce, oznámení a diskuze, otázky a odpovědi atd. příklad: 

https://platforma.slovensko.digital/ – zřídit právě takovou nástěnku (diskuzní fórum) není problém, dá 

se to zprovoznit rychle a zdarma. 

 Myslím, že jdou dostatečně přehledné a srozumitelné. 

 Zmodernizovat. 

 Aktualizovat informace, zápisy z hlášení místního rozhlasu, propojení stránek s Facebookem obce, 

hlavně poskytovat občanům aktuální informace. 

 Jsou hezké a přehledné. 

 Pochvala, nic bych neměnila. 

 Žádné, jsem spokojen. 

 Doplnit informace o možnostech využití (co, za kolik) sportovišť a tělocvičen v obci včetně kontaktů na 

správce. 

 Jsem spokojená. 
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 Aktuálnost, termín odvozu popelnic třeba ve svátky. Víc kontaktů. 

 Stránky jsou přehledné a aktuální. Myslím, že zlepšovat není co. 

 Jsou v pořádku. 

 Dávat pravidelné příspěvky pro lepší třídění odpadu. Kdyby lidé doma vše lépe třídili, jistě by dřevo 

mohlo mít odbyt u místních spoluobčanů a nezabíralo by místo ve směsném odpadu. Chránit kočky 

kvůli myším, majitelé psů je musí mít na vodítku, jak píše pan Lejska. 

 Dávat aktuální fotky z akcí. 

 Stránky mi vyhovují. 

 

HODNOCENÍ OBECNÍHO ZPRAVODAJE 

Zjišťován byl také názor občanů na Zpravodaj obce Žatčany, který vychází cca 3 x ročně. 
Nejoblíbenější částí obecního zpravodaje jsou informace z obce (pro 45 % čtenářů), následuje sekce 
Historie Žatčan a Akce konané v obci. V podnětech ke zlepšení zpravodaje byla vícekrát vyjádřena 
spokojenost se zpravodajem. Zlepšit by se nicméně mohlo informování o rozvojových plánech obce. 
Mohly by být zařazeny rozhovory se zajímavými občany. Zpravodaj by mohl obsahovat i inzerci. 

 

 
Konkrétně respondenti uvedli následující podněty na doplnění obsahu zpravodaje: 

 Rozhovory s nejstaršími obyvateli, paměti a vzpomínky na život v obci. 

 Otázky a odpovědi – občané by mohli klást dotazy prostřednictvím webových stránek. Více informací o 

investičních záměrech a rozvoji obce. 

 Představení místních firem, řemeslníků apod. Možná i doporučení "sousedských" nabídek – prodej 

domácích výpěstků, vajec, medu, výroba perníčků, pečení dortů apod. Zajímavá by byla i rubrika 

"vzpomínky pamětníků aneb jak to bylo dřív" – nejen o fungování obce, ale klidně i osobní zážitky v 

místních spolcích apod. 

 "Nový" zpravodaj je OK, asi dobrý šéfredaktor. 

 Plán obecních aktivit a akcí na následující období, paměti a vzpomínky nejstarších obyvatel na život v 

obci v době jejich mládí. 

 Pokud by to bylo možné, přidal bych více historických fotografií. 

 Rozhovor, inspirujte se tím telnickým ;). 

 Nemám výhrady. 

 Přestat si vyřizovat subjektivní názory občanů přes zpravodaj. 

 Zpravodaj je skvělý, dobrá práce. Děkujeme. 

 Roční statistický přehled, (narození, zemřelí, svatby, přistěhovalí). 

 Alespoň 1x ročně zveřejnit důležité informace pro občany, kteří nemají internet – telefonní čísla na 

služby, úřady, ordinační hodiny lékařů, otevírací hodiny pošty apod. 
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 Co se plánuje (rozvoj). 

 Rubrika např. dětí. 

 Např. seznamovací reportáže se zajímavými občany. 

 Myslím, že je v něm vše důležité. 

 Je obsáhlý – nic mi nechybí. 

 Máme pěkný zpravodaj. 

 Obecní zpravodaj vnímám jako dobrý počin a vlastně se na něj těšívám. 

 Rozhovory se zajímavými občany (zajímavé povolání, zajímavé aktivity, pamětníci apod.). Literární a 

grafické výtvory obyvatel. 

 Rozhovory se zajímavými občany. 

 Líbí se mi, jaký je. 

 Představení řemeslníků, kteří jsou v Žatčanech k dispozici. 

 Inzerce (prodej, koupě). 

 Psát kdy kdo umřel a kdo má narozeniny. 

 Vychovávat postupně občany k lepšímu třídění odpadu, např. aby kartónové krabice, které nenaplní, 

rozložili, aby nezabíraly objem kontejneru. 

 Např. inzerce – koupě, prodej. 

 Zrušit rubriku "Postřehy náplavy". Kritizovat umí každý idiot a tenhle hospodský odborník nikoho 

nezajímá. 

 Informace se mi líbí, jen ne přání k narozeninám. Napsala bych pouze, blahopřejeme všem, kteří se 

narodili v měsíci tom a tom. 

 Vcelku jsem spokojený. 

 Více o historii a žatčanských spolcích. 

 Doporučuji více inzerce, třeba i placené. 

 Více o historii Žatčan, ale i Žatčanských spolků. 

 

4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Míra třídění základních kategorií odpadů je dle odpovědí respondentů na dobré úrovni. V podstatě 
všichni třídí sklo a plasty s tetrapaky, a to 85 % kompletně a 13–14 % částečně. Třídění papíru je jen 
o málo nižší. Bioodpad pravidelně třídí už jen 61,3 % a je u něj také téměř 13 % těch, kteří jej netřídí 
vůbec. 

 
 

Téměř polovina respondentů uvedla další druhy odpadů, které třídí. Nejčastěji jsou tříděny baterie, 
oblečení a textil, nebezpečný odpad a různé druhy kovů. Výsledek je třeba brát s určitou rezervou, 
protože je pravděpodobné, že si mnozí obyvatelé ani neuvědomili, které všechny odpady třídí. Jde 
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tedy spíše o rekapitulaci kategorií odpadu, které jsou v obci tříděny a o inspiraci k třídění i pro 
zlepšování podmínek pro toto třídění ze strany obce. 

 
 

PODMÍNKY PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Současný stav třídění odpadů vyhovuje 
37,5 % obyvatel. Nejčastěji lidem nad 50 let 
a také těm, kteří se přistěhovali v dětství. U 
těchto skupin je spokojených více než 50 % 
respondentů. Ostatní přiznávají, že by třídili 
více, kdyby se zlepšili podmínky pro třídění. 
Více než polovina z nich by upřednostnila 
více druhů popelnic (toto řešení velmi silně 
upřednostňují přistěhovalí v dětství), více 
než třetina potom naopak více sběrných 
míst (tomu dávají přednost zejména ti, co 
se do obce přistěhovali v posledních pěti 
letech a ve věku 30–49 let – v tomto věku 
se také nejvíce lidí do obce stěhuje). 

Obyvatelé mohli sami navrhnout opatření 
ke zlepšení sběru a likvidace odpadů v obci. 
Vlastní podněty převážně kopírují 
hodnocení podmínek pro třídění. 
Obyvatelé výrazně nejčastěji žádají více druhů popelnic, následují významné požadavky na 
vybudování více sběrných míst a na doplnění dalších druhů kontejnerů (např. hliník, drobná 
elektrozařízení, tuky). Ve vztahu k více popelnicím v domech se několikrát objevilo postesknutí, že by 
bylo dobré se vyhnout stavu, kdy v prostoru před domy bude množství neuklizených popelnic, 
protože ne všichni na ně mají prostor uvnitř domů/dvorů. Obyvatelé kritizují také cestu ke skládce, 
resp. okolí kontejneru na papír. 
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Názory na podmínky pro třídění odpadu podle jednotlivých kategorií respondentů 

Dle doby života v obci 

Současný 
stav mi 

vyhovuje 

Třídil bych 
více, kdyby 

bylo více 
sběrných míst 

Třídil bych 
více, kdybych 
měl více druhů 

popelnic 

Třídil bych 
více za 
jiných 

okolností 

Je mi to 
jedno 

V obci žiji od narození 38,0 % 22,5 % 32,4 % 5,6 % 1,4 % 

Přistěhoval/a jsem se v dětství 
spolu s rodiči 53,3 % 40,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti 
před více než pěti lety 36,4 % 25,5 % 30,9 % 7,3 % 0,0 % 

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti 
v posledních pěti letech 31,7 % 9,8 % 53,7 % 2,4 % 2,4 % 

Dle věku      

15–29 let 32,1 % 28,6 % 32,1 % 7,1 % 0,0 % 

30–49 let 26,9 % 22,6 % 41,9 % 6,5 % 2,2 % 

50–64 51,5 % 24,2 % 24,2 % 0,0 % 0,0 % 

65 a více let 55,6 % 14,8 % 25,9 % 3,7 % 0,0 % 

Dle pohlaví      

muž 37,0 % 21,0 % 34,6 % 4,9 % 2,5 % 

žena 36,7 % 23,5 % 34,7 % 5,1 % 0,0 % 

CELKEM 37,5 % 22,3 % 34,2 % 4,9 % 1,1 % 

 

 

 

Ke zlepšení sběru a likvidace odpadů v obci respondenti konkrétně uvedli: 

 Více sběrných míst. 

 Více sběrných míst i více druhů popelnic. 

 Zvýšit informovanost obyvatel, finančně motivovat k třídění odpadu. 

 Pořídili jsme si žlutou popelnici na plasty a jednou za čas ji vyvezeme do kontejnerů. Samozřejmě mít 

kontejner blíže by potěšilo, ale nejsme líní :-). 

 Samostatné popelnice u domu na papír plast a bio. 

 Pro starší lidi by bylo vhodné mít více sběrných míst (blíže k jejich domovu). Pro úklidovou četu by pak 

neměl být problém klidně 1x – 2x do týdne z těchto míst převést odpad do prostoru ke kurtu. 

 Nic, vyhovuje mi. 

 Popelnice v každém domě pro plastový odpad, více popelnic pro psy (dal bych ještě jeden k mostku u 

hřiště). 

 Více kontejnerů na odpad a častější otevírací doba skládky. 
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 Více kontejnerů, lepší otevírací doba. Kvůli krátké otevírací době vozím veškerý vytříděný odpad na 

sběrný dvůr do jiné vesnice. 

 Více popelnic na třídění odpadu každému občanu a „třídíš hodně, dostaneš slevu z poplatku popelnic“. 

 Více druhů popelnic (tuším třeba v Měníně mají v každém rodinném domě více druhů popelnic). Také 

bych otevřel skládku i 1 den v týdnu odpoledne. 

 Každá domácnost by měla mít navíc alespoň popelnici na plast, navýšení počtu sběrných míst v obci. 

 Popelnice na plast i na papír v každém domě. 

 Otevřenou skládku každou sobotu. 

 Chybí mi nádoba, do které by se sbíraly použité baterie – mohla by být např. umístěna poblíž obchodu 

nebo obecního úřadu. 

 Popelnice na plasty a bioodpad. 

 Popelnice na bioodpad. 

 Delší otevírací doba sběrného místa. 

 Více sběrných míst pro bioodpad. Osvětou je třeba občanům stále opakovat, co do kompostování 

bioodpadu nepatří (igelit, kamení apod.), protože kvalitní kompost může ve finále skončit opět v jejich 

zahrádkách, a to zdarma. 

 Vlastní nádoby na tříděný odpad, více sběrných míst, oprava cesty ke sběrnému místu. 

 Třídíme i tak, ale bylo by příjemnější vyhazovat hned u domu; takhle buď vozíme na dané místo v obci, 

nebo manžel vozí do práce do tříděného odpadu. 

 Více míst, větší informovanost pro obyvatele (zejména pro seniory, kteří se v třídění odpadu moc 

nevyznají). 

 Častější odvoz nebezpečného odpadu. 

 Jenom NE hromadu popelnic u každého domu (jako třeba v Telnici). 

 Další sběrné místo někde u zastávky u mlýna a další někde poblíž školky. 

 Dát k dispozici (třeba i za poplatek) popelnice na platy do každé domácnosti. 

 Popelnice na plasty do každé domácnosti. 

 Aby byly zavedeny popelnice na třídění do všech domů, myslím, že je to opravdu důležité a naši obec 

to může posunout opět o stupeň výš. 

 2. sběrné místo. 

 Vlastní popelnice alespoň na plast, rozšířit počet sběrných míst v obci. 

 Přístřešek pro kontejnery, některé nejdou zavřít a prší do nich. Více kontejnerů. Podpora 

bezobalového prodeje potravin. 

 U nás se moc třídí, kontejnery jsou plné. Možná více? 

 Více popelnic. 

 Zavést popelnice na třídění. 

 Více sběrných míst. 

 Vlastní popelnice minimálně na plast, větší počet sběrných míst. 

 Zavést systém sběru a třídění odpadů, jak je tomu v okolních obcích (každý dům svoje popelnice na 

třídění). 

 Více sběrných míst. 

 Stačí jedno sběrné místo navíc. Hlavně ne 4 popelnice u domu jako v Telnici!!! 

 Více informovat obyvatele letáčky. 

 Popelnice na plast a papír do každé domácnosti. 

 Návod, jak co a kam třídit. 

 Hliníkové plechovky ale není kam dávat 

 Více nádob na specifický odpad. 

 Rozhodně systém několika popelnic!!!! Nevím, kam dávat konzervy, hliník. Sice je tu sběr oblečení, ale 

slušného. Je možno mít kontejner na starý textil k recyklaci? Sběr drobných elektrozařízení. 

 Popelnice na třídění pro každý dům. 

 Přidat nádoby na sběr olejů a tuků z domácností. Také nádoby na plechovky od nápojů. V Brně tyto 

plechovky lze házet do klasických žlutých popelnic na plasty, v Žatčanech nelze zavézt? Zlepšit okolí 

sběrného místa u hřiště, hlavně papír – za deštivých dnů velmi nevyhovující. 

 Pytle na plasty + svoz pytlů v určitý den jako v Újezdě. 
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 Více sběrných míst (tuším, že lidé z Šanhaje a okolí musí také až ke sběrnému dvoru, a to už se 

některým může zdát daleko), než několik kontejnerů u sběrného dvora. 

 Vice sběrných míst, průjezd ke kompostárně hlavní branou (I o víkendu). 

 Možnost sběru plechovek. 

 Otevřený sběrný dvůr alespoň 1x týdně i ve všední den, možnost odevzdávat na sběrném dvoře i 

nebezpečný odpad, možnost třídit i hliníkové obaly od nápojů, plechovky. 

 Popelnicový systém!!!!!!!! Kontejner na starý textil. 

 Zajištění vývozu více druhů odpadu. 

 Kontejner na plechovky, nebo možnost dávat plechovky do kontejneru na plasty, jako je to v například 

v Brně. 

 Každý vlastní popelnici na plast, papír. 

 Popelnice na plast, papír a bioodpad pro každou domácnost a odvoz od domu. 

 Některé ZŠ vybírají Hliník a pomerančovou kůru. Mají za to jistě nějaké finance navíc a vede to děti i 

rodiče k důkladnějšímu třídění. Uvítal bych místo pro drobnou elektroniku. 

 Lepší příjezdová cesta. 

 Třídění odpadu – obec má nastaveno třídění odpadu pouze na nějaké základní úrovni, často jsou 

kontejnery plné, je tam nepořádek a mnoho lidí třídění nevyužívá, daleko lepší nastavení by bylo třídit 

odpad přímo doma a vyvážet odpad stejně jako popelnice, dobrá praxe Měnín, popřípadě se dá 

situace s tříděním řešit i např. jako v Bošovicích, kde lidi dostávají barevné plastové sáčky, do kterých 

umisťují odpad – dát lidem kompostéry – dobrá praxe Brno, Lovčičky. 

 Kontejner na hliník, plechovky, baterie, drobné elektrospotřebiče. Jiný kontejner na papír. 

 Více sběrných míst, protože kontejnery např. na PET lahve jsou neustále přeplněné. Nelíbí se mi místo 

kolem klece na papír, všude se válí spousta papírků, protože většina občanů nedokáže pochopit, že 

malé papírky je třeba zastrčit do větších krabic – pro méně vnímavé spoluobčany by mohl být na kleci 

návod, jak ukládat drobné papíry, aby nám neznečišťovaly okolí hřiště. Taktéž plocha okolo by mohla 

být vydlážděná, protože za deštivějšího počasí a v zimě se zde opravdu špatně chodí! 

 Častější vývoz papírů (kontejner je často přeplněn), kontejner na tuky a oleje, kontejner na hliník. 

 Pořídit popelnice do každého domu na různé druhy odpadů. 

 Sběrné místo ke dvoru. 

 Popeláři, kteří by pravidelně jezdili pro plasty a papír obyvatelům před dům (žluté a modré pytle od 

obce). 

 Více sběrných míst na plasty a sklo. 

 Více nádob i na ostatní druhy odpadu, častější otevírací doba. 

 Popelnice na třízení odpadu do domů. 

 Více popelnic do domu nebo více sběrných míst. 

 Více druhů popelnic, možnost odevzdat na sběrném dvoře hliník. 

 Vyhovovaly by nám popelnice na tříděný odpad. 

 Vyhovovaly by mi více popelnice, nežli sběrná místa. 

 Ještě alespoň jedno sběrné místo. 

 Popelnice. 

 Barevné popelnice doma – dobrovolně. 

 Pro ty, co třídí odpad, slevu na poplatcích za odpady. 

 Více sběrných míst Více odpadkových košů pro psí exkrementy. 

 Plechovky. 

 Žluté popelnice považuji za nutné, když to jde v okolních vesnicích, tak to může jít i u nás. 

 Kontejnery na více místech. 

 Žluté popelnice. 

 Vyhovovala by popelnice u domu na plasty a bioodpad, tak to myslím mají v Telnici. 

 Jsme zahlceni odpadky. Než více třídit, je potřeba začít občany (v celé ČR) vychovávat, aby neprodukovali 

tolik odpadků. Kupovat další popelnice na odpad je spíše plýtvání peněz. Také nové nádoby musí být 

někde uloženy. Před domy? Vesnice plná plastových popelnic, abychom vytřídili, co by nemuselo ani být. 

Stačí více přemýšlet. Každý by měl začít u sebe. Navrhuji v každém zpravodaji uvádět články s tipy, jak lze 

snížit množství odpadků. Lze využít např. tyto stránky https://zerowasteeurope.eu/, nebo i jiné. Je to 
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třeba nákup plátěné nákupní tašky a nekupovat si igelitovou, či momentálně moderní papírovou téměř 

při každém nákupu. Při nakupování zvážit, jestli musím mít některé zboží v igelitovém pytlíku. Koupenou 

PET láhev používat několik dní a nápoj si do ní připravit doma. Ne každý den koupit novou i s nápojem. 

Jen na těchto pár položkách je úspora nejen v odpadu, ale i v penězích. Určitě platí pravidlo: méně 

odpadu v popelnici = menší platby za svoz odpadu. 

 Vlastní popelnice pro tříděný odpad. 

 Myslím, že je ošetřen velmi dobře. 

 Sběrný dvůr – více dnů. 

 Více sběrných míst nebo popelnice na plasty. 

 Vlastní popelnice na tříděný odpad doma. 

 V létě častěji vyvážet popelnice, 1x za 2 týdny je v létě málo. 

 Vše dobře funguje. 

 Častější otevření sběrného dvora. 

 Žluté popelnice. 

 Naučit lidi, aby bioodpad lépe třídili, nenechávali tam kmeny ve větvích. Možná by mohli kuchyňský 

odpad využít pro krmení vepřů. 

 Popelnice na vyřazený textil. 

 Mně vyhovuje – dostačující. 

 Zřídit více sběrných míst a rozšířit o kontejnery např. na použité elektro atd. 

 Popelnice zvlášť na papír – směs – bioodpad, jako je tomu v jiných obcích. 

 Lepší by bylo mít u každého domu různé popelnice na různé odpady, jako to je v Měníně. Lidé by více 

třídili. 

 Aby všichni udržovali kolem sběrných nádob pořádek a nedávali tam, co nepatří a ještě to házeli po okolí. 

 Možná více míst pro plasty. 

 Vadí mně, že do kontejnerů na objemný odpad se vyhazuje vše a pak se to vyváží na skládku. 

 Barevné popelnice do každé rodiny. 

 Opravit cestu ke sběrnému dvoru. 

 Kontejner na plast a bioodpad do každé domácnosti. Více sběrných míst např. na sklo. 

 Více sběrných míst i více druhů popelnic. 

 

5. POHŘEBNICTVÍ  

Vzhledem k nedostatku volných hrobových míst na místním hřbitově byly zařazeny dvě otázky 
k pohřebnictví. Zájem o hrobové místo na místním hřbitově pro sebe či svou rodinu má 37 
respondentů (cca 20 %). Až na jeden případ jde ale o budoucí zájem. Téměř dvě pětiny respondentů 
uvedlo, že hrobové místo již jejich rodina má. Cca pětina potom zájem nemá a pětina neví. 

Na otázku, zda by obyvatelé obce pro sebe, či pro svou rodinu využili kolumbárium (prostor pro 
urny), kdyby bylo na hřbitově zřízeno, odpovědělo kladně pouze 9,3 % respondentů (17). Polovina by 
možnosti nevyužila a 40 % respondentů neví. 

 

6. FUNGOVÁNÍ TENISOVÉHO  HŘIŠTĚ  

U otázky, zda vyhovuje systém fungování tenisového hřiště, více než dvě třetiny respondentů uvedlo, 
že hřiště nevyužívá. Z těch, co hřiště využívají, jsou tři čtvrtiny se systémem spokojeni a čtvrtině 
nevyhovuje. 

 



 
 

Dotazníkové šetření obyvatel obce Žatčany 2019 – Kompletní výsledky 

38 
 

7. NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ VZHLEDU OBCE 

Ke zlepšení vzhledu obce dle obyvatel obce s velkou převahou nejvíce přispěje více zeleně a 
opravení silnic a chodníků. Jako další problematické oblasti si všímají zanedbaných domů a areálů 
v obci. V případě areálů jde výhradně o budovu starého mlýna a dvora při vjezdu do obce od Telnice, 
resp. objekty bývalého zemědělského družstva. Obyvatelé si také všímají problematického stavu a 
fungování veřejného osvětlení, zaplnění některých ulic auty a nepořádku kolem některých domů. 

 
 

Konkrétně ke zlepšení vzhledu obce obyvatelé navrhli: 
 Více zeleně. 

 Omezit parkování na ulicích a vybírat poplatky za parkování aut před domy. Umístění popelnic do 

dvorů, zlepšit úklid před domy. 

 Popisné ulice. 

 Oprava starých domů v obci, komunikace. 

 Více zeleně, omezit nové výstavby. Některé domy podle vzhledu i barvy fasády na obec prostě nepatří. 

 Opravu silnic. Vysadit v okolí silnic a kde by to bylo možné více stromů. 

 Chybí tu výběh pro psy. 

 Zvýšit tlak na realizaci kompletní rekonstrukce hlavní komunikace, udělování pokut, když někdo 

neuklidí po svém psovi hovno. 

 Nevím, vzhled obce je hezký a pořád se zlepšuje. 

 Nové chodníky a komunikace. 

 Lipová alej! Když přijíždíte od Újezdu, otevře se krásný pohled, který usekne výsadba Kalvodových 

nízkých stromků. 

 Oprava veřejného osvětlení. 

 Vysazení stromů kolem chodníku podél silnice od Dvora směrem do centra obce. Je to spíše z 

praktického hlediska. V létě, když praží slunce, tak by poskytly v budoucnu příjemný stín při cestě na 

nákup, do školky, na náves… 

 Oprava hlavní cesty v obci. 

 Oprava místní komunikace. 

 Opravit veřejné komunikace, zlepšit noční osvětlení v obci. 

 Po dohodě s biskupstvím bych srovnal a zatravnil bývalou hráz vedoucí od ulice Malá Niva až po 

Flonky. Prostor bych dosadil ovocnými dřevinami a doplnil lavičkami, případně jednoduchými prvky na 

hraní pro děti. Věřím, že by nejen obyvatelé Malé Nivy tento parčík uvítali. 

 Vyčistit Cézavu od pneumatik a jiného odpadu (pneumatik je tam asi 20). Upravit vzhled studny za 

samoobsluhou. 

 Opravit chodníky a silnice, zlepšit osvětlení obce. 

 Ta silnice na Újezd. 

 Více zeleně a stromů, lepší stav silnic, úprava mlýna. 

 Lepší silnice, a aby ŤAMÍK neměl svůj obchod zelenej. 

0 5 10 15 20 25 30

Více zeleně

Oprava silnic a chodníků

Opravení zanedbaných domů/areálů

Modernizace veřejného osvětlení

Omezení parkování aut

Zlepšení úklidu před domy

Umístění vedení elektrické energie do země

Omezení nové výstavby

Hlavní návrhy na zlepšení vzhledu obce

Počet
odpovědí
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 Snažit se přimět církev aby upravila svoje objekty, do vzhledného stavu, zejména ty které vlastní při 

příjezdu do Žatčan od Telnice (Bílý dům a Bemeta). 

 Lepší udržování zelených ploch a jejich rozvoj (zalévání, omezení přístupu na travnaté plochy, pořízení 

dalších druhů stromů, rostlin). 

 Více zeleně a méně aut v ulicích. 

 Pokud bude opravena Bemeta dle představeného projektu a cesty, bude vše, jak má být. 

 Vysadit zpět nové stromy (místo pokácených smrků) do hlavní ulice, dělá to hezký vzhled, zlepšit okolí 

altánku. Zdá se to takové nedodělané. 

 Dráty vedoucí obcí schovat pod zem, vhodnější sloupy a osvětlení obce, a rekonstrukce průtahu obcí. 

 Zrušit sloupy VN a přemístění vedení do země, vyměnit a sjednotit veřejné osvětlení za moderní LED, 

oprava komunikací, větší péče o obecní zeleň nejen v obci, ale i na okrajích obce – tyto plochy 

vypadají, že se z nich obec snaží udělat spíše prales, když vjíždím do Žatčan od hlavní na Hodonín a 

vidím to, říkám si, že jsem se octnul o 50 let zpět, když už jsem u té odbočky, tak ta by si zasloužila 

nějak upravit (v mlze a tmě není nic vidět), vybudování osvětleného chodníku podél komunikace 

směrem na zastávku Měnín, rozcestí. 

 Vykácet jehličnany a zasadit více listnatých stromů. 

 Zlepšení dopravní komunikace, více stromů u silnic. 

 Generální oprava hlavní komunikace, včetně obrubníků, autobusových zastávek a vjezdů k přilehlým 

nemovitostem, oprava obecních komunikací – především komunikace ke skládce, lepší péče o zeleň, 

sjednocení veřejného osvětlení, přemístění vedení vysokého napětí ze sloupů pod zem. 

 Oprava silnice. 

 Více stromů. 

 Oprava silnic, výsadba stromů, kytek, oprava některých budov. 

 Omezení nákladní dopravy. 

 Více zeleně a stromů, zbourání samoobsluhy a tím rozšíření parku. 

 Výsadba stromů, květin. 

 Více čistit chodníky od plevelů. 

 Více odpadkových košů (na okrajích obce). 

 Upravit předzahrádky domů, kde nikdo nebydlí, nebo se nestarají. 

 Oprava silnic, Více společenských míst (viz altán). 

 Parkoviště před domy podél silnice. 

 Opravit bytový dům naproti firmě Bemeta, opravit hlavni silnici. 

 Oprava hlavni silnice. 

 Silnice přes obec. 

 Opravit cestu přes obec. 

 Úprava prostranství u Sokolovny. 

 Zasadit více květin a stromů, více laviček podél obslužné komunikaci podél řeky. 

 Lesopark za potokem. 

 Rekonstrukce silnice. 

 Oprava silnic, chodníky, úprava cyklostezky. 

 Více stromů, přírody, vody. Rozrůstání obce nějakou přirozenější cestou, aby se propojovaly části obce, 

např. zastavět domy místa stodol u hřiště, u školky, ze Zahrad do Kouta, na Ovčírnách, místo zahrádek. 

A ne dělat nové ulice úplně mimo stávající zástavbu. 

 více zeleně v okolí obce (včetně ovocných stromů) - více květinových výsadeb - kohoutek s pitnou 

vodou na návsi - vyřešení WC v centru obce - výsadba stromů na Malé nivě. 

 Zařídit, aby se upravily budovy při vjezdu do obce ze směru od Měnína. 

 Více květin, stromů a nových cest. 

 Opravit vozovku na hlavní silnici. 

 Zastavit výstavbu satelitních čtvrtí. 

 Více košů, oprava silnic, zeleň na cyklostezce, koše na odpadky. 

 Opravit areál bývalého ZD. 

 Výsadbu růží v pruhu u silnice (jako v Kašnici). 

 Nabízím možnost osobního poradenství v úpravě vzhledu obce. 
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 Dodržení řadové zástavby, výsadba stromů na hlavní ulici a zákaz výstavby průmyslových objektů. 

 Nic se nemá přehánět. 

 Žatčany se mi líbí. Vnímám, že lidé tu pečují o svoje domovy a společně i o veřejná prostranství. Vracím 

se i zde k tématům shora uvedeným – dobré hospodě a obnovenému vinohradnickému areálu, které 

jako jedny z výrazných prvků obce dosti zaostávají za zbytkem. Přemýšlím více i o výsadbě zeleně 

zadržující vodu a poskytující blahodárný stín. Jako obyvatel obce v rámci velkopavlovické podoblasti 

s min. 2 tratěmi (Velká Niva, Vinohrádky) bych se rád procházel kolem obnovených vinných sklepů. 

 Doplnit / upravit lipovou alej na návsi. Odstranit smrky z návsi. Omezit dlouhodobé parkování aut před 

domy. Důsledně řešit dlouhodobé zábory obecních pozemků (stavební materiál, nepojízdná vozidla). 

Motivovat občany, kteří ignorují prostor před vlastním domem, aby se o něj starali. 

 Opravit silnice. 

 Co nejvíce stromů: akáty, lípy, hrušky 

 Nic mne nenapadá, líbí se mi, jaká je. 

 Na Malou Nivu chybí směrová značka s názvem této části obce. 

 Při příjezdu směrem od Měnína nevypadá obec úplně reprezentativně (po pravé straně). Je možnost s 

tím něco udělat? 

 Stav obce se velmi zlepšil, více zeleně, péči o rybník. 

 Větší plochu pro biopásy. 

 Moutnice jsou krásné. 

 Úpravu silnic a udělat zahrádkářskou kolonii. 

 Obec je hezká. 

 Více zeleně, stromů – další biopásy. 

 Pěkná obec. Hlavně ať si nikdo nestěžuje, není na co. 

 Obec může více pomáhat těm chudším bez zavinění, např. s výstavbou zídky, aby takto u domů, které 

nejsou řadové, jejich využití soukromého prostoru nebylo trnem v oku ostatním. 

 Na návsi bývá "přelidněno", stálé stěhování laviček potom působí chaoticky a nevzhledně. Co tak ještě 

jedno dětské hřiště na Nivách? 

 Zlepšit osvětlení ulic. 

 Přidat na náves květiny. 

 Je to dobrý. 

 Odkoupit a zbourat rohový dům na Haltýři po Hnilicích. 

 Vjezd do obce od Telnice vypadá jako příjezd do Chánova. Takže opravit fasády budovy "Mlýna" a 

"Bílého domu". 

 Hlavně, aby se všichni snažili udržovat pořádek. 

 Chtělo by to taky někdy udělat úklid i okolo tenisového hřiště (tráva). 

 Více zeleně, nové silnice. 

 Více keřů kolem obce. Bylo by dobré udělat cyklostezku do Újezda. 

 Vysadit ořech před č. p. 130 :-), :-), :-). 

 Alespoň sezónně dát truhlíky s kytkami na náves. Náves působí nezajímavě a mdle. 

 Úprava chodníků, více zeleně – stromů. 

 

8. DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE  

 Přivítal bych zavedení kabelovky do části Malá Niva. Bylo by vhodné opravit komunikaci od Orlovny 

směrem na Měnín a "komunikaci" u kurtů. Dále opravovat chodníky téměř v celé obci, to by prospělo i 

ke zlepšení vzhledu obce stejně tak i pravidelný prořez obecních stromů. Opravu chodníků může klidně 

dělat i obecní četa (navýšení počtu členů). 

 Nebylo by špatné viditelně pojmenovat části obce. 

 Lipová alej! Sjednotit výsadbu lip na návsi, je to snadný, viditelný a důležitý estetický prvek. 

 Kdyby to bylo možné, bylo by velmi praktické, kdyby se na "námku" dal vybudovat kohoutek s vodou, 

nejlépe ten stlačovací, aby ho někdo nenechával otevřený. Volný čas tam tráví čím dál více rodičů s 

dětmi a ty jsou často upatlané a špinavé (od písku, zmrzliny apod.) a je třeba jim umýt ruce (před 
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konzumací dalších věcí:D). Rodiče starších dětí už s sebou nenosí vlhčené ubrousky a do hospody kvůli 

tomu vyráží jen v krajním případě. Bylo by to další zvýšení komfortu při využití toho místa. 

 Omezení provozu letiště pro modeláře. 

 Díky. 

 Tenisové hřiště: Snadnější platba, odemykání bez nutnosti vyzvednout klice u někoho "doma" 

(například na zaslaný pin). 

 V Územním plánu obce máme v místě u Písků zanesen rybník, který by podle vyjádření úřadů nebylo 

vhodné budovat z důvodu nebezpečí kontaminace vody ropnými látkami. Zastupitelé by měli zvážit 

vyhledání dalších lokalit, kde by mohl být nový rybník. Např. Dvaadvacítce, nebo na Loukách, kde je 

podle ÚP záplavové území. Situace se suchem začíná být vážná a stávající rybník nám asi brzy vyschne. 

Na to, že máme ve znaku obce ryby je to smutné konstatování. 

 Oceňuji, že obec tímto způsobem zjišťuje názor obyvatel. 

 Nedělat z obce, vzhledem k vzdálenosti od Brna příměstskou oblast (zabíráním půdy a výstavbou), 

naopak se snažit o udržení kouzla vesnice zachováním a rozvojem co nejvíce zeleně, polí, luk. Dále 

rozvíjet program na zadržování vody v krajině. Snažit se nezvyšovat počet obyvatel v obci. 

 Uvítali bychom postavení nákupního centra Lidl na okraji obce např. u hlavní silnice na Hodonín. 

 Bylo by dobré: vyčistit řeku, upravit její okolí, realizovat již navrhované cvičící prvky pro psy u řeky (i 

přes neustálé si stěžování určitých obyvatel), (za další odpadkové koše pro nás, co uklízíme, díky), příští 

rok lepší kolotoče:-), za novou výsadbu díky, jen tak dál, atd. atd. 

 Bylo by skvělé, kdyby se udělal nový a větší altán (například s nějakým osvětlením, také by se tam 

mohlo zabudovat nějaké ohniště, aby se tak lidé více scházeli a mohli si u toho něco opéct. Dále bych 

do okolí Žatčan zabudovala více laviček. Zlepšit vzhled Flonek (udělat nové místo, kde se lidé mohou 

scházet) například tam i zabudovat nějaké jezírko. 

 Ve spolupráci s Orlem rozšíření Orlovny. Kdyby letos o hodech začalo pršet, tak se do orlovny schovají 

stárci a nikdo další se tam již nevleze. A letošní plesy podobně. Konání větších sportovních akcí 

nemožné. Zkrátka chce to větší sál. Pro příklad Obec Jiříkovice. 

 Kolotoče jsou rok od roku horší a horší. Myslím, že by si starosta mohl dát při výběru provozovatele 

více záležet. 

 Žatčany jsou nej.♥️ 

 Mrzí mě, že už není na tenisovém hřišti doskočiště, chodila jsem trénovat v rámci kroužku a nemáme 

teď kde. 

 Prosím o pravidelné stříhání lipových větví nad chodníky, sečení rybníka. Navrhuji umístění více laviček 

po obci. Vysázení dalších stromů na dětském hřišti na dolním konci. Žatčany jsou nádherné a jsem moc 

ráda, že tady žiji. Díky za Vaši práci!  

 Vyhláška na omezení hluku (od např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů, ale i 

modelů letadel) v neděli a o státních svátcích. 

 Chybí názvy ulic. 

 Menší rekonstrukce zastávek (výmalba, odpadané dolní obklady.) 

 Obecní stránky v kabelové televizi jsou často neaktuální. Měly by obsahovat informace pro občany, 

kteří nemají přístup k internetu (včetně informací z hlášení obecního rozhlasu). 

 Odstranění "autobazaru" z ulice Ovčírny, obnova retardérů, obnova Flonek, výsadba ovocných stromů 

v okolí obce. 

 Hodilo by se zrcadlo na sloup naproti křižovatce na Újezd. Při odbočování od Újezda na Nesvačilku by 

mohlo zvýšit bezpečnost. 

 Napojení na okolní cyklostezky a cyklostezka ze Žatčan do Sokolnic podél cesty (číslo 416) směrem k 

nádraží. Podpora farmy paní Franklové. 

 Častěji dotazníky (i 1–2 otázky, když je to nutné) na témata výrazně ovlivňující život v obci. 

 Děkujeme za vlídné přijetí, cítíme se zde opravdu doma, připadáme si součástí obce a jejího života. 

 Alespoň ve zpravodaji by chtělo žádat lidi, aby neparkovali na chodnících a na zatravněných plochách 

obce, dále žádat, aby rodiče dětí při opouštění dětských hřišť nenechávali hračky na trávníku. Když to 

pak rozseká obecní sekačka, je tam spousta ostrých plastových střepů, se kterými si neporadí příroda 

ani dětské končetiny. Lépe doplňovat sáčky na psí exkrementy a používat nějaké ekologické alternativy 

místo plastových sáčků. Bylo by dobré zpřístupnit školky pro veřejnost, je to pěkný prostor na 
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procházky, bohužel nedostupný. Mohla by být stravovací školní jídelna i pro veřejnost – důchodce, 

zaměstnance firem v obci. Dále mi přijde, že pokud bude obec dále růst, může se stát, že bude mít 

každá třída svého učitele a chtělo by se zamyslet i nad velikosti školy a nejen nad výstavbou nové 

školky. 

 Zpřístupnění "školek" jako parku pro veřejnost. 

 Zastupitelstvo i starosta se snaží, co mohou. Děkuji. 

 Miluji Žatčany. 

 Dělat burzy dětského oblečení, více zájezdů z obce, kolem obce vysázet park pro odpočinek občanů a k 

procházkám (zpřístupnit park za rybníkem?). 

 Chválím zastupitelstvo za odvahu k tomuto dotazníku a věřím, že se bude opakovat. 

 O víkendu a o svátcích, aby jel autobus a byl přípoj i po osmé. Pracující bohužel nestihnou kolikrát 

poslední autobus. Děkuji. 

 Oficiální pojmenování jednotlivých ulic v obci. 

 Ve zpravodaji uvést výsledky ankety. Pokud bude potřeba zjistit nějaký názor občanů, vytisknout 

hlasovací/ názorový lístek do zpravodaje. Budete mít několikrát ročně informace, o co bude největší 

zájem. Obdoba této ankety, ale třeba jen jeden dotaz na konkrétní věc. Zastupitelstvo bude mít 

jednodušší rozhodování. 

 Díky za dotazník! 

 Zákaz nákladních aut do Otnic. 

 Velmi děkuji všem, kteří se o chod obce starají. Žije se nám tu velmi dobře. 

 Nové silnice, zákaz průjezdu nákladních aut. 

 Kdo nemá zahrádku, tak udělat kolonii, jak bývala dříve u rybníka. 

 Dar narozeným dětem a peníze prvňákům v ZŠ zrušit. Vytřídit/zúžit aktivity sociální komise. 

 Plochy pro výstavbu domů obsazovat postupně, jak budou umírat původní vlastníci, nevytvářet na  ně 

zbytečný tlak formou lží. Zaměřit se na lepší třídění odpadů. Do budoucna vyjednat příspěvek od státu 

na lidi bez práce, aby recyklovali to, co spoluobčané vyhazují. Pomalu by to mělo přecházet do krve s 

ohledem na rok 2023. Udělat chodník z rozcestí na kraj obce, aby se dalo chodit a nebýt téměř v 

ohrožení života. Dát k zastávce na rozcestí stojan na kola jak v Nizozemí. 

 Pokud má obec peníze, tak zpevnit boční cesty na Zahradech. 

 V Žatčanech se mi moc líbí. Málokde se lidé k sobě chovají tak slušně, je tu nulová kriminalita - je mi tu 

moc hezky. 

 Každý si poseká trávu před barákem a zamete sníh sám a nebude čekat na obec. 

 Zvětšení placu na náměstí. Více cyklostezek (např. na Moutnice či Újezd). Spravení některých cest mezi 

domy. 

 Oprava hlavní silnice. Cesta do Kouta, cesta Karel, Michal, Oravec. Vyřešit problém psů a jejich 

majitelů. 

 Přál bych si, aby v obecním zpravodaji nedostávali prostor nekompetentní idioti, kteří nemají potuchy 

o tématech, ke kterým se vyjadřují. Ať si prosím nechají svá moudra tam, kam patří. A to je maximálně 

k hospodě! 

 Ať se obec dle potřeby rozrůstá. Noví, mladí obyvatelé jsou přátelští a chovají se pěkně! Aby se 

alespoň trochu zpevnila blátivá místa na cestě k Újezdu a všichni, co jezdí na kole, mohli tudy projet. 

Myslím, že by si i řidiči oddychli! 

 Vše jsem uvedl a děkuji za pozitivní spolupráci. 

 Parkování před a kolem samoobsluhy! Úprava prašných cest v obci. 

 

 

 

Zpracoval Jan Binek, Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany, 26. 9. 2019 

 

 

 



 

          

 
 

Milí spoluobčané, 

po 4 letech naše obec zpracovává další program rozvoje, ve kterém chceme stanovit 
hlavní priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé činnosti na následující 4 roky.  

Pro rozhodnutí o různých investicích a o nejvhodnějších variantách řešení problémů 
považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na vybraná témata a také vám dát 
prostor k vyjádření jakýchkoliv podnětů.  

Obracíme se na Vás proto s žádostí o zodpovězení otázek uvedených v tomto 
dotazníku. V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, 
můžete si vyzvednout další dotazník na obecním úřadě, v obchodě u Březinů, či 
v samoobsluze. Nejjednodušší je vyplnění dotazníku elektronicky na odkazu 
https://1url.cz/zMd9s.  

Výsledky průzkumu budou pečlivě vyhodnoceny a využity při zpracování programu 
rozvoje obce i při činnosti zastupitelstva obce. O výsledcích budete informováni na 
internetu a na obecní vývěsce.  

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 

       Zastupitelstvo obce Žatčany           

                   

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Prostor 
pro doplňující komentáře a další podněty je v závěru dotazníku. 
 

1. Jak se Vám v Žatčanech žije? 
1. velmi dobře        4. spíše špatně 
2. spíše dobře        5. velmi špatně 
3. ani dobře, ani špatně 

 

2. Co se Vám v Žatčanech nejvíce LÍBÍ? ........................................................................ 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Co se Vám v Žatčanech nejvíce NELÍBÍ? .................................................................... 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? ...................................................................... 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
 
5. Co byste dali za úkol zastupitelstvu obce v letech 2020–2023? .............................. 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Do čeho by měla obec přednostně investovat? (vypište v pořadí dle důležitosti) 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Jak hodnotíte dostupnost obce veřejnou dopravou? 

1. dobrá 
2. ucházející, ale mám výhrady 
3. špatná 
4. nedovedu posoudit 
5. jiný názor: ………………………………………………………………………………………….………… 

 
8. Pokud máte k veřejné dopravě výhrady, náměty na zlepšení, tak je uveďte zde: 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Jak hodnotíte mezilidské vztahy v Žatčanech? 

1. velmi dobré         4. špatné 
2. docela dobré         5. nedovedu posoudit 
3. ne moc dobré 

 
 
10. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

1. pravidelně (min. 1 x za týden)       3. vůbec 
2. občas          4. nemám internet 

 
11. Nápady na zlepšení webových stránek obce: ........................................................ 
……………………………………...................................................................................…………… 
……………………………………...................................................................................…………… 

Program rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023: Dotazník pro obyvatele 

https://1url.cz/zMd9s


 

 
 

12. Jak moc by se měla obec rozrůstat, pokud by to bylo technicky možné (zdroje 
vody, čištění vody, doprava apod.)? (K 1. 1. 2019 měla obec 898 obyvatel.) 

1. měla by už zůstat přibližně stejně velká 
2. měla by se postupně rozrůstat na maximálně 1000–1100 obyvatel 
3. měla by se postupně rozrůstat na maximálně 1200–1300 obyvatel 
4. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo 

více než 1300 obyvatel) 
5. nedovedu posoudit 

 

13. Které části obecního zpravodaje se Vám nejvíce líbí? (můžete zvolit více možností) 
1. Informace z obce   2. Historie Žatčan 
3. Ze školky a školy   4. Folklór 
5. Akce konané v obci  6. Příspěvky občanů 
7. Sport    8. Pozvánky, akce a oznámení 

 

14. Chybí Vám ve zpravodaji nějaké informace/rubriky? Jaké změny navrhujete? 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

15. Jaký odpad třídíte?  
 ano částečně ne nevím 
1. plasty + tetrapaky     
2. sklo     

3. papír     
4. bioodpad     

 

16. Pokud třídíte i další druhy odpadů, tak je uveďte: ………………………………..……….… 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
 

17. Jak hodnotíte podmínky pro třídění odpadu? 
1. současný stav mi vyhovuje 
2. třídil bych více, kdyby bylo více sběrných míst 
3. třídil bych více, kdybych měl více druhů popelnic 
4. třídil bych více za jiných okolností (uveďte v další otázce) 
5. je mi to jedno 

 

18. Co byste navrhoval/a ke zlepšení sběru a likvidace odpadů v obci? ..................... 
……………………………………..........................................................……………….………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

19. Máte Vy / Vaše rodina zájem o hrobové místo na místním hřbitově? 
1. ano, v krátké době  2. ano, do budoucna      
3. ne, nemám(e) zájem  4. ne, už mám(e)  5. nevím 

20. Využil byste / Vaše rodina kolumbárium (prostor pro urny), kdyby bylo na 
hřbitově zřízeno? 
       1. ano   2. ne   3. nevím 
 

21. Vyhovuje Vám systém fungování tenisového hřiště? 
       1. ano   2. ne   3. hřiště nevyužívám 
 

22. Co byste navrhoval/a ke zlepšení vzhledu obce? ……………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

23. Jste? 
       1. muž    2. žena 
 

24. Váš věk? 
       1.  15–29 let   3.  50–64 let  
       2.  30–49 let   4.  65 a více let 
 

25. V obci: 
1. žiji od narození 
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety 
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 

 

26. V jaké části obce žijete? (mapa částí obce je na obecní vývěsce, či na webu obce) 
1. Náves    2. Kout 
3. Újezdská + Kousky  4. Malá Niva 
5. Nesvačilská (Horní konec) 6. Ovčírny  
7. Zahrady    8. Třebomyslická  
9. U Dvora (Dolní konec) + Šanhaj  

 

27. Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 
 
 
 
 

Děkujeme za vyplnění. 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 2. 7. 2019 do příslušných 
schránek na obecním úřadě, v obchodě u Březinů nebo v samoobsluze. 


