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Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost 

Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. 

 
Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro 

místní rozvoj, modulu Plán rozvoje obce. K elektronickému sběru byla použita on-line aplikace 

survio.com s volnou licencí a tištěné dotazníky. V papírové podobě bylo distribuováno 400 

dotazníků v místním zpravodaji a 50 dotazníků na setkání pracovních skupin a veřejném 

setkání. Dále byl po dobu 30. dní dostupný elektronický formulář. Sběr dat byl anonymní. 

Protože vychází jeden místní zpravodaj na každou domácnost obce, domníváme se, že měl 

každý příležitost získat informaci o průzkumu a zapojit se do průzkumu.  

 

V papírové formě bylo vráceno 35 a v elektronické 16 dotazníků. 

 

Většina respondentů opustila elektronický formulář před dokončením. Dokončené dotazníky 

byly vyplněny v čase do 10 minut.  

 

 

 
 

Identifikace respondenta: 
Dotazník zodpovědělo 51 osob. 55% respondentů byli muži. Více jak polovinu respondentů 

tvořily osoby ve věku 30 – 49 let. Většina respondentů žila v centrální části obce. Polovina 

respondentů žije v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (studentem/y do 26 let).    

Věk respondentů: 

   Responzí Podíl 

  15 - 29 let   10 19,6 % 

  30 - 49 let   27 52,9 % 

  50 - 64 let   5 9,8 % 

  65 a více let   9 17,6 % 
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Vzdělání respondentů: 

   Responzí Podíl 

  základní   4 8,2 % 

  střední odborné   15 30 % 

  střední odborné s maturitou   16 32 % 

  vyšší odborné   1 2 % 

  vysokoškolské   14 28 % 

 
Co se líbí a nelíbí v Obci 
 

83% respondentů hodnotí svůj život v obci pozitivně.  

Jak se Vám v obci žije? 
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?  

 

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?  

 

 
 Responzí Podíl 

  špatné vztahy mezi lidmi   12 24 % 

  nepořádek v obci   3 6 % 

  špatné podmínky pro podnikání   6 12 % 

  Jiná   3 6 % 

  nezájem lidí o obec   15 30 % 

  málo kvalitní životní prostředí   1 2 % 

  nedostatek pracovních příležitostí   22 44 % 

  nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb   12 24 % 

  nedostatečný kulturní a společenský život   15 30 % 

  špatná dostupnost lékaře   11 22 % 

  nevyhovující veřejná doprava   12 24 % 

  nedostatečná bytová výstavba   2 4 % 

Jiná:  

• nedostatečná možnost zajít někam na oběd (večeři) 

• málo sportovního vyžití 

• dopravní dostupnost 

 

 

 

  Responzí Podíl 

  klidný život   22 44 % 

  Jiná   0 0 % 

  dobré mezilidské vztahy   2 4 % 

  příznivé životní prostředí   26 52 % 

  blízkost přírody   45 90 % 

  dostupnost pracovních příležitostí   1 2 % 

  dobrá dopravní dostupnost   2 4 % 

  kulturní a společenský život   3 6 % 

  sportovní vyžití   4 8 % 

  vzhled obce   12 24 % 
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Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 

• Obchody 

• Rozhodně bych byl rád za jisté sportovní vyřádění, myslím tím posilovnu aspoň dát 

prostory :) Zbytek by se určitě s nadšenci podařilo sehnat :) Stále lepší než aby 

mladiství jen seděli u pc . 

• Jiné uspořádání vlakových a autobusových spojů 

• Cukrárna nebo kavárna s posezením i pro maminky s dětmi. 

• Koupaliště, pořádná restaurace, více obchodů 

• Sport, fitnes 

• Taxi 

• Kulturni vyziti 

• obchody 

• Nedostatečná veřejná doprava 

• nechybí 

• Kavárna a cukrárna 

• vidím rezervy v odpadové politice 

• Chybějící kulturní zařízení významnějšího charakteru. Omezená nabídka stravovacích 

služeb (restaurace, hospody). 

• obchod s botama 

• kontejnery na oblečení 

• restaurace na úrovni, lídl nebo jiný nákupák, kluziště 

• zdravotnictví (neochota lékařů) v případě lepšího lékaře je nutné dojíždět (zastaralá 

praxe i prostředí) 

• lidé často jezdí do Králík na levnější nákupy a služby (Peny, kadeřnictví, mani a pedi 

kůra, potřeby pro opravy v domácnosti) 

• vlakové spojení, zrušení dálkového autobusu Praha-Ostrava 

• nonstop lékařská pohotovost 

• kulturní využití, kulturní sál s kuchyní pro větší akce (koncerty atd.), kavárna 

• sportovní hala, bazén, sál s kuchyní 

• finanční služby-banky 

• špatná doprava, kultura, prace 

• nedo. služby - celkově tu spíše chybí, pracovní příleživotsti (trvalé "někde ve fabrice") 

• veřejné wc 

• čistírna, cykloservis 

• Zápis z jednání Rady ve Zpravodaji! 

• Opravy elektrospotřebičů a slaboproud. přístrojů. 
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Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

 
 

 

Společenské kontakty 
Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům?  

 

 

0 10 20 30 40 50 60

veřejná doprava

kultura a společenský život

podmínky pro podnikání

Mezilidské vztahy

sportovní vyžití

zdravotnictví

rozvoj obce

informovanost o dění v obci

školství

péče obce o své prostředí…

bydlení

životní prostředí

Spokojenost s podmínkami v obci

velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a velmi nespokojen/a je mi to lhostejné
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Jak sledujete informace o dění v obci? 

  Responzí Podíl 

  na webu obce   30 58,8 % 

  na Facebooku   14 27,5 % 

  na úřední desce obce   14 27,5 % 

  na vývěsních plochách   13 25,5 % 

  ze zpravodaje   43 84,3 % 

  Jinak   3 5,9 % 

Jinak:  

• Od známých 

• z rozhlasu 

• nesledují 

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

   Responzí Podíl 

  rozhodně ano   17 34 % 

  spíše ano   21 42 % 

  spíše ne   4 8 % 

  rozhodně ne   0 0 % 

  nedovedu posoudit   8 16 % 
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Pokud ano, jak se můžete zapojit? 

• Jsem zatím jen student, ale rád bych se zapojil do jistých dění co se týče rozvoje obce. 

• Jakkoliv bude třeba, 

• Jak je třeba :-) 

• Vzhledem k tomu, že mám vystudován Regionální rozvoj a v současné době pracuji 

ve společnosti zabývající se mimo jiné zpracováním strategických a rozvojových 

plánů obcí a měst, tak bych se mohl zapojit do procesu zpracování Plánu rozvoje obce. 

• zapojení se do pořádání společenských aktivit, účast na zastupitelstvech 

• sportovní a kulturní akce 

• spoluprací 

• jsme důchodci, tak dle potřeby 

• sport/kultura/vzdělání 

• jsem zapojen 

• ? 

• svým dobrým nápadem 

• kultura 

• Dle potřeb a možností. 

 

 

Prostředky Obce 
 

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. 

Na co byste je přednostně využil/a? 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Jiné:

zlepšení podmínek pro podnikání

podpora bytové výstavby (dobudování technické
infrastruktury a místních komunikací)

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

opravy památek v obci

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

častější spoje veřejné dopravy

rekonstrukce místních komunikací

podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit

Potřeba investic z rozpočtu obce
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Jiné::  

• Obec může vytvořit vhodné podmínky pro zlepšení obecního prostředí a tzv. lákání 

investorů (podn.). 

• místo rekonstrukce hříště do kterého se dalo hodně peněz a co se hraje na ligu) 

• oprava a vyb. škol. zařízení, sportoviště 

• morový sloup u obecního úřadu 

• pracovní místa a brigády 

 

 

16 Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

• Značku obytné zóny u nádraží ČD bych posunul až k hlavní silnici u Kartáčoven. 

Spousta lidí si totiž plete ten kousek k nádraží (i od nádraží k panelákům) se závodní 

dráhou. Hrají si tu naše děti!!!!!!! 

• Málo sportovního vyžití pro starší děti,Stávající hřiště je fajn,ale jen pro menší děti. 

• Mrzí mě, že když jdu z Karlova na Červenou Vodu nemohu jít podél kolejí, klidou 

krajinou, ale musím jít po delší rušné hlavní cestě, nebo po kolejích, což je 

nebezpečné, potkávám zde i spoustu školáků, chybí mi pěšinka která zde vždy 

existovala. 

• Cílem tohoto Plánu by mělo být stanovení určité vize, jak by měla obec vypadat např 

za 10 let. Mělo by se jednat o obec, která má vhodné prostředí jak pro své občany, tak 

i podmínky, které lákají návštěvníky z okolí a hlavně investory, vytvářející PM 

 

 
 


