Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce by rádo formulovalo svoji strategii na delší období. Do strategie obce by se
jistě měly promítnout také názory občanů. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku,
který nám pomůže názory občanů zjistit.
Vyplněný dotazník můžou občané Rozdrojovic starší 16 let odevzdat do 31. května 2019:
1) anonymně vhodit na úřadě (u paní Štastné) do urny
2) zaslat e-mailem na adresu urad@rozdrojovice.cz (s uvedením svého jména a adresy bydliště)

Děkujeme za Váš názor!
Zastupitelstvo obce

Strategie rozvoje obce - dotazník pro občany
Prosíme o odpovědi na všechny otázky.
Pokud na některou otázku nechcete či nemůžete odpovědět, tak ji vynechejte.

1. Jakou prioritu pro rozvoj obce přiřadíte následujícím oblastem?
(stupnice 1 – 5, 1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité, max. 2 stejné známky)
a. udržení venkovského charakteru, regulace další zástavby, ochrana krajiny
b. moderní inženýrská infrastruktura, i v okrajových částech obce
c. občanská vybavenost, obchody, služby
d. dobré vztahy mezi lidmi, důvěra občanů v samosprávu
e. postupnou změnu obce na část Brna
f. vlastní odpověď:
2. Jaká by měla být regulace další výstavby?
(vyplňte ANO u odpovědi, kterou preferujete)
a. striktní, počet domů by už neměl růst nebo jen velmi pomalu
b. řízená, obec by měla přijmout stavební regulativy a nová výstavba se jimi řídit
c. žádná, obec by neměla stavebníky nijak omezovat
d. vlastní odpověď:
3. Co Vám v obci nejvíce vadí?
(stupnice 1 – 5, 1 = nejvíce, 5 = nejméně, max. 3 stejné známky)
a. celkový vzhled obce
b. nedodržování klidu o nedělích a svátcích
c. znečišťování vzduchu pálením nevhodného paliva
d. rozbité vozovky
e. chybějící chodníky
f. neudržované domy, neudržované pozemky
g. nedostatek místa na parkování
h. chybějící služby
i. stav sportovišť
j. nedostatečný kulturní a společenský život
k. vztahy mezi lidmi
l. parkující auta blokují chodníky, silnice
m. vlastní odpověď:
4. Co se Vám na obci nejvíce líbí?
(stupnice 1 – 5, 1 = nejvíce, 5 = nejméně, max. 2 stejné známky)
a. klidné prostředí, hezká příroda
b. blízkost Brna (práce, služby)
c. je to stále ještě vesnice
d. přátelé, sousedi
e. bezpečnost v obci
f. vlastní odpověď:

5. Jakou neexistující službu byste v obci přivítali?
(stupnice 1 – 5, 1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité, max. 2 stejné známky)
a. doprava potřebných občanů do Brna nebo Kuřimi (k lékaři, na úřad atd.)
b. poštovna, výdejna balíků
c. pronájem parkovacích míst
d. více kontejnerů na tříděný odpad
e. více autobusů o víkendu a v noci
f. lékařská ordinace
g. spolky či kroužky pro zájmovou činnost ve volném čase
h. vlastní odpověď:
6. Jaká je největší hrozba pro obec?
(stupnice 1 – 5, 1 = největší, 5 = nejmenší, max. 2 stejné známky)
a. změna obce na brněnský satelit
b. příliš mnoho nových obyvatel, kteří se neznají
c. odchod mladých lidí, vylidnění
d. zhoršení základní infrastruktury (inženýrských sítí)
e. zhoršení služeb (zánik obchodu, hospody atd.)
f. neorganizovaný růst obce, špatně řízené developerské projekty
g. výstavba mezinárodní dálnice/silnice D43/S43
h. vlastní odpověď:
7. Na jakých investicích by mělo zastupitelstvo prioritně pracovat (i s využitím dotací)?
(stupnice 1 – 5, 1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité, max. 2 stejné známky)
a. vybudování cyklistické stezky směrem na Brno a Kuřim
b. oprava a modernizace místních silnic
c. vybudování chybějících chodníků
d. zlepšení kvality sportovišť
e. dětské hřiště
f. revitalizace středu obce – vybudování náměstíčka pro společenský život obce
g. obecní výstavba bydlení
h. vybudování bydlení pro seniory
i. vlastní odpověď:
8. Jak hodnotíte tyto oblasti obce?
(stupnice 1 – 5, 1 = výborné, 5 = špatné, hodnoťte prosím všechny body)
a. celkový vzhled
b. třídění odpadů
c. bezpečnost v obci
d. množství a kvalita zeleně
e. kvalita inženýrských sítí
f. mezilidské vztahy
g. sportovní vyžití
h. kulturní vyžití
i. doprava z/do obce
j. kvalita služeb
k. kvalita školky/školky
l. další oblasti (vlastní výběr):

9. Má obec povolit více než dvoupatrové budovy (bytové i nebytové)?
ano/ne
10. Má obec usilovat o to, stát se městskou částí Brna?
ano/ne
11. Má obec podporovat ekonomické aktivity odpovídající rázu obce (obchody, řemesla,
lehká výroba apod.)?

ano/ne
12. Má obec podporovat developerskou výstavbu většího počtu rodinných domů?
ano/ne
13. Prosím uveďte Váš věk (není nutno uvádět).
věk
14. Chcete-li, napište komentář, nápady, připomínky:

