
 
městys Jedovnice 

 

Jak se Vám žije v Jedovnicích? 

Vážení spoluobčané, 

naše obec zpracovává ve spolupráci s Místní akční skupinou Podbrněnsko Program rozvoje obce Jedovnice 
pro období 2023–2030, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti 
na nejbližší roky. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste vyjádřili svůj názor na níže uvedené otázky. Vaše 
názory budou totiž jedním z významných zdrojů pro zpracování tohoto dokumentu.  

Šetření je anonymní, zúčastnit se jej mohou všichni občané od 15 let. Dotazník je k dostání v papírové nebo 
elektronické podobě, kdy papírovou verzi můžete odevzdat na podatelně úřadu městyse, v knihovně 
a v prodejně COOP na náměstí. Odkaz na elektronickou verzi najdete na www.jedovnice.cz.  

Dotazníkové šetření bude probíhat do 10. dubna 2023. 

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.                                                                       městys Jedovnice 
______________________________________________________________________________________ 

1. Jak se Vám v Jedovnicích žije? 
☐  velmi dobře ☐  dobře ☐  špatně ☐  velmi špatně 

2. Jak dlouho v Jedovnicích žijete? 
☐  od narození ☐  více než 20 let ☐  11 - 20 let ☐  6 - 10 let ☐  do 5 let (včetně) 

3. Co je podle Vás největší předností Jedovnic? 
Uveďte:........................................................................................................................................................... 

4. Co považujete za hlavní nedostatek Jedovnic, co Vám nejvíc vadí?  
Vyberte max. 2 možnosti. 

☐  tranzitní doprava ☐  nedostatek volnočasových aktivit 
☐  kriminalita, vandalismus ☐  nedostatek obchodů, služeb 
☐  málo pracovních příležitostí ☐  málo příležitostí k podnikání 
☐  čistota a vzhled obce ☐  správa obce 
☐  pasivita obyvatel ☐  jiné:....................................................................................................... 

5. Kvalita života v Jedovnicích se za posledních 5 let podle Vás: 
☐  výrazně zlepšila  ☐  mírně zlepšila ☐  zůstala stejná ☐  mírně zhoršila ☐  výrazně zhoršila 

6. Cítíte se dostatečně informováni o dění v Jedovnicích? 
☐  ano 
☐  ne 
☐  o dění v obci se vůbec nezajímám 

Pokud jste odpověděli „NE“, jaký typ informací postrádáte?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Jaký způsob informování o dění v Jedovnicích upřednostňujete?  
Vyberte max. 2 možnosti. 

☐  veřejná zasedání zastupitelstva, besedy s občany ☐  jedovnická kabelová televize 
☐  tištěný Jedovnický zpravodaj ☐  webové stránky obce 
☐  elektronický Jedovnický zpravodaj ☐  sociální sítě (Facebook) 

☐  jiné:..........................................................................................................................................................  

http://www.jedovnice.cz/


8. Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi? 
Označte křížkem příslušné políčko dle škály spokojenosti níže. Můžete také křížkem označit oblasti, které 
jsou pro Vás důležité. 

1 - velmi spokojen/a, 2 - spíše spokojen/a, 3 - spíše nespokojen/a, 4 - velmi nespokojen/a 

OBLAST 1 2 3 4 
Neumím
posoudit 

Důležité 

stav místních komunikací       

stav chodníků       

veřejné osvětlení       

parkování v místě bydliště       

parkování jinde v obci       

obslužnost veřejnou dopravou       

obchody/možnosti nakupování       

gastronomická zařízení (restaurace, kavárny, bistra)       

nabídka služeb       

pracovní příležitosti        

dostupnost bydlení       

zdravotní péče       

sociální služby       

stav historických objektů a kulturních památek        

stav krajiny v okolí obce       

stav turistických tras a cyklostezek v okolí obce       

prostředí autokempu Olšovec       

péče o veřejná prostranství       

svoz a třídění odpadu       

kultura a společenský život        

nabídka zájmových spolků a kroužků       

možnosti sportování        

dětská hřiště       

nabídka vyžití pro rodiny s dětmi       

nabídka vyžití pro mládež       

nabídka vyžití pro seniory       

mezilidské vztahy v obci       

činnost policie městyse       

komunikace mezi občanem a úřadem městyse       

 
9. Cítíte se v Jedovnicích bezpečně? 
☐  ano ☐  ne 

Pokud jste odpověděli „NE“, uveďte místa, kde se necítíte bezpečně a proč? 

........................................................................................................................................................................ 



10. Co považujete za největší hrozbu pro životní prostředí v Jedovnicích?  
Vyberte max. 4 možnosti. 

☐  vytápění domů tuhými palivy ☐  tranzitní doprava 
☐  vandalismus, černé skládky ☐  nedostatečná opatření proti vodě stékající z okolních polí 
☐  průmyslová výroba ☐  znečištění povrchových vod 
☐  zemědělská výroba ☐  neodpovědné hospodaření v okolních lesích 
☐  spalování odpadu ze zahrad ☐  jiné:.................................................................................................. 

11. Co jsou podle Vás největší problémy veřejných prostranství v Jedovnicích?  
Vyberte max. 4 možnosti. 

☐  málo zeleně ☐  nedostatek ploch k relaxaci (parky, lavičky) 
☐  znečištění, vandalismus ☐  zanedbaný vzhled 
☐  hluk, rušné prostředí ☐  špatné osvětlení 
☐  málo odpadkových košů ☐  špatná přístupnost (bariéry, zaparkovaná auta) 
☐  údržba komunikací a chodníků ☐  jiné:.................................................................................................. 

12. Uvítali byste více kulturních, společenských nebo sportovních akcí v obci? 
☐  určitě ano ☐  spíše ano ☐  spíše ne ☐  určitě ne ☐  nevím 

Pokud ano, uveďte jaké:............................................................................................................................... 

13. Chybí Vám v obci vybavení pro nějaký sport či volnočasovou aktivitu? 
☐  ne 
☐  ano - uveďte které:................................................................................................................................... 

14. Chybí Vám v obci některá zdravotní nebo sociální služba? 
☐  ne 
☐  ano - uveďte jaká:..................................................................................................................................... 

15. Postrádáte v obci některý typ obchodu nebo služeb? 
☐  ne 
☐  ano - uveďte které:................................................................................................................................... 

16. Jaký máte vztah k turistickému ruchu v Jedovnicích? 
☐  velmi pozitivní  ☐  spíše pozitivní  ☐  spíše negativní ☐  velmi negativní 

Pokud jste uvedli, že máte spíše, či velmi negativní vztah k turistickému ruchu, uveďte z jakého důvodu? 
☐  vadí mi množství turistů ☐  vadí mi nevhodné chování turistů 
☐  vadí mi hluk, který turisté způsobují ☐  vadí mi ztráta klidu, soukromí 
☐  vadí mi nepořádek od turistů ☐  jiné:......................................................................................... 
 

17. Co pozitivního podle Vás přináší turistický ruch Jedovnicím? 
☐  ekonomický přínos  ☐  popularitu v ČR i zahraničí 
☐  širší rozsah a vyšší úroveň služeb  ☐  nedokážu posoudit 
☐  oživení kulturního a společenského života v oblasti ☐  žádná pozitiva nevidím 
☐  kvalitnější péči o veřejný prostor  ☐  jiné:................................................................ 

18. Jak by se podle Vás měl městys dále rozvíjet v oblasti výstavby bytových domů? 
☐  městys by měl celkově omezit výstavbu nových bytových domů 
☐  městys by měl zajistit dostupné nájemní bytové bydlení pro stávající občany (např. startovací byty) 
☐  městys by měl podpořit výstavbu nových bytových domů, i za cenu změny územního plánu 
☐  nedovedu posoudit  



19. Jste spokojen/a s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže ve školských zařízeních v Jedovnicích?  
Označte křížkem příslušné políčko. 

Školské zařízení 
určitě 
ano 

spíše 
ano 

nevím 
spíše 

ne 
určitě 

ne 

neumím 
posoudit/ 

netýká se mě 

mateřská škola (MŠ)       

základní škola (ZŠ)       

střední průmyslová škola (SPŠ)       

základní umělecká škola (ZUŠ)       

 
Pokud jste uvedli spíše nebo určitě ne, uveďte z jakého důvodu (upřesněte prosím i typ školy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Jaké využití byste navrhl/a pro následující budovy, areály - uveďte: 
a) bývalý panský dvůr/lihovar (Na Kopci č.p. 83):...................................................................................... 

b) obecní budova č.p. 44 (Havlíčkovo nám., květinářství):......................................................................... 

c) sál a bývalá hospoda v Chaloupkách:.................................................................................................... 

d) bývalá prodejna COOP (u benzinky):..................................................................................................... 

21. Měl by městys podporovat další rozšiřování průmyslové zóny v lokalitě Pod Horkou? 
☐  určitě ano ☐  spíše ano ☐  spíše ne ☐  určitě ne ☐  nevím 

22. Jakou obcí by podle Vás měly být Jedovnice za 10 let? 
Vyberte max. 3 možnosti. 

☐  s dostatkem zeleně a zdravým životním prostředím ☐  poklidnou venkovskou obcí 
☐  městem s více obchody, supermarkety a službami ☐  oblíbeným cílem turistů 
☐  s rozmanitou nabídkou kulturních aktivit  ☐  s rozmanitou nabídkou sportovního vyžití 
☐  otevřenou novým obyvatelům a výstavbě  ☐  stejnou obcí jako dnes 

______________________________________________________________________________________ 
Pohlaví: ☐  žena  ☐  muž Věk: ☐  15 - 24 let ☐  25 - 49 let ☐  50 - 64 let ☐  65 let a více 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
☐  bez vzdělání   ☐  základní   ☐  SŠ bez maturity   ☐  SŠ s maturitou   ☐  vyšší odborné   ☐  vysokoškolské 

Ekonomická aktivita: 
☐  zaměstnanec/zaměstnankyně ☐  podnikatel/ka ☐  v důchodu (starobní/ invalidní)  
☐  studující ☐  na rodičovské dovolené ☐  bez zaměstnání 

Uveďte prosím ulici nebo část obce (např. Chaloupky, Habeš atd.), ve které bydlíte: 

Ulice:........................................................... Část obce:............................................................................ 
______________________________________________________________________________________ 
Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji Jedovnic: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme Vám za vyplnění. 


