
Vyhodnocení dotazníků 

Zjištěné informace z dotazníků jde rozdělit do čtyř skupin: 

1. Nejčastěji zmíněné odpovědi 

 Přechod na hlavní silnici – obec si je vědoma, že tento přechod není bezpečný. Tento 

problém je na seznamu, který se plánuje napravit.  

 SMS informace – obyvatelé by si přáli dostávat upozornění o dění v obci 

prostřednictvím textových zpráv. Veškeré potřebné informace jsou na internetových 

stránkách obce, proto se zavedení šíření informací prostřednictvím SMS neplánuje. I 

přesto bych tuto službu doporučovala, jedná se o zkvalitnění komunikace. 

 Kontejnery na plasty – v obci je nedostatek plastových kontejnerů. Tento problém 

jsem už zmínila u konkrétní otázky. Dříve byly v obci plastové kontejnery na více 

místech, ale lidé plastové lahve nesešlapávali. Docházelo k okamžitému zaplnění 

kontejnerů a svoz odpadu by mohl být každý druhý den. Obec se rozhodla plastové 

kontejnery stáhnout a jako náhradu sjednala svoz  pytlů s plastovými lahvemi. Pytle 

občané dostávají při placení komunálního odpadu zdarma. 

 Problém s novými obyvateli – problém s novými obyvateli nastal v souvislosti 

s incidentem, který vyvolal ve velké skupině obyvatel strach. Lidé  z nich nemají 

dobrý pocit. Bohužel,  je to  situace, kdy obec je bezradná. Tito obyvatelé si pronajali 

dům, který je v soukromém vlastnictví. Vlastník si s ním může nakládat, jak uzná za 

vhodné. Tuto možnost si respondenti vepsali do kolonky vlastní odpověď – v nabídce 

možných odpovědí nebyla. 

 Psí exkrementy – situace, kdy jsou výkaly opravdu všude, je složitá. V obci jsou 

odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy. Bohužel je to zase o lidech. Pokud lidé 

chtějí, tak  po sobě uklidí, a naopak.  

 Malý počet laviček a odpočívacích zón – obec se v poslední době snažila  

o rozmístění několika kusů laviček, ale do této doby jsou lavičky minimálně 

využívané. 



 Dětské hřiště – je pravda, že v obci je jedno dětské hřiště. Dříve bývala klouzačka 

s prolézačkou i u cyklostezky, dokud nedošlo ke zdevastování. Děti mohou využívat 

travnaté, betonové hřiště i cyklostezku k jízdě na kole nebo na bruslích.  

2. Pozitivní zjištění  

 Zpravodaj – i přesto, že by lidé ocenili lepší informovanost, většina z nich využívá 

obecní zpravodaj, který vychází jednou za čtvrt roku a jsou v něm popsány všechny 

důležité  informace. 

 Velká účast na kulturních akcích – setkala jsem se s názory, že se v obci nic neděje. 

Po vyjmenování všech možných akcí, které Dlouhá Třebová nabízí, jsem zjistila, že 

převážná většina obyvatel se zúčastňuje minimálně jedné akce. 

 Cvičební stroje – v rámci víceúčelového hřiště bude vystavěn prostor se cvičebními 

stroji, o který byl v dotaznících velký zájem. 

 Spokojenost s MŠ a ZŠ – lidé jsou spokojeni jak s přístupem učitelů k žákům, tak i 

s ostatními faktory, které výuku doprovází. 

3. Témata, se kterými obec „pracuje“ 

 Lepší volejbalové hřiště 

 Fotbalové branky 

 Něco pro mladé 

 Cvičení pro střední generaci 

Všechny tyto body by měly být zrealizované prostřednictvím víceúčelového hřiště. 

 Zachování cen poplatků za odpady – ceny poplatků za odpady se měnit nebudou.  

4. Témata, která jsou zajímavá, ale pro naši obec nereálná nebo nejsou 

v kompetencích obce 

 Porušování zákazu vjezdu 

 Letní kino 

 Nová restaurace nebo hospoda 


