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Příloha č. 4 

Analýza dotazníkového šetření 

Obec Viničné Šumice 

A. Údaje o respondentovi 
V dotazníkovém šetření „Jak se žije v obci Viničné Šumice“ byli osloveni občané s trvalým 

pobytem v obci a starší 18 let – tj. celkem 1020 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 325 

respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 31,9 %. 

Na dotazník odpovídali zejména respondenti ve střední věkové kategorii (31-50 let). Většina 

respondentů ve Viničných Šumicích žije od narození, další početnou skupinou jsou dále ti, 

kteří se do obce přistěhovali v dospělosti, a to více než před 5 lety. Z hlediska vzdělání jsou 

nejvíce zastoupeni respondenti se středním odborným vzděláním a následně se 

středoškolským vzděláním zakončeným maturitou. 

Odpovědi podle věku: 

18 - 20 let 5 1,5% 

21 - 30 let 25 7,7% 

31 - 50 let 119 36,6% 

51 - 65 let 98 30,2% 

66 a více let 74 22,8% 

Bez odpovědi 4 1,2% 

Odpovědi podle délky pobytu v obci: 

žiji od narození 136 41,8% 

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 21 6,5% 

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety 132 40,6% 

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 33 10,2% 

Bez odpovědi 3 0,9% 

Vzdělanostní struktura respondentů: 

základní 35 10,8% 

střední odborné 106 32,6% 

střední s maturitou 98 30,2% 

vyšší odborné 9 2,8% 

vysokoškolské 73 22,5% 

Bez odpovědi 4 1,2% 
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B. Veřejná správa 

1. Jste spokojen/a s přístupen zastupitelů k řešení podnětů od 
občanů?  

 
2. Vyhovuje vám osobně provozní doba úřadu? 

 
3. Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě?  
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4. Jste spokojen/a s informovaností o hospodaření obce? 

 

5a. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci? 

  často občas nikdy bez odpovědi 

webové stránky obce (internet) 23,4% 43,7% 17,5% 15,4% 

Zpravodaj 63,4% 28,3% 1,2% 7,1% 

Rozhlas 43,1% 42,8% 9,2% 4,9% 

Vývěsky 12,0% 44,3% 32,0% 11,7% 

veřejná jednání zastupitelstva 3,7% 12,3% 68,9% 15,1% 

neformální kontakt se zastupiteli 5,8% 41,5% 38,2% 14,5% 

SMS zprávy na mobil 1,5% 3,4% 77,5% 17,5% 

Jiné: 

V otevřené doplňující otázce se vyjádřilo celkem 9 (2,8 %) respondentů. Další informace 
občané získávají na základě neformálního kontaktu s jinými občany obce (3x) a 
prostřednictvím emailových zpráv, které obec zasílá (1x). Občané si stěžovali na špatnou 
slyšitelnost rozhlasu (2x) a rádi by, aby hlášené informace byly zveřejňovány na webových 
stránkách obce. 
 
Další připomínky:   

 „Agentura JPP - tyto zprávy jsou zaručeně vždy kvalitní!!!“ 

 „Informace získávám z web. stránek okolních obcí. na šumických stránkách jsou pouze 

některé informace. Postrádám zde hlášení místního rozhlasu - v době hlášení jsem ještě v 

zaměstnání. Uvítala bych zveřejňování všech zpráv z rozhlasu na webu, často kvůli práci 

rozhlas neslyšíme, kabelovou TV nemáme.“ 
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5b. Je zdroj informací kvalitní? 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

webové stránky obce (internet) 30,2% 31,7% 4,6% 1,8% 14,5% 17,2% 

Zpravodaj 55,1% 30,2% 2,8% 1,2% 1,5% 9,2% 

Rozhlas 46,5% 24,3% 6,8% 5,5% 6,2% 10,8% 

Vývěsky 20,9% 23,7% 4,0% 3,1% 29,8% 18,5% 

veřejná jednání zastupitelstva 9,8% 5,5% 1,2% 2,8% 55,7% 24,9% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 18,8% 19,4% 1,8% 3,4% 32,3% 24,3% 

SMS zprávy na mobil 2,5% 1,8% 1,2% 7,4% 59,1% 28,0% 

6. Další připomínky k fungování veřejné správy: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 19 (5,8 %) respondentů. Občané se i zde především 
vyjadřovali ke zdrojům informací více než k fungování veřejné správy. Nejvíce připomínek 
měli občané k obecnímu rozhlasu (5x) – informace z hlášení by se měly umísťovat na 
internet (2x); neměl by hlásit v době, když hlásí rozhlas v Kovalovicích;  hlášení rozhlasu 
není slyšet; hlášení by mělo být v pozdějších hodinách.  Vyskytla se i připomínka ke zrušení 
infokanálu. 
Připomínek k fungování veřejné správy se objevilo méně, vždy po jedné připomínce na různé 
téma: úřední hodiny i jiný den než jen v pondělí a středu; do zpravodaje a na web umístit 
věcný přehled příjmů a výdajů obce (nikoliv tabulkový rozpočet) s detailnějšími záměry 
zastupitelstva; uzavřenost zastupitelstva a nevyhovující jednání s občany; chybějící 
přestupková komise; chybí více progrese - řešení komunikací patřících do katastru obce.   
 

 

Veřejná správa  - shrnutí 
Občané jsou s činností a fungováním veřejné správy poměrně velmi spokojeni, 

zejména pak s prací úředníků (95,7 % spokojeno/spíše spokojeno) a provozní dobou 

úřadu (89,5 % spokojeno/spíše spokojeno). Necelých 85 % respondentů je rovněž 

spokojeno s informacemi týkajícími se hospodaření obce. S  přístupem zastupitelů 

k řešení problémů je spokojeno/spíše spokojeno 72,9 % dotazovaných. Jako zdroj 

informací o dění v obci občané nejvíce využívají zpravodaj (91,7 % často/občas) a 

hlášení rozhlasu (85,9 % často/občas), nejméně pak zasílání informací prostřednictvím 

SMS zpráv. Tyto zdroje informací hodnotí jako kvalitní, na druhou stranu se objevilo 

několik výtek, které se týkaly špatné slyšitelnosti rozhlasu, k hlášení dochází v době, 

kdy je většina občanů v práci, a proto žádají o umístění informací na webové stránky 

obce ad. 
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C. Životní prostředí 

7. Jaké odpady třídíte? 

 

7b. Kam odpady ukládáte? 
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8. Vyhovuje vám sběr biologicky rozložitelného odpadu? 

 

8a. Pokud ne, proč? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 35 (10,8 %) respondentů. Respondenti nejčastěji na 
tuto doplňující otázku odpovídali, že mají především problém se vzdáleností kontejnerů od 
domu a dále, že je kontejnerů na obci nedostatek nebo jsou rychle plné a žádají o více 
kontejnerů v sezóně. Další relativně častou odpovědí bylo též, že kontejnerů na bioodpad 
nevyužívají, jelikož si kompostují sami doma.  
 
Nejčastější připomínky dle četnosti: 
 

 velká vzdálenost od domu     11x 

 kontejnery (nedostatek, přeplněnost)    10x 

 kompostuji sám doma      6x 

 častější svoz       2x 

 rozšířit dobu umístění kontejneru na vesnici   1x 

 
Další připomínky od občanů: 

 „Kontejner je rychle plný. Je daleko od mého domu a je složitá přeprava materiálu na větší 
vzdálenost. Vyhovoval by mi svoz kompostovatelného odpadu na základě mého požadavku 
třeba obecním traktorem. Nárazově mám odpadu velké množství, které by se do popelnice 
nevešlo.“ 

 „Z domu je pro mne kontejner na bioodpad daleko. Máme hodně zahradního bioodpadu a 
nemáme prostředky, kterými bychom ho takovou dálku odváželi.“ 
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8b. Máte zájem o umístění kompostérů na bioodpad do každé 
domácnosti? 

 

9. Vaše další náměty a připomínky k odpadům: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 84 (25,8 %) respondentů. Nejčastěji jako nedostatek 
vnímají málo kontejnerů, především na bioodpad a plasty, popř. žádají alespoň o častější 
svoz těchto dvou složek odpadu z důvodu jejich rychlé naplněnosti. Dále respondenti vnímají 
jako nedostatek chybějící sběrný dvůr v obci a poukazují na potřebnost rozmístění více košů 
na odpadky po obci. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

 nedostatek kontejnerů (plast, papír, bioodpad)   34x 
o více kontejnerů na bioodpad    12x 
o více kontejnerů plast     8x 
o více kontejnerů papír     1x 

 častější svoz (bioodpad, plasty)     14x 

 přeplněné kontejnery (plast, bioodpad)    12x 

 zřídit sběrný dvůr       7x 

 více košů na odpadky       6x 

 chybí kontejner na stavební suť     4x 

 ostatní  - vzdálenost kontejnerů na bioodpad od domu (2x), více košů na psí exkrementy (2x), 
nevyhovující estetická stránka řešení kontejnerů (1x), doplnit kontejnery na olej a kovový 
odpad (1x), kontejner na elektroniku1, pálení odpadu (1x) 
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10. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci? 

 

11. Jste spokojen/a s kvalitou ovzduší v obci?  

 

12. Jste spokojen/a se stavem vodních toků? 

 



 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

 

13. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště? 

 

14. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 142 (43,7 %) respondentů. Zásadní problém většina 
dotazovaných spatřuje v pálení odpadků a trávy, s nímž je spojován i další problém, a to 
zápach pocházející jak z pálení, tak si občané stěžovali i na zápach z močůvky a fekálií ze 
ZD, popř. dalších zemědělských statků. Nespokojenost dále projevili v souvislosti z hlukem, 
kdy jako původce byla označena dálnice, sekačky a další stroje fungujících v neděli či o 
svátcích a též průlet letadel. Jako další problémy pak občané uváděli špatnou údržbu zeleně 
a nedostatek odpočinkových ploch, problematiku vodních toků, provoz na silnicích a 
nedodržování povolené rychlosti a též nevyhovující čistota určitých míst a psí exkrementy, 
které po svých mazlíčcích majitelé neuklízí. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

 pálení odpadků, tuhých paliv (kouř, zápach)    61x 
o „Nejhorší je pálení odpadků a různého nepořádku hlavně v podzimním a zimním 

období a zápach z kouře.“ 
o spalování tuhých paliv, sezónní pálení plevele, listí 

 zápach         36x 

o „Nesnesitelný je také zápach močůvky z bývalého ZD. V letních měsících katastrofa.“ 
o „Občasný noční zápach močůvky nebo co to je, zřejmě z přilehlého zemědělského 

podniku. Už náš to i vzbudilo, eventuálně nemohu usnout, pokud zrovna začnou. Je to 
nechutný zápach! Vážně zvažuji stížnost na krajskou hygienickou stanici a další 
orgány s požadavkem na prošetření takového jednání.“ 

o zápach z kanalizace, vepřína, od Drápalů 

 hluk         18x 
o hluk sekaček ev. letadla kroužící nad obcí v době prac. klidu 
o hluk ze ZD 
o „Hlučné pracovní stroje v neděli a ve svátek.“ 
o „Bydlím u bývalého sadu a je zde často slyšet hluk z dálnice. Navrhuji podél bývalého 

sadu vysázet vhodné stromy nebo keře, které by přirozeně a účinně ztlumily hluk. 
Působilo by to i esteticky.“ 

 zeleň, odpočinkové zóny      14x 
o „Ošetření zelených ploch k Vítovicím.“ 
o „Neudržování skalky pod restaurací hradská.“ 
o „Málo vzrostlých stromů, keřů, naprosto chybí péče o stromy na veřejných 

prostranstvích.“ 
o „Chybí zde místa odpočinku - v obci je málo stromů, odpočinkových laviček, které by 

využili senioři, obecně se zeleň dost kácí a nevysazuje nová.“ 
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 vodní toky        10x 
o „Potok mezi saunou a Kovalovickým potokem bývá znečištěn močkou z AGRA!!!“ 
o ošetření a údržba vodních toků 
o „Zasypání přírodní vodoteče z Jezvin při nepovolené úpravě terénu v areálu bývalého 

viničního hospodářství (dnes pekárna, hasičská zbrojnice) a v důsledku toho místo 
volného odtoku vody zaplavování sousedních pozemků při větších dešťových 
srážkách.“ 

 dopravní provoz, nedodržování rychlosti    8x 
o dopravní provoz na Dražkách 
o „Směr od Rousínova - nedodržování max. povolené rychlosti - auta jezdí nebezpečně 

rychle.“ 
o „Na ulici Vítovická jezdí řidiči rychle, nedodržují značku 30 km/h.“ 

 čistota obce        8x 
o nedopalky cigaret na zastávkách 
o nepořádek u samoobsluhy a u kontejnerů na sklo 

 psí exkrementy       6x 
o „Nezodpovědný přístup majitelů psů, kteří po svých venčících se psech nepoklízejí 

exkrementy. Chůze po obyčejných nedlážděných cestách a trávnících je chůzí po 
"minovém poli". Rovněž tak venčení psů bez vodítka či náhubku.“ 

 špatná údržba chodníků a komunikací    4x 
o „Neúdržba chodníků, prorůstání trávy a křovin do chodníků.“ 

 hladina spodní vody       4x 
o hladina spodní vody - překopané prameny výstavbou kanalizace 
o „Prostup vody do spodní části domu (sklep), jedná se o závadu, která vznikla po 

dokončení nové kanalizace.“ 

 špatné hospodaření na orné půdě     3x 

 nedostatečná kapacita kontejnerů, málo častý svoz   2x 

 prašnost        2x 

 

Životní prostředí – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak 

v obci vytřídí plasty, sklo, papír a elektrospotřebiče. Mezi nejméně tříděné složky pak 

patří hliník a baterie. Občané by v obci uvítali více kontejnerů především na plasty a 

bioodpad, ale i na další složky odpadu, popř. častější svoz tříděných složek odpadu, 

jelikož z dotazníků vyplynula častá přeplněnost kontejnerů. Problémem zůstává pálení 

odpadků a trávy, což je nejčastěji uváděná připomínka z oblasti životního prostředí. 

Druhým je pak zápach ze ZD a dalších zemědělských usedlostí. Pálení a zápach mají 

mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se kterým je však nespokojena jen ¼ 

respondentů, 68,9 % nemá větší výhrady (je spokojeno/spíše spokojeno). S údržbou 

veřejné zeleně je spokojeno/spíše spokojeno 80,6 % respondentů, jak vyplývá výše 

z grafu č. 10, avšak občané poukazovali na nedostatečnou údržbu veřejné zeleně a též 

kácení v otázce 14.  Již méně vyhovující se respondentům jeví hluková zátěž. Tento 

problém občané uváděli též v otázce 14 a zdůvodňovali to relativní blízkostí dálnice, 

průletem letadel ad. Se stavem vodních toků je spokojeno/spíše spokojeno 58,5 % 

respondentů a naopak nespokojeno/spíše nespokojeno 20 %. Mezi připomínkami se 

objevil nevyhovující stav koryt vodních toků a problémy s vodou v důsledku 

provedené kanalizace či vypouštění odpadních vod do vodotečí.   

Co se týče sběru biologicky rozložitelného odpadu, většina respondentů (79,7 %) 

vyjádřila spokojenost, avšak na otázku zda by občané měli zájem o umístění 

kompostérů do každé domácnosti, se polovina vyjádřila záporně. Dá se tudíž 

předpokládat, že občané kompostují doma sami na zahradách ad. 
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D. Územní rozvoj a infrastruktura 

15. Znáte územní plán obce? 

 

16. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla 
soustředit na: 

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 211 49,8 % 

výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, označených 
v současném územním plánu k zastavění 87 20,5 % 

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za 
plochami určenými v územním plánu k zastavění 48 11,3 % 

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 56 13,2 % 

Ostatní 22 5,2 % 

17. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí? 

a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky) 
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b) Dětská hřiště, sportovní hřiště  

 

c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) 

 

d) Chodníky (údržba, stav)  
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e) Veřejná doprava (autobusy) 

 

f) Parkování v obci  

 

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení) 
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Komentář k otázce 17.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 118 (36,3 %) respondentů. Občané nejkritičtěji 
pohlížejí na nedodržování rychlosti, které je spojeno s nebezpečím na silnicích. K tomu též 
přispívá nedostatek parkovacích ploch, kdy respondenti jako druhou nejčastější věc uváděli 
zaparkovaná auta na komunikacích či na chodnících, jež nebezpečí v důsledku provozu 
ještě zvyšuje. Tato dvě negativa vyplynula jako největší problémy též z grafického vyjádření 
výše. Dále byly připomínky též k nevyhovujícímu stavu nebo nedostatečné údržbě silnic a 
chodníků, k chybějícím dopravně bezpečnostním prvkům v podobě retardérů, přechodů, 
radarů a značení a problematickou vidí respondenti i situaci dětských hřišť. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

 nedodržování rychlosti, silný provoz, nebezpečí    38x 
o „Nedodržování rychlosti v obci z řad řidičů, nedodržování rychlosti na ul. Dražka, 

Vítovická, na konci obce směr Rousínov.“ 
o „Tzv. serpentiny, ulička k sokolovně a vjezd do obce od JZD jsou neoficiální závodní 

dráhou několika tupců!!!“ 
o „Parkování autobusu na hlavní silnici v Psenkách před domem řidiče a ještě naproti 

autobus. zastávce je pro dopravu nebezpečné a ohrožuje bezpečnost řidičů.“ 
o „Rozvážkové auta pekárny Drápal-Kulhánek jezdí v noci i přes den v obci velice 

rychle.“ 

 parkování na silnici, chodnících, málo parkovacích ploch   25x 
o „Nelíbí se mi parkování aut na chodnících, chodníky jsou pro chodce, často chodec 

musí vstoupit do vozovky, aby obešel auto na chodníku. Jsou díky tomu taky dost 
zničené.“ 

o „Vadí mi parkování na silnicí III. tř.“ 
o „Problematická plocha parkování u pomníku u kapličky (partyzán), nevhodné 

parkování u kina a zátočině v Kančici (Vítovická).“ 
o „Je nutné vytvořit parkovací stání, aby zaparkovaná auta nebránila bezpečnému 

provozu. Aut v obci přibývá, parkovacích stání je málo.“ 

 chodníky, silnice (údržba, stav)        24x 
o chybí chodník mezi Pozořicemi a Vin. Šumicemi, chybí zpevnění komunikace k 

domům k číslu 28, chybí chodník (shody) od památníku partyzána k obec. ú – poště, 
chybí ke školce/škole, v ul. Vítovické a v serpentinách 

o „Chybí údržba obecních chodníků v zimě, úprava chodníku ke škole v době náledí.“ 
o „Silnice do Vítovic je celkově v ne moc dobrém stavu. Spojnice na státní silnici 

Rousínov - Brno je velmi úzká a má rozbité okraje. V zimě je riskantní po ní jezdit. 
o povrchová vlna na komunikaci Pozořice-Viničné Šumice nad zatáčkou jí na 

bezpečnosti hodně ubírá.“ 

 chybějící dopravně bezpečnostní prvky (retardéry, přechody, radary, značení)
           23x 

o „Zavedení měření rychlosti při vjezdu do obce, více retardérů po obci.“ 
o „Je to na obci a vypracování dokonalého značení. Jedná se převážně o nově vzniklé 

ulice - výjezd u domu 85, 122, 147,285, 395, u zastávky hradská.“ 
o „Chybějící zrcadlo na křižovatce v serpentinách., chybějící přechody.“ 

 nedostatečné zázemí pro děti       15x 
o „Jedno dětské hřiště na 1300 obyvatel je málo; větší hřiště pro děti, chybí pískoviště, 

více prolézaček, chybí hřiště s vyžitím pro starší děti.“ 
o „Co dodělat hřiště pod lesem i pro děti ( skluzavka, houpačka...)?“ 

 Zeleň, odpočinkové zóny, lavičky       10x 
o „Uvítala bych v obci více zeleně. Třeba v zatáčkách nad OÚ vysadit stromy. Jistě se 

najdou i jiná místa, kde by bylo vhodné stromy zasadit.“ 
o „Na Loučkách a Nad Vinohrady lze realizovat nějaké lavičky.“ 
o neupravená zeleň 
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o „Na bývalém Hájíčku bych zřídil odpočinkový park s lesíkem a tůní, něco takového v 
centru obce chybí; upravit "park" v Loučkách- stačí tráva, pár stromů, osadit břeh, 
lavičky.“ 

 nepřehledná místa (u OÚ – keře, nepřehledné křižovatky, zeď u Černého)  9x 

 nevyhovující autobusové spojení       6x 

 kritika retardérů (Vítovská)        6x 

 nevyhovující sportovní zázemí       5x 

 Ostatní - chybí cyklostezky (3x), špatná komunikace mezi občany a vedením obce 
(2x), špatný stav dešťové kanalizace (2x), chybějící nebo nevyhovující veřejné 
osvětlení (2x) 

 

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů územní plán 

obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (50 %) přiklání 

k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.  

Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s fungující veřejnou 

dopravou (89,8 % spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí 

stav inženýrských sítí (85,5 % spokojeno/spíše spokojeno). Se stavem dětských hřišť 

(64,6 % spokojeno/spíše spokojeno) a chodníků (66,2 % spokojeno/spíše spokojeno) 

je také relativně spokojena velká část dotazovaných. Vyskytlo se však několik 

připomínek v otevřené otázce k nedostatku dětských hřišť, jejich kvalitě a chybějícím 

prvkům a u chodníků a komunikací byla nejčastěji kritizována jejich špatná údržba 

v zimním období, popř. jejich nevyhovující stav či úplná absence. Nižší spokojenost 

pak respondenti uváděli s odpočinkovými zónami, kdy jim chybí v obci více laviček a 

upravené parky (59,1 % spokojeno/spíše spokojeno). Nízkou spokojenost pak projevili 

respondenti v souvislosti s parkováním (58,2 % spokojeno/spíše spokojeno), kdy je 

v obci nedostatek parkovacích ploch a auta jsou odstavena na chodnících a 

komunikacích, což ve spojení s  provozem na silnicích (55,7 % spokojeno/spíše 

spokojeno) a nedodržováním povolené rychlosti má vliv na celkové nebezpečí na 

vozovce (též chybí dopravně-bezpečnostní prvky, jak vyplynulo z otevřené otázky 

výše).  
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E. Život v obci 

18. Hodnocení kulturně společenského vyžití: 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

Se spolkovou činností 42,2% 42,2% 4,3% 0,3% 9,2% 1,8% 

S nabídkou kulturních akcí 41,2% 43,7% 6,5% 1,5% 5,5% 1,5% 

Se stavem kulturních 
zařízení 

27,7% 45,2% 9,8% 3,4% 10,5% 3,4% 

S nabídkou sportovních 
aktivit 

24,6% 35,4% 12,3% 6,5% 17,5% 3,7% 

Volný čas - děti 14,8% 29,2% 13,8% 9,2% 30,5% 2,5% 

Knihovna 38,8% 22,5% 2,2% 2,8% 31,4% 2,5% 

Komentář k otázce 18.: 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou občané s kulturně-společenským vyžitím převážně 
spokojeni. Nejvíce se vyskytovaly připomínky k malé nabídce volnočasových aktivit pro děti 
(11x) celkově a též se zaměřením na děvčata a také občané poukazovali na nedostatečné 
zázemí pro sport a kulturu (tělocvična nevyhovuje většině sportů, kulturní sál ve špatném 
stavu, málo hřišť) a malé sportovní vyžití. Respondentům také chybí více kulturních akcí 
v podobě divadla, koncertů. Na otázku týkající se knihovny se vyskytly především kladné 
poznámky o vstřícnosti a zájmu paní knihovnice, občané rádi navštěvují knihovnu, chválí 
budoucí přesun knihovny do nových prostor, pouze poukazovali na to, že má knihovna málo 
finančních prostředků na nákup současné literatury a též by ocenili více svazků s klasickou 
literaturou a celkově rozšíření knihovního fondu.  

19. Základní a mateřské školství: 

19a. Jste spokojen/a s činností mateřské školy? 
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19b. Jste spokojen/a s činností základní školy? 

 

Komentář k otázce 19.: 

Občané jsou s fungováním obou zařízení velmi spokojeni. Objevilo se hodně kladných 
hodnocení na adresu obou zařízení. Vyskytly se pouze dvě žádosti o prodloužení provozní 
doby MŠ a též dvě připomínky na téma zlepšení jídelníčku a celkově stravy ve školní jídelně.  

 
Další postřehy respondentů: 

 „Vadí mi malé prostory a absence tělocvičny.“ 

 „Nejsem spokojen s prací školnice.“ 

 „Děkuji za organizaci pohádkového lesa a jiných akcí pro děti.“ 

 „Do školky se nedostanou všechny děti a musí se vozit do vedlejších obcí.“ 

 „Prostory mateřské školky by potřebovali zrekonstruovat. Také posílit učitelský sbor, příliš 

mnoho dětí ve třídě na 1 paní učitelku.“ 

 „Práci školníka nemůže suplovat obecní zaměstnanec, školník je údržbář školy ne na to aby 

šikanoval žáky.“ 

 „Skvělé aktivity pro žáky, motivační soutěže (např. ke čtení knih).“ 

 „Základní a mateřská škola ve VŠ se svými aktivitami asi jediná funguje na 100 %.“ 
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20. Zdravotní a sociální služby: 

a) Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci? 

 
b) Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v naší obci?  

 
c) Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory v naší 
obci?  
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d) Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci?  

 

Komentář k otázce 20.: 

Většina respondentů, kteří se v rámci této otázky vyjádřili, poukazovali na tom, že v obci 
žádné zdravotní služby poskytovány nejsou, občané za nimi dojíždí do Pozořic, popř. do 
Brna. Též zaznělo, že dotazovaní souhlasí s výstavbou zařízení pro seniory, osamělých 
seniorů přibývá a je třeba tuto situaci řešit, avšak je třeba, aby zde měli zavedeny i různé 
aktivity na tuto skupinu zaměřené. Občané se též vyjadřovali k sociálním službám a nejsou si 
vědomi, že by v obci byly tyto služby poskytovány. 
 
Zajímavé postřehy:  

 „O sociálních službách se domnívám, že tu nejsou žádné. Senioři v obci ano - určitě, ale co 

zde budou ve volném čase dělat? Někteří senioři jsou aktivní a zde fakt nic k vyžití pro ně 

není. Až nebudu moci, o využití zařízení bych asi uvažovala - ale je nutné zázemí, 

volnočasové aktivity - mít pro ně v obci prostor.“  

 „Chybí startovní byty pro mladé – na OÚ jsou nevyužité prostory, v kině lze též něco zbudovat, 

v Kovalovicích využívají starší domky (obecní).“ 

 „Uvítal bych v obci všeobecného lékaře. Třeba bez ordinace. Pro první rychlou pomoc v 

případě nutnosti.“ 
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21. Schází vám v obci některé služby? 

 

Komentář k otázce 21. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v 
obci postrádáte? 

Z grafického vyjádření výše je zřejmé, že většině občanů plně dostačují služby, jež jsou 
v obci poskytovány. Pouze necelá ¼ respondentů se vyjádřila, že by zde další služby uvítala. 
Nejčastěji zmiňované návrhy na služby jsou seřazeny dle četnosti níže. 

 nekuřácká restaurace        26x 

 opravna obuvi         14x 

 kadeřnictví          8x 

 další obchod s větší nabídkou sortimentu (potraviny, domácí potřeby, drogerie)  7x 

 cukrárna/kavárna/vinárna        6x 

 čistírna oděvů         4x 

 masna           4x 

 lékárna          4x 

 ostatní – další autobusové spoje (3x), sběrný dvůr (3x), pekárna (3x), kino (2x), lékař 
(2x), bankomat (1x) 
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21a. Využívali jste v minulosti informační kanál obecního 
zpravodajství kabelové televize? 

 
21b. Pokud bude obnoveno vysílání informačního kanálu obecního 
zpravodajství kabelové televize, budete ho využívat? 

 
22. Jste spokojen/a s bezpečností v obci? 
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23. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 151 (46,5 %) respondentů. Největší nebezpečí 
spatřují respondenti v rychlé jízdě automobilů, kdy řidiči často překračují povolenou rychlost 
v obci a tím ohrožují sebe, ale i ostatní. Na druhém místě jsou nepřehledná místa na 
komunikacích, především různé křižovatky a dále občané označovali za nebezpečný hlavně 
špatný stav nebo úplnou absenci chodníků a též si stěžovali na vandalství a opilství 
především v letních měsících v nočních hodinách, kdy se mládež, popř. různé pochybné 
živly vracejí ze zábav. V neposlední řadě jako nebezpečné shledávají chybějící dopravně-
bezpečnostní prvky a problematické je i parkování na chodnících, kdy občané musí často 
vstoupit do vozovky, aby mohli auta obejít. 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti: 

 rychlá jízda automobilů       57x 
o „Příjezd od Pozořic, auta jezdí moc rychle.“ 
o „Překračování rychlosti na Dražkách a na příjezdu od Rousínova, dále na ul. 

Hradecká a Vítovická.“ 
o „V lokalitách Loučky, Honce... jezdí auta velmi rychle. Jsou tam úzké cesty, 2 auta se 

nevyhnou. Bylo by dobré upravit rychlost značkami.“ 

 nepřehledná místa na komunikacích, nebezpečí na komunikacích 41x 
o „Výjezd z ulice Hradecká ( špatná viditelnost).“ 
o „Nepřehlednost některých křižovatek.“ 
o „Křižovatka u rodinného domu pana Milana Černého. Po výstavbě zděného plotu 

kolem jeho RD není bezpečno. Slíbené zrcadlo není zatím nikdo schopen 
nainstalovat. Snad se dočkáme.“ 

o „Rohový dům na ulici "Psenky - Hradská". 
o „Křižovatka v serpentinách.“ 

 špatný stav nebo úplná absence chodníků, schody   19x 
o „Nebezpečná je cesta v Hloušku od domu p. Šimáčka Josefa, kde starší občané jsou 

nuceni chodit po prudké kamenité cestě do obchodu a zpět. Vyřešilo by to několik 
schůdků vedle domu pana Šimáčka.“ 

o „Neudržované chodníky a schody v serpentinách v zimě.“ 
o „Cesta ke škole a školce (kolem obchodu i od OÚ) - nenachází se zde chodník. Ráno 

před osmou hodinou, kdy děti chodí do školy, jezdí kolem nich spousta aut a není 
kam uhnout.“ 

o „Absence chodníku (cyklostezk) přes Rékoví.“  
o „Schody u serpentin jsou na zabití.“ 

 vandalismus, opilství, krádeže      14x 
o „Řádění živlů po zábavách.“ 
o „Zastávka Hradská- středisko nočního života mladých, střepy na dětském hřišti, dále 

nesmyslné zatarasení sjezdu k pumpě na hoře ulice Hradské pomocí ocelového 
lanka. Trošku se divím myslivcům, že jim toto nevadí... Natáhnout ocelové lano, ještě 
ve výši krku sedmiletých dětí, může opravdu jenom magor...“ 

o „Vandalismus, poškozování cizího majetku (hřiště pod lesem).“ 
o „Ničení obecního a soukromého majetku po tanečních zábavách.“ 
o „Občasné návštěvy zlodějů.“ 

 chybějící dopravně-bezpečnostní prvky     12x 

 parkování na silnicích       10x 

 silný provoz         9x 

 chybí cesta pro pěší P-VŠ       8x 

 Ostatní - špatný stav silnic (3x), volně pobíhající psi (3x), pohyb cizích osob (3x), 
veřejné osvětlení (2x) 
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24. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci? 

 

25. Podnikáte? 

 

26. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání? 

Konkrétní názory občanů: 
 „Mohlo by se více informovat i o sezonních prodejích, nebo prodejích tzv. ze dvora - produktů 

vypěstovaných - vejce, mléko, králík, kachna, med, okurky, jablka, višně, brambory apod. 
nebo někdo umí šít, plete, prodává něco, hledá brigádu - stačila by k tomu sekce na web. 
stránkách formou fóra. Někdo něco v obci chce prodat - třeba někdo jiný by to koupil. př. 
koupím ořechy, napeču vám cukroví, šiju na děti, vyučuji na hudební nástroj... Nemusí se 
podporovat ve vsi jen vysoký bussiness, právě bych více uvítala podporu zručnosti lidí a malý 
prodej bez IČ. Nebo kdo v okolí/obci prodává dřevo na topnou sezonu?? To mi asi na obci teď 
nikdo nesdělí :-) Nebo ani nikoho nedoporučí :-) Také je v obci výborná laktační poradkyně - 
ale to jsem se dozvěděla oklikou od maminek z Brna, dobrý paradox, že?? A vlastně i 
obrovská škoda, protože pak jsem zjistila, že ani druhá nastávající "prvo" maminka na naší 
ulici o této poradkyni neví.“ 

 „Pronájem veřejných prostor.“ 

 „Nabízet zakázky pro obec místním podnikatelům, při normální funkci cukrárny nabídnout 
místním cukrářkám reklamu a zprostředkování zakázek na cukroví a dorty, například.“ 

 „Tím, že nebude tolerovat a "nevidět" podnikání "na černo". 
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 „Alespoň minimální komunikací a zájmem“ 

 „Rozhodně se občas zeptat podnikatelů, zda by pro ně tu a tam nemohla obec něco udělat, 
nebo když něco plánuje obec měnit okolo sídel firem, předem to zkonzultovat právě s 
podnikateli v obci!! E.ON ani RWE obci nepomůže, podnikatelé zaměstnávají místní lidi. Co si 
jich více vážit??“ 

 „Vytvořením podnikatelské zóny na nevyužitých plochách či prostorách a snížit tak závislost 
zejména maminek malých dětí na práci v Brně.“ 

 „Dávat obecní zakázky místním živnostníkům.“ 

27. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat? 

 

28. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 201 (61,8 %) respondentů. Občané si nejvíce váží 
provedených oprav, rekonstrukcí a výstavby budov, které v obci doposud proběhly nebo 
probíhají a ve druhé řadě vybudované splaškové kanalizace. V návaznosti na zbudování 
kanalizace došlo k opravám silnic a chodníků, které byly budováním zasaženy. Dále občané 
oceňují a jsou rádi za obnovení kulturních tradic a aktivit sportovního a společenského života 
a v neposlední řadě chválí rozšiřování a opravy dalších sítí, provedené opravy sportovního 
zázemí v obci, pozitivně hodnotili též služby v obci jako je stánek pekárny a znovuobnovenou 
restauraci a též celkovou čistotu, upravený vzhled a zlepšení nakládání s odpady. 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti: 

 provedené opravy budov a výstavba      96x 
o škola, školka, výstavba víceúčelové budovy, oprava sokolovny, oprava OÚ 

 splašková kanalizace       96x 

 opravy silnic a chodníků       57x 
o opravy po vybudování kanalizace 

 obnovení kulturních tradic, sportovního a společenského života 41x 
o „Obci se podařilo zvýšit kulturní dění v obci, lidé se začali více scházet na kulturních 

akcích.“ 
o „Obnovení tradice Babských hodů a dalších kulturních akcí, přispělo k lepšímu 

semknutí obyvatel v obci.“ 

 další sítě         32x 
o vodovod, plynofikace, osvětlení 

 sportovní zázemí (hřiště, dětské hřiště)     27x 
o hřiště pod lesem + posezení s občerstvením 
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 služby v obci (pekárna, restaurace, pivovar)     14x 

 pořádek, čistota (odpadkové koše, silnice), vzhled obce, údržba obce 14x 

 řešení odpadů (zřízení ekodvoru, kontejnery)     12x 

 ostatní - dobrá samospráva (5x), autobusové spojení (3x), údržba veřejné zeleně 
(3x), točna autobusů (3x), zlepšení ŽP (1x), hospodaření obce (1x) 

29. Co se nepodařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 143 (44 %) respondentů. Byť v předchozí otázce 
občané chodníky a silnice hodnotili kladně, je zřejmé, že je třeba ještě zapracovat a dále 
provádět potřebné opravy a údržbu silnic, chodníků, popř. schodů. Dále se objevilo několik 
připomínek o nevyhovujícím stavu a potřebnosti úprav veřejných prostranství, zeleně a 
odpočinkových míst, kdy nejvíce občané kritizovali kácení stromů bez náhrady a potřebnost 
údržby zeleně a doplnění odpočinkových míst alespoň formou laviček. V neposlední řadě též 
občané negativně hodnotili provedené opravy sportovního zázemí či potřebnost takovýchto 
oprav a též se občanům nezdá vhodné umístění nové hasičské zbrojnice a celkově tato 
výstavba nebyla občany pochopena. 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti: 

 opravy a údržba silnic, chodníků, schodů    56x 
o „Rekonstrukce silnice Hradská – Hloušek. Reklamace místní komunikace Loučky. 

Oprava místní komunikace Loučky – Dražka.“ 
o „Udělat chodník nebo schody kopečkem pod lipami.“ 
o „Dodělat silnice ve výstavbových částech silnice do Vítovic + sítě.“ 
o „Boční silnice jsou ve špatném stavu.“ 
o „Nestejná výška chodníků mezi vjezdy a předzahrádkami, oprava a vybudování 

chodníků.“ 
o „Popraskaná silnice kolem poklopů, silnice - spád k chodníkům, vše na domě.“ 
o „Silnice - Vítovice dotáhnout do konce s převodem z polní cesty na silnici, je zde velký 

provoz, už to není dávno polní cesta.“ 
o „Nové chodníky po kanalizaci by mohli být kvalitnější. Bohužel jsou stavěné pro auta a 

ne pro pohodlnou chůzi starých lidí. Opravené silnice jsou nekvalitní, křivé zvlněné 
atd.“ 

 úpravy veřejných prostranství, zeleně, odpočinková místa  27x 
o „Úprava obce kolem význam. míst (škola, památník, střed obce).“ 
o „Vykácení topolů - v Rékoví- větrolamy. Nebylo obnoveno. Přináší to hluk ze silnice 

vozidly z Pozořic.“ 
o „Odpočinková místa - v obci se kácí ale nesází. Zeleň je v pozadí.“ 
o „Vykácení sadů (chápu, že to obec nemohla ovlivnit).“ 

 opravy sportovního zázemí      20x 
o „Hřiště u sokolovny jaksi nedotažené a na dlouhé lokty.“ 
o rekonstrukce hřiště, ten. kurtů 
o zkvalitnění sportovišť a dětských hřišť 
o „Stále máme jedno z nejhorších hřišť v okolí.“ 
o „Oprava víceúčelového hřiště - nechápu účely ani jeden, zatravňování fotbalového 

hřiště.“ 

 provedené či prováděné opravy budov     9x 
o „Nevhodné umístění nové hasičské zbrojnice.“ 
o „Je pro mě nepochopitelná výstavba hasičské zbrojnice za velké miliony, když v 

Pozořicích jsou profesionální hasiči, kteří jsou schopni v případě požáru zasáhnout 
okamžitě. Peníze se měli využít jinak.“ 

 ostatní - dokončit kanalizaci 5x, chátrající kino 5x, zklidnit provoz 4x, nepořádek, 
špatná údržba 4x, řešení zápachu, vybudování kravína 4x, dopravně bezpečnostní 
prvky 4x, dešťová kanalizace 4x, ovlivnit pálení v kotlech 3x, výstavba domu pro 
seniory 2x, sběrný dvůr na odpady 2x, oprava hasičské techniky 2x, kapacita MŠ 2x, 
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vydání vyhlášky na hluk 2x, podnikání v nevyužitých prostorách obce 1x, cesta pro 
pěší do Pozořic 1x 

30. Co je podle vás největší přednost života v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 178 (54,8 %) respondentů. Jako největší devizu života 
v obci občané spatřují její polohu s blízkostí přírody (lesa, vinohrad) a klidné a pohodové 
bydlení s dobrým spojením veřejnou dopravou do spádových měst a blízkého Brna. Občané 
též oceňují příjemné sousedské vztahy a spokojeni jsou též s kulturně-společenským vyžitím 
občanům. V neposlední řadě popisují jako klad též dobrou samosprávu a čisté ovzduší. 
 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti: 

 prostředí, příroda (blízkost lesa, vinohrady)    81x 

 klid (klidné bydlení), pohoda, spokojenost    69x 

 spojení s Brnem       37x 

 dobré mezilidské vztahy      21x 

 kulturně-společenské vyžití občanů    19x 

 blízkost Brna        18x 

 poloha obce        14x 

 dobrá samospráva       14x 

 čisté ovzduší        11x 

 ostatní - přiměřená občanská vybavenost (7x), zachovaný ráz vesnice (7x), zahrádka 
(7x), bezpečnost (6x), čistota (4x), více zeleně (3x), menší provoz (3x), fungování ZŠ 
a MŠ (3x) 

31. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 153 (47,1 %) respondentů. Jako nejpalčivější problém 
respondenti označili problematiku komunikací a chodníků, jejich absenci v některých 
místech, nevyhovující stav a potřebnost oprav. Tento problém se již objevil i v několika 
předchozích otázkách. Stejně tak označují dotazovaní za problematické zápach ze 
zemědělského družstva, který ovlivňuje jinak čisté ovzduší v letních měsících. Jako další 
významný problém jsou vnímány mezilidské vztahy v obci, jež však byly v předchozí otázce 
označeny jako přednost. Další připomínky se objevily též k nedostatečné vybavenosti obce, 
nevyhovujícímu stavu prostranství, zeleně a odpočinkových ploch, pálení odpadů v kotlech a 
další. 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti: 

 silnice, chodníky - údržba, opravy, absence     22x 
o silnice do Vítovic 
o „Nutno vybudovat chodník mezi Šumicemi a Pozořicemi.“ 
o „Špatný sklon vozovky, který při dešti způsobuje při projetí motorových vozidel stříkání 

špinavé vody na fasády rodinných domů.“ 
o „V zimě jsou špatně posypány nebo odhrabány od sněhu vedlejší cesty.“ 
o „Chybějící chodníky a stav vedlejších komunikací.“ 
o „Špatná silnice na Hradskou k hájence, špatná a často využívaná k Vítovicím.“ 

 zápach ze ZD          16x 
o „Zápach z jímky zemědělského družstva téměř celý den i víkend.“ 
o „V létě pro změnu je všude cítit močůvka z bývalého ZD. Když byla velká vedra, tak 

močůvka byla cítit i v noci, takže jsem nemohla ani vyvětrat. V centru Brna, kde 
pracuji je lepší ovzduší než u nás na vesnici.“ 

 mezilidské vztahy         15x 
o „Závist, zloba, nepochopení a neupřímnost některých občanů.“ 
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o „Bezohlednost lidí k sobě.“ 
o „Starousedlíci závidí a nepřejí tzv. náplavám. A je to bohužel jakýsi folklór tohoto 

regionu.“ 
o „Začlenění "náplav" do veřejného a kulturního života.“ 

 nedostatečná vybavenost, nákupní možnosti     14x 
o malá nabídka obchodů 
o „Horší dostupnost různých aktivit, které jsou ve městě. (např sport, nákupy..).“ 
o „Málo obchodů s potravinami, krátká otvírací doba, ne vždy čerstvé pečivo, nedělní 

ranní prodej potravin chybí.“ 

 nevyhovující stav prostranství, zeleně a odpočinkové zóny, vodní toky 13x 
o „Asi prostranství před základ. školou, odpočink. zóny - park, lavičky.“ 
o „Stromy se kácí, ale nové nesází.“ 
o „Špatná údržba křížů - naše minulost - jsou dotace, údržba toků -Rékoví+ Hradské - 

Haltýře malá, více záchytných rybníčků - jsou dotace. Haltýře- obnova vodní plochy- 
jezírko, park, hřiště, Šumice měly 3 rybníky, vodní i malá plocha chybí.“ 

 pálení odpadů         13x 
o „Největší problém je pro mě ovzduší, na podzim a v zimě nemohu ani vylézt na dvůr, 

protože jsem neustále obtěžována kouřem od sousedů, kteří na centrální vytápění 
používají plyn, ale nepořádek spalují v nějakých kamnech v dílně.“  

 nedodržování rychlosti, bezohlednost řidičů     9x 

 parkování          7x 

 volně pobíhající psi, štěkot, exkrementy      7x 

 provoz          6x 

 volnočasové vyžití, především pro děti6 

 Ostatní – kapacita – školka, škola (5x), stavební úřad (4x), hluk (4x), stav sportovišť a 
dětských hřišť (3x), údržba a čistota obce (3x), nedostatečná propagace (3x), kulturní 
zařízení (2x), chybějící dopravně bezpečnostní prvky (2x), drahé pozemky (2x), 
nezájem občanů (2x), není sběrný dvůr (2x), dům pro seniory (1x) 

 

 

Život v obci – shrnutí 

1. Kulturně-společenské vyžití 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti převážně spokojeni. 
Vyskytly se připomínky na rozšíření volnočasových aktivit pro děti a též konkrétně pro 
děvčata, připomínky k zázemí pro sport a kulturu a malému sportovnímu vyžití. 
Respondenti projevili zájem o více kulturních akcí a chválí fungování místní knihovny 
a oceňují plánovaný přesun knihovny do nových prostor. Žádají o rozšíření 
knihovního fondu o současné tituly a klasickou literaturu.   

 

2. Fungování MŠ a ZŠ 

Respondenti jsou s činností obou institucí velmi spokojeni. Občané hodnotili tyto 
zařízení převážně velmi kladně, objevily se pouze dvě připomínky k nedostatečné 
provozní době, dotazovaní by ocenili její prodloužení a též se vyskytly žádosti na 
zlepšení jídelníčku a stravování. 

 

3. Sociální a zdravotní služby v obci 

V obci se žádné zařízení, které by poskytovalo sociální služby, nenachází a 46,8 % 
respondentů odpovědělo, že nemají informace a nevědí o možných sociálních 
službách. Co se týče zdravotních služeb, ty též v obci nejsou poskytovány, avšak 
občané mají možnost navštěvovat zdravotní služby v nedalekých Pozořicích. 
K výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 81,5 % respondentů a aktuálně by ho 
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využilo asi 16,6 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 54 osob). Občané si 
uvědomují, že seniorů, o které se nemá kdo starat, přibývá, avšak je třeba kromě 
samotného zařízení jim v obci zajistit i dostatečné vyžití v podobě různých aktivit. 

 

4. Ostatní 

 Občané by uvítali v obci zejména nekuřáckou restauraci, opravnu obuvi, 
kadeřnictví, další obchod s větší nabídkou sortimentu či zařízení typu 
cukrárna/kavárna/vinárna. 

 Největší nebezpečí občané spatřují v rychlé jízdě projíždějících automobilů, kdy 
není často dodržována povolená rychlost v obci, dále označují jako nebezpečná 
nepřehledná místa na silnicích především některé křižovatky a dál též špatný 
stav nebo úplná absence chodníků. 

 Podpora cestovního ruchu – zejména turistické stezky, cyklostezky a folklór a 
místní tradice. 

 Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): občané oceňují především provedené 
opravy a rekonstrukce, které v obci doposud proběhly a v druhé řadě též 
dokončenou kanalizaci, po jejímž zbudování došlo k opravě poničených nebo 
narušených chodníků a komunikací. V neposlední řadě dále oceňují obnovu 
kulturních tradic a zlepšení kulturního a sportovního života. 

 Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): byť byly chodníky a silnice oceněny 
pro jejich provedené opravy a lepší stav, je i nadále třeba provádět opravy těch, 
jichž se opravy a budování po kanalizaci nedotklo, popř. byly narušeny, např. 
parkováním aut ad. Dále se objevily připomínky k úpravě veřejných 
prostranství, zeleně a nedostatku odpočinkových ploch či k potřebnosti oprav 
sportovního zázemí a v neposlední řadě občané kritizovali výstavbu 
multifunkčního zařízení. 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- Vyhovující inženýrské sítě 
- Dobré dopravní spojení, blízkost Brna 
- Dobré kulturně-společenské vyžití, 

obnova kulturních tradic v obci 
- MŠ a ZŠ v obci 
- Provedené výstavby, opravy a 

rekonstrukce 
- Klid 
- čisté prostředí s blízkostí přírody 

- provoz na komunikacích, nebezpečí, 
nedodržování rychlosti 

- špatný stav chodníků a silnic, nedostatek 
parkovacích míst 

- zápach ze ZD 
- Pálení odpadků a trávy 

- nevyhovující stav veřejných prostranství, 
zeleně a málo odpočinkových zón 

- chybějící zařízení pro seniory 

Příležitosti Hrozby 

- Čerpání dotací z fondů EU 
- Konflikty mezi občany 

- Rostoucí provoz na silnicích 

 

Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci: 

 „Podporuji vybudování chodníku mezi obcemi Viničné Šumice a Pozořice, tento úsek je pro 
chodce nebezpečný.“ 
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 „Ještě k parkovacím stáním. Na ulici Vítovická od hlavní silnice po nefunkční vodárnu (přes 
kterou není vidět), by se dala vytvořit parkovací stání v zeleném okrasném pásu, jak to 
můžeme vidět v okolních obcích. 

 „Zejména pro starší občany by se hodilo vyjednat dopr. spojení do Rousínova - za účelem 
zdravot. zařízení, nákupu, navazující doprava,...“  

 „Za úvahu stojí vybudování obecních tzv. startovacích bytů nad úřadem - najmout si odborníka 
na granty, který by obec informoval o možnostech a pomáhal s jejich zpracováním.“ 

 „Uvítala bych na místní sokolovně občas nějaký koncert, nebo divadlo (stačí ochotnický 
spolek). Prostě více kultury.“ 

 „Chybí označení názvů ulic (pro cizí).“ 

 „Líbí se mi činnost Sokola, mateřské školy a hasičů, hlavně čas věnovaný dětem.“ 

 „Na Loučkách bývávala loučka s tůní (jezírkem), dnes se tomu říká mokřad, doposud je toto 
místo zavezeno zeminou, i přes letošní horké léto odtud vytékala voda, pochybuji, že se na 
tomto místě dá něco postavit, co kdyby se tam mokřad obnovil jako součást nějakého parku?“ 

 „Jezdíme do Pozořic k lékařům na injekce, rehabilitaci několikrát za týden, což není zrovna 
levná záležitost, kdyby jezdil malý mikrobus za levnější jízdné, to by přivítalo mnoho lidí a 
mohl by jezdit i Rousínov - Slavkov. Doufáme, že se nad tím zamyslíte a nám všem vyhovíte 
za což Vám DĚKUJEM.“ 

 „Pokud by bylo opět obnoveno vysílání v kabelové televizi, prosím dávejte tam obsah hlášení, 
pro pracující, co neslyší rozhlas, by to bylo dobré. Nevím, zda to je ve vaší kompetenci či 
kompetenci JZD, ale nelíbí se mi, jak zmizely polní cesty mezi poli a vinohrady (směr pod 
hřištěm směrem k Vítovicím). Nedá se už nikam chodit na procházky, procházky se psem a 
podobně, není kde, vše je oploceno a nikde cestička k obejití. Je to opravdu smutné.“ 

 „Obnovení cesty mezi Kovalovicemi a Vin. Šumicemi (okolo Skalek- Mezi sady); společně s 
obcí Kovalovice vybudování sběrného dvora.“ 

 „Jsem zde spokojená 40 let. 

 „Nesouhlasím s výstavbou nového dětského hřiště u lesíčka, u školy je plně dostačující, mohl 
by se tento pozemek využít na oddechový park, výsadbu stromů!!!“ 

 „Spodní část Dražek je špatně ošetřena rozhlasem, chtělo by to lepší ozvučení.“ 

 „Chybějí aktivity pro předškolní děti - pravidelné kroužky mimo školku.“ 

 Taky bych uvítal, kdyby obec vyvinula snahu o rekonstrukci křížů v obci. Jeden je už téměř 
zničený a ani další nejsou v nejlepším stavu (vyjma kříže u školy). Je to škoda, když v obci 
není mnoho jiných kulturně historických památek.“ 

 „Život na vesnici je super, ten klid, ta příroda, až na to ovzduší, které je lepší ve městě.“ 

 „Celkově hodnotím Viničné Šumice velmi kvalitně. Žije se zde velmi dobře.“ 

 „Musím pochválit pracovníky OU, které neustále potkávám, jak pečují o zeleň v obci. Majitelé 
psů by si měli uvědomit, že i v obci je třeba po psech uklízet výkaly. Koše sice jsou, ale zejí 
prázdnotou.“  

 „Nemáme v úmyslu se stěhovat na jiné místo, než kde žijeme doposud. V naší vesničce 
střediskové se nám líbí!!!“ 

 „Viničné Šumice jsou krásné, bydlí se nám zde moc dobře. Jsme rádi, že jsme si zvolili právě 
tuto obec :o).“ 

 


