VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI
Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně
stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň se obce obrátila na významné vlastníky rozsáhlých polností, případně velkých nemovitostí a
nevyužívaných areálů v zastavěném území. Výsledek vstřícného jednání jednotlivých vlastníků je popsán v dalším přehledu.
V následujícím tabulkovém přehledu jsou popsány náměty, které v dotazníkové akci jako podklad pro tvorbu návrhu zadání zajistila obec.
Občané hodnotili kladně a záporně život v obci, popsali nápady a záměry, které by se v obci mohly realizovat. Navrhovali optimální velikost
stavebních pozemků, určených pro výstavbu rodinného domu a zároveň uváděli zda jsou v obci trvale a přes den nebo spíš dojíždějí za prací a
do Vojkovic, Bukole, Dědibab a Křivous denně či méně často dojíždějí po práci.
Ne všechny požadavky vznesené v anketě bude možné řešit v územním plánu. Některé poslouží obecní samosprávě při realizaci akcí,
sloužících pro zlepšení života občanů do budoucna. Na náměty, zapracované do požadavků zadání bude návrh Územního plánu Vojkovice
reagovat.
Ponecháváme proto provedené zápis námětů občanů pouze s uvedeným počtu dotazníků, kde se daná problematika objevila (při počtu více
než 1 je popis tučným písmem).
VOJKOVICE (17 odevzdaných dotazníků)
KLADNÉ HODNOCENÍ
ZÁPORNÉ HODNOCENÍ

+

-

NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTA V OBCI

lesopark u pískovny

5x

povodeň

5x

zvýšení počtu pracovních
mst - pro místní
11x

zalesněné pozemky
zeleň

1x
2x

realizace pískovny
prašnost z provozu
pískovny
skládka v lesoparku

8x

více autobusů do Prahy
spoj do Prahy v 8,00

dětské hřiště ve
Vojkovicích
Pískovna
cyklostezky
fotbalové hřiště

1x
1x

8x
2x
6x

černé skládky
odpady obecně
častější svoz popelnic
1x

1x
1x

2x
1x

více možností autobusového
spojení (Mělník)
1x
četnost autobusů o víkendu 1x
návaznost vlak/ autobus
1x
lepší propojení
autobusových spojů
5x

OPTIMÁLNÍ
VELIKOST
POZEMKŮ
m2
800 m² 5x

VYJÍŽĎKA Z OBCE

do práce

6x

900 m² 2x
1000 m² 6x

na nákup
za kulturou

7x
5x

za sportem

5x

hostinec na hřišti

1x

oplocení zalesněné plochy1x
nová výstavba RD
1x
pohostinství a ubytování v obci
zdravotnické služby

2x

sportovní aktivity

2x

kulturní akce

2x

akce pro děti
MHD Mělník a Veltrusy

2x
1x

zámková dlažba

1x

poloha mimo silnici

1x

dostupnost MŠ

1x

zelené pásy – předzahrádky
1x

kácení dřevin bez náhrady

parkoviště mezi klubem a
hostincem U Losa
1x
sezení u domu
1x obnova služebny policie 5x
parkování na chodnících 6x využití opuštěných výrobních
a skladových areálů
2x
(podnikání, plochy pro bydlení)
chodníky podél komunikace svoz tříděného odpadu
1x
1x
odstavování vozidel u pošty parková úprava ze telefonní
1x ústřednou (lavičky, zeleň)
1x
křižovatka Bukol – Dědibaby zeleň a čistota
1x
(po postavení plotu)
1x
rychlá jízda obcí
6x dokončit rekultivaci plochy mezi
hřištěm a pískovna (rezerva
pro výstavbu)
vysoká dopravní zátěž 1x rekreační využití okolí
1x
doprava z pískoven
1x realizace zpevněných
účelových komunikací
(pískovna, popílková pískovna,
Bukol – Hostín)
1x
kvalita místních přípojek 1x napojení na cyklotrasu od
Zálezlic
1x
 dešťová kanalizace
v uličce k hospodě
(Vojkovice)
problémy s kanalizací
zatraktivnění stezky zastávkami
1x
mobilní sítě
7x
úprava předzahrádek vlastníky
pozemků
1x
napojení na vodu (Kejkrt) 1x
nová zástavba RD
1x
ubytovna pro cizí st.
příslušníky – Vojkovna 7x

pronikání na soukromé
pozemky
hluk od hospody
5x
hluk z dopravy
5x
prašnost z nákladové
dopravy
1x
opotřebení komunikací
nákladovou dopravou
a špatným povrchem (u
sběrné čerpací jímky)
1x
zápach z provozu Spolany
1x
provoz hospody U Losa 2x
zlepšit dostupnost
sortimentu zboží
1x
místní rozhlas
1x
zajistit náhradu nevaří-li
v Červeném mlýně
1x
KŘIVOUSY (7 odevzdaných dotazníků)
KLADNÉ HODNOCENÍ
ZÁPORNÉ HODNOCENÍ

+
klid
náves

2x
1x

realizace pískovny
2x
znehodnocení stávající
zástavby uvažovanou
pískovnou
1x
povodeň a související
doprava, ruch a prašnost 1x
občanská vybavenost –
cukrárna, obchod, hospoda

NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTA V OBCI

chodníky
1x
četnost autobusů o víkendu
protipovodňový systém

1x

OPTIMÁLNÍ
VELIKOST
POZEMKŮ
m2
1000 m² 2x
2000 m² 1x

VYJÍŽĎKA Z OBCE

1x
zlepšit dostupnost
sortimentu zboží

1x

BUKOL (5 odevzdaných dotazníků)
KLADNÉ HODNOCENÍ
ZÁPORNÉ HODNOCENÍ

+

-

komunikace
výsledky práce OÚ

1x
1x

povodně
realizace pískovny

1x
2x

zdravotnické služby

1x vypouštění fekálií po
komunikaci

1x

sportovní aktivity
kulturní akce

1x parkování
1x kanalizace

1x
1x

akce pro děti
náves

stav břehů a hrází Vltavy 1x
absence zpevněné
komunikace (dle zákresu)1x
1x poškozování domů
1x
situovaných blízko vozovky
1x špatné spojení seniorů s OÚ
v sousedním sídle
1x
1x
1x
1x

NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTA V OBCI
revitalizace břehů
1x
dopravní spojení do Vojkovic a
Mělníka
1x
realizace asfaltové komunikace
s odvodněním na pozemku
p.č.65
1x
zvýšení počtu pracovních míst
účelný návrh a realizace
chodníků
1x

OPTIMÁLNÍ
VELIKOST
POZEMKŮ
m2
1000 m² 2x

VYJÍŽĎKA Z OBCE

OPTIMÁLNÍ
VELIKOST
POZEMKŮ
m2

VYJÍŽĎKA Z OBCE

1x
1x

kostel
pohostinství
řeka
zeleň
klid

DĚDIBABY (4 odevzdané dotazníky)
KLADNÉ HODNOCENÍ
ZÁPORNÉ HODNOCENÍ

+

-

NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTA V OBCI

nový potah silnice

1x

často se opakující
povodně

2x

600 m²

místní rozhlas

1x ochrana proti povodním 1x

souhlas s prodejem
pozemků a těžbou
štěrkopísků
1x
povodeň je menší zlo nežli
těžba štěrkopísku
1x
klid
2x

nedostatečně udržovaná
povodňová hráz a louky
mezi Vltavou a hrází
1x
hluk hospodářských zvířat
(hlavně drůbeže)
1x
prodloužit pracovní dobu
v MŠ
1x

řešení protipovodňové ochrany 1000 m²
zastavěného území
1x
navýšení protipovodňové
1x 1200 m²
hráze, resp. minimálně úprava
výšky, výsadba vzrostlé zeleně
zpevnění účelových komunikací
v krajině
1x
důsledné oddělení cyklistického
provozu od automobilového na
komunikaci mezi Dušníky –
Bukolí a dále v návaznosti 1x

nedostatek odborného
personálu v MŠ
více kulturních akcí

1x
1x

potah silnice v nedostatečné
šíři pro vyhýbání vozidel 1x
na nový potah komunikace
nenavazující místní
komunikace
1x
absence kanalizace
1x
znehodnocení krajiny
v záplavovém území
uvažovanou pískovnou 1x
určení obce do 4. cenového
pásma MHD (sousední
obce jsou ve 3. – z obou
stran)
1x

jednostranný chodník od
Křivous do Dědibab
s doprovodnou zelení
výsadba zeleně podél
komunikací v obci
zvýšení počtu pracovních
míst
zlepšení dopravního spojení
více autobusů do Prahy

1x
1x
2x
1x
1x

spoj do Prahy v 6,00
1x
možnost autobusového spojení
o víkendu
1x
návaznost autobusů do
Vojkovic

1x

obnova příkopů pro svod vody
podél silnice (z obou stran,
v zástavbě i v krajině)
1x

