Výstupy ankety Levínská Olešnice ze dne 10.-23.9.2021
51 odpovědí










Blízkost přírody – 44 (86,3 %)
Fyzický vzhled obce – 20 (39,2 %)
Kvalita životního prostředí- 16 (31,4 %)
Kulturní a společenský život – 6 (11,8 %)
Dopravní dostupnost větších měst v okolí – 6 (11,8 %)
Sportovní vyžití v obci – 5 (9,8 %)
Dostupnost pracovních příležitostí – 1 (2 %)
Kvalita tech. infrastruktury – 0 (0 %)










Nedostupnost některých služeb - 37
Dostupnost pracovních příležitostí - 13
Stav dopravních komunikací - 7
Stav dopravních komunikací - 6
Chybějící technická infrastruktura – 5
Fyzický vzhled obce - 4
Špatné podmínky pro podnikání - 1
Sportovní vyžití v obci - 0

Jestliže jste nenalezli odpověď v předchozím výčtu nebo chcete-li připojit komentář k Vašemu
výběru, zde můžete:










Zhoršená bezpečnostní situace na krajské silnici, průjezd těžkých nákladních vozidel.
nevybrala jsem si
V obci mi chybí hlavně klid. Bydlím ve vedlejší ulici, avšak je příšerné, kolik neznámých aut,
motocyklů, cyklistů, koloběžkářů, in line bruslařů či pěších si to naší ulicí zkracuje. Na vesnici
chci mít od těchto věcí klid - však v okolí cca 15km je dost cyklostezek a míst vymezených na
tyto sporty (např. Jilemnice - areál Hraběnka). Velký problém vidím i v tom, že spousta
chalupářů přijede na víkendy či svátky a celou tu dobu posloucháme hučení sekačky či řezání
pilou…ale my si chceme po náročném pracovním týdnu odpočinout a né jít večer spát s
bolehlavem!!! Zkuste prosím popřemýšlet, zda by nešlo tyto věci o víkendu alespoň časově
omezit. Díky.
postrádáme plynofikaci (2x)
prodejna potravin (3x)
lékař, obchod, kadeřník
více spojů vlaků, autobusů
plné a nevyvážené kontejnery
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Podpora
zaměstnanosti

Pokud nezazněla Vaše klíčová oblast v předešlé otázce, kam by měly být investice v budoucích
letech směřovány?







požární bezpečnost
Do školství – aby i do budoucna byla zachována v naší obci mateřská školka, přistavit ke
školce další budovu, která by umožňovala v obci projít dětem školu od první do čtvrté třídy.
Vybudovat menší domov pro seniory, kteří se nemohou o sebe postarat sami.
plynofikace (2x)
více spojů vlaků a autobusů
obnova lesů

Jaké konkrétní projekty by se v obci měly podle Vás realizovat?












stavba obecního domu, naučná stezka
- oprava hřbitovního kříže a jeho okolí ve Žďáru,
- zřízení požárních hydrantů ve Žďáru,
- přestavba "márnice" na malou historizující hasičskou zbrojnici
- oprava studánky na návsi
- pokos trávy na obecních pozemcích!
- dokončení opravy prostranství před KD Žďár
Likvidace skládky u vodního toku ve Žďáru.
Rozsáhlá rekonstrukce druhové skladby lesních porostů ve prospěch přirozené skladby.
Oprava účelové komunikace tzv. dálnice.
Zateplení a ekologizace vytápění KD Žďár, přestavba půdních prostor na spolkový prostor,
sociální zařízení (sprchy)
Realizace zázemí pro hasičský sport ve Žďáru (hydrant, upravená travnatá plocha)
Kultivace zázemí pro odpadové hospodářství.
Rozšíření dětského hřiště u KD Žďár.
Úsporné veřejné osvětlení (solární, chytrý systém)
Dostavba podkroví v bývalém obchodě na bydlení, zateplení objektu.










Oprava fasády hasičské zbrojnice.
Drobné vodní nádrže v krajině.
Obchod se smíšeným zbožím (nejen potraviny a drogerie, ale i školní pomůcky či základní léky
a zdravotní potřeby).
plynovod (2x)
Obnovení prodeje potravin
Obnova krámu
znovu otevření obchodu, více akcí od hasičů
centrální svod odpad.vod
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kanalizace

Pokud nejste s komunikací OÚ spokojeni, co by se podle Vás mělo zlepšit? – 1 odpověď




Vedení diskuse na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Otevřená komunikace (např. zveřejňování obecních zakázek na webových stránkách)
Participativní rozhodování o důležitých věcech rozvoje obce.
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1 – 4 (8 %)
2 – 16 (33 %)
3 – 15 (30 %)
4 – 11 (22 %)
5 – 3 (6 %)







1 – 5 (10,2 %)
2 – 23 (47 %)
3 – 13 (26,5 %)
4 – 7 (14,3 %)
5 – 1 (2 %)

Jaká služba Vám přímo v obci nejvíce chybí?
 obchod, potraviny (33)
 pošta (2)
 plyn (1x)
 stripbar (1x)
 nic (2x)

21 (42 %)
17 (34 %)
7 (14 %)
3 (6 %)

18 (36,7 %)

2 (4 %)

17 (34,7 %)

8 (16,3 %)
5 (10,2 %)
1 (2 %)

Osobní informace:

6,3 %
4,2 %

