PŘÍLOHA Č. 3

Analýza dotazníkového šetření
Obec Podolí u Brna
A. Údaje o respondentovi
V dotazníkovém šetření „Jak se žije v Podolí“ byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci
a starší 18 let - tj. celkem 1128 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 326 respondentů,
návratnost dotazníků tedy představuje 28,9 %.
Na dotazník odpovídali především respondenti ve střední a starší věkové kategorii.
Respondenti patří nejčastěji do kategorie, jež se do obce nastěhovala v dospělosti před více
než 5 lety, druhou nejpočetnější skupinou byli dotazovaní žijící v obci od narození. Co se
týče vzdělanostní struktury občanů, převažují občané se středoškolským vzděláním
s maturitou a vysokoškolským vzděláním.

Věk:
18 - 20 let

11

3,4 %

21 - 30 let

27

8,3 %

31 - 50 let

123

37,7 %

51 - 65 let

85

26,1 %

66 a více let

74

22,7 %

Bez odpovědi

6

1,8 %

V obci:
žiji od narození

133

40,8 %

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

19

5,8 %

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety

145

44,5 %

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

25

7,7 %

Bez odpovědi

4

1,2 %

Vaše vzdělání:
základní

14

4,3 %

střední odborné

66

20,2 %

střední s maturitou

110

33,7 %

vyšší odborné

18

5,5 %

vysokoškolské

110

33,7 %

Bez odpovědi

8

2,5 %

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?

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)

32,5%

47,5%

11,7%

8,3%

Zpravodaj

61,7%

30,7%

1,8%

5,8%

Rozhlas

32,5%

51,2%

9,8%

6,4%

Vývěsky

11,3%

44,2%

33,7%

10,7%

veřejná jednání zastupitelstva
neformální kontakt se
zastupiteli

2,1%

18,1%

63,5%

16,3%

8,0%

48,8%

28,5%

14,7%

SMS zprávy na mobil

21,8%

4,6%

59,2%

14,4%

Odběr aktualit do mailu

22,1%

4,0%

58,3%

15,6%

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 17 respondentů (5,2 %). Uváděli, že informace o dění
v obci dále získávají především od spoluobčanů, ať už se jedná např. o členy rodiny nebo
sousedy.

5b. Je zdroj informací kvalitní?
ano

spíše
ano

spíše ne

ne

nevím

Bez
odpovědi

webové stránky obce (internet)

25,8%

41,1%

8,3%

3,1%

8,3%

13,5%

Zpravodaj

45,4%

34,0%

4,0%

1,8%

4,0%

10,7%

Rozhlas

35,9%

31,9%

8,0%

3,4%

6,7%

14,1%

Vývěsky

16,6%

25,2%

4,9%

3,1%

29,8%

20,6%

veřejná jednání zastupitelstva
neformální kontakt se
zastupiteli

5,2%

8,9%

5,2%

3,7%

49,1%

27,9%

18,1%

24,5%

4,9%

2,1%

26,4%

23,9%

SMS zprávy na mobil

16,6%

9,2%

1,5%

2,8%

43,9%

26,1%

Odběr aktualit do mailu

16,3%

8,9%

0,9%

4,9%

41,4%

27,6%

6. Uvítali byste, jako další zdroj informací, např. mobilní aplikaci?

7. Další připomínky k fungování veřejné správy a získávání informací:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 48 respondentů (14,7 %). Občané v otevřené otázce
poukazovali na nepřehlednost nových webových stránek, popř. určitou neaktuálnost
zveřejňovaných informací. Dále zmiňovali, že by mělo docházet k přepisu zpráv
zveřejňovaných v rozhlase i na webové stránky, aby si je mohli vyhledat občané, kteří
v danou dobu hlášení nebyli doma nebo neslyšeli.

Veřejná správa – shrnutí
Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy spokojení. Kladně hodnotí práci
úředníků (89,6% spokojeno/spíše spokojeno), provozní dobu úřadu (87,7%
spokojeno/spíše spokojeno), a poskytování informací o hospodaření obce (74,8%
spokojeno/spíše spokojeno). Nejméně kladně hodnotí práci zastupitelstva ve smyslu
přístupu zastupitelů k řešení podnětů od občanů (69,6 % spokojeno/spíše spokojeno).
Jako základní zdroj informací ohledně dění v obci občané nejvíce využívají zpravodaj,
hlášení rozhlasu a webové stránky. Všechny tyto tři zdroje pak hodnotí pak současně
hodnotí jako nejkvalitnější pramen informací. Rovněž ostatní uvedené zdroje jsou
hodnoceny poměrně kladně. Objevilo se několik připomínek týkajících se
nepřehlednosti nových webových stránek obce, popř. určité neaktuálnosti informací
zde zveřejněných, dále uváděli, že by ocenili zveřejňování hlášení rozhlasu na
webových stránkách.

C. Životní prostředí
8a. Jaké odpady třídíte?

8b. Kam odpady nejčastěji ukládáte?

9. Vyhovuje vám otevírací doba spádového sběrného dvora?

Pokud ne, proč?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 35 respondentů (10,7 %). Nejčastěji respondenti
zmiňovali, že by bylo dobré prodloužit otevírací dobu, jelikož je nedostačující a občané,
pokud chodí do práce, nejsou schopni tuto službu využít. Navrhovali proto otevřít dvůr
častěji, více dní v týdnu a o víkendu i odpoledne. Druhou připomínkou pak bylo, že dvůr je
situován v nevyhovující lokalitě, které je hodně vzdálena od obce a kam se občané (např.
senioři) bez auta špatně dostanou.

10. Vaše další náměty a připomínky k odpadům:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 99 respondentů (30,4 %). Dotazovaní měli nejčastěji
připomínky k nedostatečnému množství kontejnerů na tříděné složky odpadu (především na
papír) nebo alespoň nutnosti častějšího svozu těchto surovin. Kontejnery na papír chybí
občanům především v lokalitách Na palouku, U potoka, Pindulka, Kolonka.
Nejčastější připomínky dle četnosti:
•

nedostatek kontejnerů nebo častější svoz 59
o plast 7x, papír 23x, hliník 4x, textil 5x, bioodpad 7x, oleje 2x, sklo 6x
▪
▪
▪
▪
▪

•

zoufalá situace s kontejnery na plasty na Vyhone. Od pátku jsou každý týden
přeplněné a plasty se válí všude okolo.
chybí kontejner na papír: lokality – Na palouku, U potoka, Pindulka, Kolonka
více kontejnerů na hliník
malá kapacita (malé množství) veřejných biopopelnic - bývají přeplněné již
začátkem týdne
kontejner na sklo chybí u garáží naproti fary

doplnit odpadkové koše
o

2

Uvítala bych více odpadkových košů na psí exkrementy, například na konci vesnice
směr Velatice (pod sadem jak se u nás říká). Hodně lidí tam chodí venčit své domácí
mazlíčky.

11. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci?

12. Jste spokojen/a s rozsahem zeleně v obci?

13. Jste spokojen/a s rozsahem zeleně mimo obec?

14. Jste spokojen/a se stavem vodních toků?

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

16. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 169 respondentů (51,8 %). Nejčastější připomínky se
týkaly nadměrné hlukové zátěže, kterou je obec postižena především z blízkosti dálnice D1 a
pak i letovým koridorem na letiště v Tuřanech. Jako další problém vidí v pálení odpadu a
trávy v lokálních topeništích, ať už se jedná o topení v kamnech nevhodným topivem či
spalování odpadu ze zahrad, dále pak uváděli respondenti problém zaneseného koryta
místního potoka a jeho nutnost vybagrování a vyčistění, chybějící zeleň v celé obci, která by
přinesla stín, či přehnaně časté sekání trávy až na hlínu nebo vysoký provoz přes obec.
Nejčastější připomínky dle četnosti:
•

hluk
o
o

•

79
z dálnice a letového koridoru nad obcí
protihlukový val nebo jiná zábrana hluku z dálnice

pálení 38
o
o
o

topení uhlím
pálení trávy, na podzim listí, v zimě stále někteří lidé topí v kotlích odpadem
časté pálení i nespalitelného odpadu (autosedačky, plasty) v sadu u cesty do
mariánského údolí (k zukalovu mlýnu)

•

neudržovaný a zanesený potok
o
o
o

•

chybějící zeleň
o
o
o

23

rušení zeleně na úkor parkovacích stání
podle mě chybí na návsi a kolem cest zeleň, je zde málo stromů, které by poskytovaly
stín
v obci je málo stromů a keřů, je třeba zahájit výsadbu v celé obci

•

přílišné sekání trávy12

•

dopravní zátěž, rychlá jízda

o
o

•

27

především neudržované koryto potoka říčka, které nikdy nebylo tak zanesené a
zarostlé, rostliny v potoce tvoří při větší vodě velkou překážku
čistota potoka od mostu u kostela po zukalův mlýn
vyčištění a prohloubení koryta Říčky v celé délce

Sečení zatravněných ploch na nízko, když je sucho trávník vysychá

10

Velký provoz aut přes Podolí - nedá se ani přejít silnice

další méně časté připomínky: čistota obce 9x, pokles hladiny spodní vody 8x,
chybějící nebo neudržované protierozní a protipovodňová opatření (remízy, meze,
biokoridory) 7x, kácení stromů 5x, nedostatečná údržba zeleně 5x, sucho 4x, psí
exkrementy 4x, skládky 4x

Životní prostředí - shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak
v obci vytřídí plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče a železo a kovy. Poslední dvě
složky zřejmě díky sběrnému dvoru. Mezi nejméně tříděné složky pak patří hliník a
baterie. Občané by v obci uvítali více kontejnerů na tříděný odpad (především pak
uváděli, že na mnoha místech chybí kontejner na papír), popř. častější svoz tříděných
složek odpadu. Jako hlavní problém životního prostředí uvádějí respondenti
především hluk kvůli blízkosti dálnice D1 (68,7 % nespokojeno/spíše nespokojeno) a
dále pálení odpadů a trávy. Co se týče údržby veřejné zeleně, více než ¾ respondentů
(82,2 %) je se současným stavem spokojeno, byť v otevřené otázce se objevily
připomínky chybějící zeleni a její údržbě (např. časté sekání trávy atd.) S rozsahem
zeleně v obci a mimo obec je pak také spokojeno zhruba ¾ respondentů.
Nespokojenost pak respondenti vyjadřovali se stavem koryta vodního toku, které je
neudržované a zanesené (44,4 % spokojeno/spíše spokojeno, 50 % nespokojeno/spíše
nespokojeno).
Co se týče otevírací doby sběrného dvora, většina občanů ji hodnotí jako vyhovující.
Objevilo se i přes to několik připomínek, že by bylo dobré prodloužit otevírací dobu,
jelikož je nedostačující a občané, pokud chodí do práce, nejsou schopni tuto službu
využít. Navrhovali proto otevřít dvůr častěji, více dní v týdnu a o víkendu i odpoledne.
Druhou připomínkou pak bylo, že dvůr je situován v nevyhovující lokalitě, které je
hodně vzdálena od obce a kam se občané (např. senioři) bez auta špatně dostanou.

D. Územní rozvoj a infrastruktura
17. Znáte územní plán obce?

18. Znáte další koncepční dokumenty obce?

19. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na:
využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě

153

46,5 %

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

39

11,9 %

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za
plochami určenými v územním plánu k zastavění

18

5,5 %

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu

96

29,2 %

Ostatní

23

7,0 %

20. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí?
a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky)

b) Dětská hřiště

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

d) Chodníky (údržba, stav)

e) Veřejná doprava (autobusy)

f) Parkování v obci

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení)

Komentář k otázce 20.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 90 respondentů (27,6 %). Nejčastější připomínky byly
k nevhodnému parkování v rámci obce, dotazovaní si stěžovali např. na zaparkovaná auta
na nevhodných místech, na zabírání parkovacích míst těmi, kteří mají možnost zaparkovat
ve své garáži nebo na svém pozemku. Dále vnímají občané nebezpečná místa na
komunikacích a chybějící dopravně bezpečnostní prvky jako jsou např. přechody nebo
svodidla podél silnice či nutné pokračování oprav chodníků. V neposlední řadě pak
poukazovali na to, že byť je Podolí hraniční obcí přímo s Brnem, musí občané v rámci linek
přestupovat a ani četnost spojů není vyhovující.
Nejčastější připomínky dle četnosti:
•

parkování
o
o
o
o

•

nebezpečná místa na komunikacích, chybějící dopravě-bezpeč. prvky
o

o
o
o
o
o

•

22x

absence chodníku a přechodu před kostelem po pravé straně, děti nebezpečně
přecházejí na druhou stranu, aby mohl jít po novém přechodu. Chodníky v některých
částech nepokračují dál, například chybí přechod a lávka na cyklostezku směrem od
hřbitova dolů k hlavní silnici-vysoce nebezpečné místo při přecházení.
ke značení na výhonu, v zatáčce by to chtělo zrcadlo při výjezdu z parkoviště je to
dost nebezpečné
Řešit organizaci dopravy a bezpečnost na náměstí a vjezdu do obce.
neodborné a nebezpečné značení silničních pruhů na odbočování od Brna na
Pindulku
vyznačení přechodů pro chodce v místech jejich největšího pohybu - obchod p. Žitná,
pošta, DPS, kostel, škola, školka vč. omezené rychlosti
chybí svodidla v zatáčce u kostela (kritické místo pro děti), chybí svodidla na mostě
přes potok

veřejná doprava
o

30x

v některých ulicích přetížené parkování díky absenci vyhlášky, která by umožňovala
parkovat na veřejné komunikaci před domem pouze jedno vozidlo, chybí záchytné
parkoviště na kraji obce (v případě čištění nebo kulturní akce v Podolí)
Množství aut parkujících na hlavním průtahu obcí je už neúnosný.
- nedostatek parkovacích míst, před domem (Palouk) často parkují majitelé aut z ulice
Dědina a služební dodávky
parkování v uličkách mnohdy neprůjezdné pro IZS, parkování i v místech, kde je
prostor pro otáčení

20x

Autobusové spojení "do" a "z" Líšně je zejména o víkendech opravdu žalostné (1x za
2 hodiny a někdy ani to ne) a ve večerních hodinách i ve všední den (poslední spojení

po 8 hodině večer je opravdu málo. Jediný noční autobus, který projíždí přes Podolí
do Líšně nenavazuje na spoj s Mariánského údolí a je tam potřeba půl hodiny čekat..
o

•

chodníky, silnice
o
o
o
o
o

•

Domnívám se, že v dnešní době máme komplikovanou dopravu do Brna, kam jezdí
děti do škol a lidé za prací. Sousedíme s Brnem a musíme oproti vzdálenějším obcím
vždy přestupovat, nebo lidi musí chodit pěšky od Bedřichovic a z Líšně. Měl by
vzniknout přímý spoj do centra na Úzkou.

20x

Propadený a poničený chodník, bylo řečeno že se opraví po rekonstrukci eon, nic se
dosud neprovedlo.
některé chodníky by potřebovali opravit, např. v dědině, jelikož jejich povrch není
rovný
Máme nejdražší a nejnesmysluplnější chodník v obci kolem Agropod. Jinde nejsou
chodníky opraveny.
Oprava ulic a celá rekonstrukce ulice Rybník je jeden velký slib řadu let. Vstupní ulice
do obce je hrozná. Další nejsou o nic lepší.
Chodník nad OÚ je v hrozném stavu

Další méně časté odpovědi: provoz, nedodržování rychlosti 13x, odpočinkové
zóny, mobiliář 10x, sítě 10x, zeleň 6x

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů má o územním
plánu obce ponětí, popř. ví, kde ho najít (52,5 % ANO). Dále se občané vyjadřovali
k dalším koncepčním dokumentům, kdy nejvíce dotazovaných ví nebo zná Program
rozvoje obce (skoro 50 % dotazovaných), méně pak občané ví o dalších dokumentech
(Portál stavu stromů v obci a Povodňový plán), ty zná zhruba 20 % dotazovaných. Na
dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (46,5 %) přiklání k variantě využití
volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.
Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni se zavedenými inženýrskými
sítěmi (81,3 % spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí
odpočinkové zóny v obci (76,1 % spokojeno/spíše spokojeno). S dětskými hřišti v obci
je dle grafického znázornění spokojeno též relativně dost respondentů (70,2 %
spokojeno/spíše spokojeno). Nižší spokojenost pak respondenti vyjadřovali s ohledem
na veřejnou dopravu (59,5 % spokojeno/spíše spokojeno), provoz na komunikacích
(57,7 % spokojeno/spíše spokojeno) a chodníky v obci (54,6 spokojeno/spíše
spokojeno). Respondenti měli několik připomínek k zajištění veřejné dopravy, kdy
poukazovali na to, že jakožto sousední obec s městem Brnem, musí občané při cestě
do města přestupovat, jelikož není zajištěno přímé spojení. Stejně tak i občané
poukazovali na potřebné opravy či rekonstrukce chodníků v obci a na existenci
nebezpečných míst na komunikacích, která je potřeba pro větší zajištění bezpečnosti
občanů, a především dětí, odstranit. Nejhůře respondenti hodnotili parkování v obci
(32,5 % spokojeno/spíše spokojeno; 55,8 % spíše nespokojeno/nespokojeno).
Parkování bylo nejčastěji řešenou oblastí v otevřené otázce.

E. Život v obci
21. Hodnocení spokojenosti kulturně-sportovně-společenského vyžití:
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Bez odpovědi

Se spolkovou činností

44,2%

33,4%

2,8%

0,6%

14,4%

4,6%

S nabídkou kulturních akcí
Se stavem kulturních
zařízení
S nabídkou sportovních
aktivit
Volný čas - děti

47,2%

32,5%

6,4%

1,8%

8,0%

4,0%

27,9%

40,5%

13,2%

5,8%

8,3%

4,3%

42,6%

30,4%

5,2%

0,6%

16,6%

4,6%

33,4%

25,2%

5,8%

1,2%

29,1%

5,2%

Knihovna

33,7%

17,8%

2,5%

0,0%

41,4%

4,6%

Aktivity pro seniory

18,1%

12,9%

4,9%

0,6%

58,0%

5,5%

Komentář k otázce 21.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 47 respondentů (14,4 %). Nejvíce připomínek se
objevilo ohledně sportovních aktivit pro děti, respondenti zmiňovali, že není dostatek
kroužků, které by fungovali na rekreační sportovní bázi pro děti. Ty kroužky, které v obci
fungují, vedou děti spíše závodně. Dále se objevily 2 protichůdné názory. Jedni dotazovaní
vyjádřili nadšení z množství pořádaných kulturních akcí v obci a ještě by byli rádi za doplnění
např. o koncerty a divadla a druhá skupiny dotazovaných naopak s takovým množstvím
nesouhlasí. V neposlední řadě se respondenti vyjadřovali k chybějícímu kulturnímu zařízení,
které by bylo vhodné pro pořádání koncertů, namítali, že sokolský dům nemá správnou
akustiku.

22. Chybí Vám v obci nějaký typ sportoviště?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 76 respondentů (23,3 %). Kromě návrhů na další
rozšíření sportovního zázemí (viz níže) se zde objevilo i 11 odpovědí, že sportovišť je v obci
dostatek, jen je třeba je udržovat a starat se o ně.

23. Základní a mateřské školství:
a) Jste spokojen/a se vzdělávací činností v mateřské škole?

b) Jste spokojen/a se vzdělávací činností v základní škole?

c) Jste spokojen/a s aktivitami základní a mateřské školy pro veřejnost?

d) Jste spokojen/a se současným rozdělením mateřské školy do dvou budov?

Komentář k otázce 23.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 51 respondentů (15,6 %). Respondenti se nejčastěji
vyjadřovali ohledně personálních změn v MŠ, nelíbí se jim odchod podolských učitelek a
nástup mimopodolských a nejasné zdůvodnění jejich odchodu. Dále převažoval názor, že by
děti MŠ měly všechny navštěvovat jednu budovu, avšak na druhou stranu někteří
respondenti nesouhlasili s uvažovanou nástavbou současné nové MŠ. Pár dotazovaných
pak projevilo názor, že by v obci měl být při budoucím rozvoji dle ÚP i druhý stupeň ZŠ.
Nejčastější připomínky dle četnosti:
•

personální problémy v MŠ

15x

•
•
•
•
•

jedna budova MŠ
nevyužívají, nemohou hodnotit
nespokojenost s vedením ZŠ a MŠ
i druhý stupeň ZŠ v obci
nesouhlas s nástavbou MŠ

13x
9x
5x
3x
3x

24. Zdravotní a sociální služby:
a) Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci?

b) Využil/a byste teď aktuálně nebo v budoucnu pečovatelské služby?

c) Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory v naší obci?

d) Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci?

Komentář k otázce 24.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 39 respondentů (12 %). Nejčastěji se občané
vyjadřovali k nevyhovujícím ordinačním hodinám obvodní lékařky, popř. její časté dovolené.
Projevili zájem o ordinování dětské lékařky v obci. Dále se respondenti vyjadřovali
k sociálním službám a jejich zajištění v budoucnu pro své příbuzné.

25. Zaznamenali jste informaci o novém systému poskytování pečovatelské
služby v obci?

26. Schází vám v obci některé služby?

Komentář k otázce 26. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v obci
postrádáte?

27. Jste spokojen/a s bezpečností (své/ho osoby, majetku) v obci?

28. Jste spokojen/a s bezpečností na komunikacích v obci?

29. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 182 respondentů (55,8 %). Nejčastější připomínky se
týkaly nebezpečných míst na zdejších komunikacích jako jsou nepřehledné zatáčky a
křižovatky. S touto připomínkou pak souvisí i další nebezpečí týkající se chybějících
dopravně-bezpečnostních prvků (nejčastěji přechodů) a dále vysoký provoz na místních
komunikacích a nevyhovující parkování v obci.
Nejčastější připomínky dle četnosti:
•

nebezpečná místa na komunikacích
62x
o nepřehledná zatáčka pro přechod chodců naproti cukrárně
o První zatáčka při vjezdu do obce na ul. Rybník a přecházení v tomto prostoru,
úzký profil vozovky "U zrcadla" v horní části Dědiny.
o křižovatka u sokolovny a náměstí před (za) kostelem, nepřehledný úsek, z
jedné strany most, z druhé strany zatáčka kolem kostela
o od líšně křižovatka u zrcadla
o nepřehledná zatáčka u hřbitova

•

•

•

•

o příjezd přes dvojitou plnou čáru do osady pindulka
o křižovatka uličky - výhon - palouk - dědina
provoz, nedodržování rychlosti
56x
o komunikace je přetěžována při zácpě na státní - zkrátka do líšně, obcí často
jezdí auta nepřiměřenou rychlostí
o nebezpečí hrozí přecpáním dálnice D1 a tím jízdy aut přes podolí
o velice rychlá a nebezpečná jízda cyklistů z uliček
chybějící dopravně bezpečnostní prvky
26x
o chybí přechod pro chodce k obchodu paní Žitné, k poště, do pečovatelského
domu a kroužku ke keramice (pravá strana od obec.úřadu) ke kostelu
o při výjezdu z obce směr líšeň nejsou svodidla
o není označený přechodu zrcadla výhon - uličky - dědina – palouk
o umístění vypuklého zrcadla by to možná vyřešilo - kolem Sokolovny nahoru k
Obecnímu úřadu (do zatáčky je špatně vidět a přejíždíte na vedlejší, takže
dáváte přednost)
o chtělo by to přechod ze směru vjezdu do obce od Bedřichovic tak, aby se dalo
z chodníku od hřbitova dostat na cyklostezku, co vede k Bedřichovicím.
nevhodné parkování
24x
o Parkování aut v ulici Dědina na krajích vozovky, na průtahu obce, stojící auta
na silnici ke hřbitovu (při fotbalových tréninzích a zápasech), parkování aut
v uličkách, dále rybník
další méně časté připomínky: chodníky 12x, krádeže 10x, vandalismus 9x, volně
pobíhající psi 5x, vyústění cyklostezky 3x

30. Víte, že má obec zaveden kamerový zabezpečovací systém?

31. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci?

32. Podnikáte?

33. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 42 respondentů (12,9 %). Nejčastější náměty se
týkaly především upřednostňování místních řemeslníků a podnikatelů před cizími firmami při
zajišťování obecních zakázek. Vedle toho respondenti uváděli zvýhodněné nájmy či
zveřejňování reklamy a propagace místních podnikatelů a řemeslníků, např. ve zpravodaji.

34. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?

35. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 234 respondentů (71,8 %). Nejvíce si chválili opravy
lokality Výhon, rekonstrukci cesty na Líšeň a stavbu kruhového objezdu. Dále jsou spokojení
s výstavbou nové modulové školky, rekonstrukcí školy a vybudováním DPS. V neposlední
řadě pak chválili vybudované sportovní zázemí a dětská hřiště, bohatý kulturní život v obci,
fungování spolků a množství kulturních akcí, které se v obci pořádají a též výsadbu a údržbu
zeleně, vytváření biokoridorů a úpravu veřejných prostranství.

Nejčastější připomínky:
•
•
•
•
•
•

opravy komunikací a chodníků
149x
obecní budovy - školka, DPS
47x
výstavba, opravy - sportoviště, dětská hřiště
38x
spolkový život, akce, podpora spolků
32x
zeleň, biokoridory
17x
další méně časté připomínky: celkový rozvoj, vzhled obce 11x, pošta 11x, třídění
odpadu 10x, veřejná doprava 5x, sběrný dvůr 5x, zabránit stavbě kasina 5x,
cyklostezka 3x

36. Co se nepodařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 189 respondentů (58 %). Nejčastější připomínkou
k tomu, co se v obci nepodařilo, bylo vybudování protihlukové bariéry/valu od dálnice D1,
dále se občané vyjadřovali k některým špatně provedeným nebo naopak neprovedeným
opravám chodníků či silnic, kriticky též hodnotili situaci v MŠ, nedostatečné parkovací plochy
a v neposlední řadě též pár respondentů kritizovalo výsledek referenda ohledně kasína, kdy
poukazovali na to, žetím obec přišla o další prostředky do rozpočtu, které se mohly účelně
využít.
Nejčastější připomínky:
•
•

omezit hluk
silnice, chodníky, osvětlení
o

47x
30x

vleklé plánování a realizace rekonstrukce ulice Rybník a návsi.

•
•

o
o
o
o

obnova příjezdové komunikace do Podolí od kruhového objezdu.
Chodník u jzd – nevhodné řešení
pohlídat kvalitu kruhového objezdu a silnice do Líšně.
chodník kolem benzinky, nedokončený přes potok - zásadní úsek

o
o

vyřešit personální problém v MŠ
školka už není jak za paní Lípové,

mš

20x

parkování
o
o
o
o

•

prosadit kasino (příjmy z kasina)
o

•

16x

parkovací stání - ulice dědina, rybník
všeobecně málo parkovacích míst mimo komunikace
Parkování u hřiště a u sportovní haly je tragédie
Vyřešit parkování v Uličkách.

10x

na základě výsledku referenda o kasinu se obec připravila o miliony, které by se jistě
účelně využily

Další méně časté připomínky: dopravně-bezpečnostní prvky 9x, rekonstrukce haly zmenšený prostor 9x, dořešit veřejná prostranství 9x, napojení cyklostezek
7x,
návrh zbourání garáží 6x, prohloubit potok 5x, zastávky u kruh. Objezdu 5x, sjednotit
občany 4x, místo asistenta 3x, chybí zeleň 3x, chybí obchod s delší otevírací dobou
2x

37. Co je podle vás největší přednost života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 205 (62,9 %) respondentů. Jako největší devizu života
v obci občané spatřují v klidném, venkovském bydlení současně s velmi dobrou dostupností
a blízkostí krajského města Brna (pracovní příležitosti, aj.) Oceňují blízkost přírody, dobré
sousedské vztahy, bohatou nabídku kulturních a jiných akcí.
Nejčastější připomínky:
•
•
•
•
•
•
•
•

klid, pohoda
84x
blízkost Brna - poloha
47x
příroda, zeleň
41x
lidé, téměř všichni se znají, vzájemné sousedské vztahy
37x
kultura, tradice
32x
vesnický charakter
29x
dobrá dostupnost na Brno
21x
Další méně časté připomínky: bezpečnost 15x, sport 9x, zahrada 8x, vybavenost 7x,
menší provoz 7x, samostatnost 6x, čistota 5x, blízkost lesa 4x

38. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 200 respondentů (61,3 %). Jako zásadní problém
v obci občané spatřují opakovaně zmiňovanou blízkost dálnice D1 a z toho plynoucí
hlukovou zátěž. Na jednu stranu občané v předchozí otázce uvádějí mezilidské vztahy jako
jednu z předností obce, na stranu druhou jsou právě sousedské vztahy mnohdy kamenem
úrazu. Občané dále zmiňují např. problém parkování, nedostatek parkovacích ploch v obci,
nevyhovující nepřímé autobusové spojení ad.

Nejčastější připomínky:
• blízkost dálnice, hluk
59x
• mezilidské vztahy
42x
o starousedlíci x nově přistěhovalí
o rozhádanost lidí, respektive spolků a organizací, chtělo by to více táhnout za
jeden provaz a užívat si života společně na obci.
• parkování
24x
o
o

•

autobusové spojení
o

•

pro mě osobně je problémem plánované bourání garáží u potoka bez náhrady - zvýší
se počet aut, která budou muset parkovat jinde v obci
Přivlastňování si veřejných parkovacích míst (odhánění jiných řidičů obyvateli, že tam
parkují oni). Ať si jiní parkují jinde, jen ne na "jejich" místě.

21x

Špatná dostupnost Brna MHD (místa podstatně dál od Brna mají lepší dostupnost).

Další připomínky: situace v MŠ 15x, nová výstavba, nezačlenění do obce 13x, velký
provoz 13x, potraviny 8x, nedodržování dopravních předpisů 3x, pošta 1x, psi bez
vodítka 1x

Život v obci – shrnutí
1. Kulturně-společenské vyžití
Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti převážně spokojeni. Nižší
spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem kulturních zařízení. Naopak pozitivně
hodnotí sportovní zázemí a pořádané kulturní aktivity spolků a obce. V otevřené
otázce pak poukazovali na sportovní aktivity pro děti, které jsou hlavně zaměřeny na
profesionální úroveň, nikoli jako rekreační vyžití.
2. Fungování MŠ a ZŠ
Občané jsou s místními školskými zařízeními převážně spokojeni. V otevřené otázce
se respondenti nejčastěji vyjadřovali k situaci v MŠ, nelíbí se jim odchod podolských
učitelek a nástup mimopodolských a nejasné zdůvodnění jejich odchodu. Dále
převažoval názor, že by děti MŠ měly všechny navštěvovat jednu budovu, avšak na
druhou stranu někteří respondenti nesouhlasili s uvažovanou nástavbou současné
nové MŠ. Pár dotazovaných pak projevilo názor, že by v obci měl být při budoucím
rozvoji dle ÚP i druhý stupeň ZŠ.
3. Sociální a zdravotní služby v obci
V obci se nachází Dům s pečovatelskou službou, kde své služby poskytuje od roku
2019 Pečovatelská služba Šlapanicko. Občané se nejčastěji vyjadřovali, že nemají
dostatek informací o možných sociálních službách. Co se týče zdravotních služeb,
k těm se vyjadřovali v otevřené otázce občané nejčastěji, nejsou spokojeni s ordinační
dobou praktického lékaře. Na otázku, zda-li by využili aktuálně nebo v budoucnu
pečovatelské služby poskytované v obci odpovědělo kladně 128 dotazovaných,
k otázce zájmu o bydlení v zařízení pro seniory se pak pozitivně vyjádřilo 65
respondentů.

4. Ostatní
•
•

•

Občané by uvítali v obci zejména restauraci, pekárnu, kvalitně zásobené
potraviny s delší otevírací dobou, opravnu obuvi či bankomat.
Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti s nebezpečnými místy na
zdejších komunikacích jako jsou nepřehledné zatáčky a křižovatky. S touto
připomínkou pak souvisí i další nebezpečí týkající se chybějících dopravněbezpečnostních prvků (nejčastěji přechodů) a dále vysoký provoz na místních
komunikacích a nevyhovující parkování v obci.
Podpora cestovního ruchu – zejm. turistické stezky, cyklostezky, folklór a
místní tradice.

F. Závěr
Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci:
• "Doporučuji zanechat travnatý prostor před kostelem. takový plac nám muže závidět
kde jaká obec. Naopak bych prostor využil k více aktivitám, po stranách bych umístil
lavičky.
• Žije zde dosti nových lidí, kteří zde postavili nebo koupili nový dům, ale do života obce
se je nedaří zapojit, jen zde přespávají a žijí pouze ve "svém" životě.
• V Podolí jsem moc spokojen a doufám, že tomu bude tak i nadále a snad i u mých dětí.
• Hodně úspěchů zastupitelům v jejich práci a ještě více spokojenosti občanům s touto
prací. :-)
• Bankomat by se hodil. ;-) Jinak bych se nesnažil z Podolí dělat světové sportovní
centrum, ale zaměřil bych se na kulturu, tradici, folklór, turisty, a určitý moravský
poklid a oddech v zeleni.
• Snad budete brát odpovědi vážně a zamyslíte se nad tím co lidé chtějí.
• Jsme moc rádi za aktivní členy představenstva obce. Hlavně díky nim bude obec
vzkvétat.
• Někdy mi přijde, že lidé, kteří se snaží zpestřit život o nějaké akce, často naráží na
nezájem (lidé jsou sice rádi za ty akce, ale už se aktivně nezapojí ať už účastí nebo
výpomocí, příp. jen kritizují, ale sami pro to neudělají nic). Obec při tom potřebuje
lidi, kteří jsou nadšenci, tvůrčí, akční, protože bez nich by se nic nekonalo. Tací
potřebují podporu nás všech

• Chtěl bych aby obec zůstala vesničkou a ne jak se snažíte udělat z ní maloměsto.
Věnovat více pozornosti komunikaci navenek, bez hluku a nadměrného dalšího
rozrůstání bude Podolí dobrým místem k životu.
• Lidé by měli být nezaujatí, nepřenášet obecné problémy do osobních rovin
• Všeobecně bych Podolí výrazně nerozšiřoval co do počtu obyvatel i domů. Spíše bych
se soustředil na zkvalitňování současného stavu obce.
• Sběrný dvůr je příliš daleko pro ty, kdo nemají auto!!! Aspoň železo by se mohlo sbírat
i tam, kde jsou stávající kontejnery
• Parkování skříňových aut před okny a před vchodem do domu, hlavně na ulici
"Palouk"
• Jestli by bylo možné, aby autobus 151 jezdil po 1 hod.
• Mohli byste rozšířit kamerový systém v obci, děkuji, snad to neskonči jako volební
sliby
• Zahušťovat zástavbu ve středu obce a rušit volné prostory by nevratně poškodilo život
v obci, je to hrubé porušení základních zásad urbanismu
• Přístřešky na zastávkách u Bedřichovic jsou dost nepraktické, hlavně v létě, když jsou
největší vedra, tak se tam nedá schovat před sluncem
• Nesouhlasím se zastavěním prostoru před kostelem, plocha by mohla sloužit jako
náměstí tak jako dodnes, je to jediné místo, kde se daří pořádat kulturní a společenské
akce
• Nezastavování zemědělských ploch
• Lidé, kteří jsou od hřbitova dolů na cyklostezku, musí přecházet přes zablácenou
štěrkovou cestu, která akorát zničí a ušpiní boty, nutný chodník nebo asfalt pro
pohodlné přecházení"
• Pro obec je nutno ze všeho nejdřív upravit střed obce, hlavně vybudovat náměstí
naproti kostelu, zachovat co největší vlastní prostor, zástavba středu obce je nevratné
poškození vesnice, zastupitelé zachraňte Podolí
• Hlavně z Podolí nedělejte velkoměsto a ÚP zabraňte propojení s Brnem (v
budoucnosti)
• Parkování na chodníku, chodník zasypán štěrkem majitelem domů několik měsíců na
palouku se po chodníku špatně jde, zvlněný a křivý kvůli nájezdům pro auta
• Jezírko na hřišti je neudržované, a hlavně je velmi nebezpečné pro děti, dětské hřiště a
vedle toho jezírko? Kdo toto mohl schválit?

• Jasné a srozumitelné označení směru průmyslové zóny Podolí tak, aby na kruhovém
objezdu nezajížděly kamiony do vesnice
• Po změně vedení MŠ (poslední dva roky) ztratila MŠ své dobré jméno a prestiž nejen v
obci, ale dle informací i za hranicí obce, v dětech a jejich výchově je naše budoucnost
nebo ne?
• Někteří rodiče upřednostňují soukromou školku před MŠ Podolí z důvodů
personálních změn, v mateřské škole došlo k několika personálním změnám v
posledním roce, nesouhlasím s tímto stavem, nelíbí se mi to.
• Problém s parkováním by se dal částečně vyřešit parkováním pod sportovní halou,
výše nájmu ovšem většinu zájemců odradí
• Líbí se mi, že chcete znát naše názory
• I když je to věc pro pracovníky Povodí Moravy, tak by hasiči v rámci cvičení mohli
ořezat náletové keře, co jsou v potoce a vyřezat je, při velké vodě brání a zadržují
binec, co velká voda nese, peněz od obce mají dost
• V Podolí se nám celkově žije hezky, mám to tady opravdu ráda
• Děkuji za kvalitně prováděnou práci obecního úřadu
• Ztrácí se charakter venkova
• Chci tímto poděkovat paní Žitné za její velkorysost, pozitivní přístup v její práci. Není
to samozřejmé - poštovní služby, kde má člověk pocit a ne jedna zkušenost, že obtěžuje
• S modernizací ulic ubylo parkovacích míst (např. jednosměrné parkování), ale aut
stále přibývá a lidé mají mnohdy problém, kde zaparkovat poblíž svého domu a
dokonce parkují i v jiných ulicích, což se jim nelíbí a ani lidem z dané ulice, kde jim
zabírají místo. Jelikož je zastávka autobusu až v horní části Výhonu, dalo by se
uvažovat ještě o zastávce někde v dědině u Poláčkového?
• Kabelová televize - zrušeny programy, které jsou nejvíc sledovány - AXN, Očko, STV1,
Markýza, AMG. Jsou tam jen programy - samé kriminálky - udělejte s tím něco!
Autobusové zastávky na kruhovém objezdu u Bedřichovic jsou jen na okrasu, jsou k
ničemu - prosklené - žádný stín a všude prší a nejsou až k zemi. Přechod z cyklostezky
na silnici směr ke hřbitovu - je tam bláto - prosím vydláždit, štěrk je nanic - parkují
tam auta. Když prší a je bouřka, valí se podél silnice od hřbitova dolů voda, písek a
bahno až dolů na silnici - nikdo to neuklidí ani údržba OÚ. Je to tak pokaždé! Hodně
lidí tam dostalo smyk v autě i na kole. Silnice do Podolí bývá pod vodou. Hřbitovní
ulice - kdy tam bude optický kabel na intenet - měl být v červnu - je červenec!

Cyklostezka - měsíc tam byla 1m vysoká tráva, pak byla posekaná jen část a bylo to
tak pokousané! Velký hluk z dálnice - hlavně večer a v noci !!! Nedá se spát!
• Dlouhodobě mám z celkové úrovně života v obci velmi dobrý pocit a je jen málo věcí,
které tento dojem kazí. Prostě paráda a jen ať to vydrží i do budoucna.

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto
dotazníku věnovali!

