ANKETA - VYHODNOCENÍ
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za účast v anketě, která bude pro obec podnětem pro plánování dalších činností v obci.
Počet odevzdaných dotazníků:

70

Počet hlasů pro konkrétní cíle:
Vybudování dětského hřiště vedle budovy OÚ

20

Vybudování víceúčelového hřiště pro mládež a dospělé
Prostory pro společenské akce a komunitní činnost
Hasičská nádrž – oprava a úpravy pro další využití
Vybudování kanalizace
Obecní rozhlas
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Revitalizace prostranství okolo OÚ – chodníky, kontejnery na tříděný odpad, parkovací místa
Revitalizace obecního rybníčku, protipovodňová opatření

18
24
38
37
25
22
14
25

Oprava památníku
Dopravní značení, příp. radar (bezpečnost dětí)

32
18

Oprava místních komunikací
Revitalizace cest na Borek, k Čertovu rybníku, do Želkovic, výsadba alejí

43
32

Chtěli bychom se vyjádřit k některým vašim konkrétním připomínkám, které nebyly obsahem ankety:
1. Cesta na Tmaň nebyla vybudována jako cyklostezka, tudíž ji bohužel mohou užívat i nákladní vozidla.
Zastupitelstvo o stavu této cesty již jedná a v případě nutnosti opravy bude požadována finanční
spoluúčast. Přes veškerou snahu Zastupitelstva obce je skládka pana Stehlíka povolena úřady
(dokumentace je k nahlédnutí na OÚ).
2. Kontejnery na odpady
- Na kovový odpad jsou k dispozici dvě popelnice (u budovy OÚ a v proluce u p. Křížka a p. Slavíka).
Jelikož občané přes opakované výzvy vhazují celé nesešlapané velké plechovky, čímž dochází k rychlému
naplnění. Chtěli bychom tímto znovu vyzvat občany, aby místem šetřili.
- Kontejnery na plasty (stejné umístění jako kovový odpad) – 3 kontejnery jsou pro naši obec dostačující,
jedná se však o stejnou situaci s ukládáním jako u kovového odpadu.
- Kontejnery na papír – kapacita je nedostačující pouze v ojedinělých případech. Pokud by se situace
změnila, obec zajistí další kontejner.
Ještě jednou bychom chtěli požádat občany o dodržování zásad správného ukládání a třídění odpadů
podle jejich druhu do příslušného kontejneru (na každém kontejneru je uvedeno, jaký odpad lze
ukládat).
3. Společenská místnost – Zastupitelstvo se tímto bodem zabývá, bylo o něm diskutováno i na veřejném
zasedání ZO 21. 9. 2016 (viz Zápis na vývěskách).
4. Obchod – prodejna potravin – z průzkumů nabídky k pronájmu prostor nebyl zájem o provozování
obchodu. Přes veškerou snahu o zajištění pojízdné prodejny se nepodařilo tuto službu zajistit. Poslední
možnost, která zde byla vyzkoušena, byla prodejna uzenin s omezeným sortimentem jiného zboží. Zde
však nedošlo k uspokojení občanů ani prodejce, který dojíždění do obce ukončil.
ZO Málkov

