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PŘÍLOHA Č. 4 

Analýza dotazníkového šetření 
Obec Sokolnice 

A. Údaje o respondentovi 

V dotazníkovém šetření „Jak se žije v Sokolnicích“ byli oslovení občané s trvalým 

pobytem v obci a starší 18 let - tj. celkem 1814 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 

486 respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 26,8 %.  

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, převažuje u respondentů střední 

vzdělání s maturitou, následováno vysokoškolským a dále středním odborným 

vzděláním. 

 

Věk: 

18 - 20 let 14 2,9% 

21 - 30 let 36 7,4% 

31 - 50 let 181 37,2% 

51 - 65 let 116 23,9% 

66 a více let 124 25,5% 

Bez odpovědi 15 3,1% 

 
V obci: 

žiji od narození 156 32,1% 

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 40 8,2% 

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety 238 49,0% 

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 44 9,1% 

Bez odpovědi 8 1,6% 

 

Vaše vzdělání: 

základní 35 7,2% 

střední odborné 129 26,5% 

střední s maturitou 155 31,9% 

vyšší odborné 18 3,7% 

vysokoškolské 140 28,8% 

Bez odpovědi 9 1,9% 
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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) 34,8% 42,4% 10,9% 11,9% 

Zpravodaj 63,6% 27,6% 3,1% 5,8% 

Rozhlas 20,6% 53,1% 17,1% 9,3% 

Vývěsky 5,1% 28,6% 51,6% 14,6% 

veřejná jednání zastupitelstva 2,3% 10,5% 70,6% 16,7% 

neformální kontakt se zastupiteli 3,1% 27,6% 52,5% 16,9% 

SMS zprávy na mobil 1,0% 4,7% 76,5% 17,7% 

 

Jiné: 

V otevřené otázce k získávání informaci se vyjádřilo 20 (4,1 %) respondentů. Občané 
uváděli, že informace dále zjišťují prostřednictvím sociálních sítí a zasílaných e-mailových 
zpráv z obce. Mimo to se objevily připomínky ke špatné slyšitelnosti rozhlasu. 
 

5b. Je zdroj informací kvalitní? 

  ano 
spíše 
ano spíše ne ne nevím 

Bez 
odpovědi 

webové stránky obce 
(internet) 36,4% 36,0% 2,7% 0,4% 9,3% 15,2% 

Zpravodaj 46,3% 34,6% 3,3% 0,8% 2,9% 12,1% 

Rozhlas 22,0% 33,7% 9,7% 6,6% 10,5% 17,5% 

Vývěsky 12,1% 15,0% 1,4% 1,6% 42,2% 27,6% 

veřejná jednání 
zastupitelstva 5,1% 6,6% 1,9% 1,2% 56,6% 28,6% 
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neformální kontakt se 
zastupiteli 8,4% 15,0% 2,5% 2,7% 43,0% 28,4% 

SMS zprávy na mobil 1,2% 3,7% 1,0% 3,9% 60,7% 29,4% 

 

6. Další připomínky k fungování veřejné správy: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 41 respondentů (8,4 %). Občané v otevřené 
otázce poukazovali na špatnou slyšitelnost rozhlasu v některých ulicích, některým 
vadí komerční sdělení v rozhlase a objevily se i připomínky k nevhodné době hlášení. 
Další častou připomínkou byla výtka na konto stavebního úřadu, kdy občané 
vyjadřovali nespokojenost s jednáním, prací úřadníků, dlouhou dobou trvání 
jednotlivých procesů atd. 

 

Veřejná správa – shrnutí 

Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy relativně spokojení. 

Kladně hodnotí provozní dobu úřadu (85,6 % spokojeno/spíše spokojeno), 

práci úředníků (81,9% spokojeno/spíše spokojeno) a poskytování informací o 

hospodaření obce (73,3% spokojeno/spíše spokojeno). Nejméně kladně 

hodnotí práci zastupitelstva ve smyslu přístupu zastupitelů k řešení podnětů 

od občanů (66,3 % spokojeno/spíše spokojeno).  

Jako základní zdroj informací ohledně dění v obci občané nejvíce využívají 

zpravodaj, webové stránky a hlášení rozhlasu. Všechny tři zmiňované zdroje 

hodnotí jako kvalitní zdroj informací. Objevily se připomínky týkající se špatné 

slyšitelnosti rozhlasu, respondenti nesouhlasili s komerčními sděleními a 

uváděli jako nevhodnou dobu hlášení rozhlasu. V neposlední řadě také 

dotazovaní vyjadřovali nespokojenost s fungování stavebního úřadu a jeho 

pracovníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

5 
 

C. Životní prostředí 

7a. Jaké odpady třídíte? 

 

7b. Kam odpady nejčastěji ukládáte? 
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8. Vyhovuje vám otevírací doba sběrného dvora? 

 

Pokud ne, proč? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 36 respondentů (7,4 %). Občané uváděli, že by 
uvítali prodloužení otevírací doby, a to buď prodloužení stávající otevírací doby nebo 
rozšíření provozní doby o další den. Objevily se též návrhy na rozšíření v  dopoledních 
hodinách. 

9. Vaše další náměty a připomínky k odpadům: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 106 (21,8 %) respondentů. Občané by uvítali doplnit 
sběrná místa po obci tak, aby byly popelnice na tříděný odpad a bio dostupné i mimo sběrný 
dvůr. Objevila se kritika pytlového sběru plastů, respondenti poukazovali na nedostatek pytlů 
na plasty, které dostanou na měsíc a též uváděli, že tyto pytle nejsou často dostupné ani na 
sběrném dvoře. Někteří dotazovaní uváděli, že by uvítali popelnice na bio, plast a papír do 
domácnosti. V neposlední řadě se objevily návrhy na doplnění odpadkových košů po obci a 
na cyklostezce.   

Nejčastější připomínky k odpadům: 

• doplnit sběrná místa odpadu po obci   44x 
o Kontejnery na tříděný odpad by mohly být i mimo sběrný dvůr a 

tak přístupné i mimo otevírací dobu. 

• doplnění odpadkových košů    22x 

• nedostatek pytlů na sběrném dvoře   13x 

• popelnice na bio, plasty, papír do domácností 10x 

• nevyhovující pytlový sběr plastů   7x 
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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? 
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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 203 (41,8 %) respondentů. Zásadní problém většina 
dotazovaných spatřuje v pálení odpadu a trávy v lokálních topeništích, ať už se jedná o 
topení v kamnech nevhodným topivem či spalování odpadu ze zahrad. Dalším častým 
problémem, na který bylo poukazováno, byla hluková zátěž způsobená vícero druhy činitelů 
– hluk z provozu nákladní dopravy, z průmyslové zóny (nejčastěji zmiňována fa. Šrot 
Gebeshuber), hluk z domácích prací o víkendech a svátcích ad. Jako další problémy 
respondenti uváděli dopravní zátěž a s ní spojenou rychlou jízdu, nepořádek na určitých 
místech, nedostatek zeleně ad. 
 
Nejčastější připomínky: 

• pálení       69x 
o uvítal bych, kdyby se stanovily dny ve kterých je dovoleno pálit trávu, listí apod. 

protože za tohoto stavu, kdy si může každý pálit, kdy ho napadne se mnohdy např. 
večer nedá větrat (hlavně v letních dnech), také je problém s pověšením prádla, které 
nemůžete nechat venku, aby vám nesmrdělo. 

o v zimních měsících se občas negativně projevuje vliv místních topenišť pálící odpady 
a jiné nevhodné materiály 

• hluk        49x 
o hluk z průmyslové zóny (Gebeshuber, Demos,...) 
o značně hlučný provoz elektrického transformátoru za RD 
o nedodržování pravidla nedělního klidu a časté sekání trávy či řezání dřeva 
o hluk autobusů, kamionů, motorek 

• dopravní zátěž (kamiony), rychlá jízda 39x 
o velký průjezd kamionů výtluky na komunikacích způsobují otřesy domů a jejich 

znehodnocování! průjezd kamionů omezit 

• nepořádek      15x 
o odpadky kolem cest, chodníků 
o plasty odhozené v okolí obce 
o odpadky v potoce 
o u nově vytvořené cyklostezky jsou pravidelně pohozené odpadky 

• málo zeleně      13x 
o Více zeleně v obci, např vybudování parku s cestičkami  a lavečkami pro procházky 

zejména maminek s kočárky a důchodců - bez možnosti vjezdu auto, moto, kol, 
skateboardů a pod. 
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o Chtěla bych v obci více zeleně, výsadbu stromků v okolí cyklostezky, náhradu 
vykácených stromů v oboře, lepší údržbu rybníku Balaton i rybníčku v obci. 

o málo zeleně, stromy - se více kácí - než vysazují 

• Další méně časté připomínky: hladina spodní vody 9x, psí exkrementy 
9x, nedostatečná údržba zeleně 9x, neudržovaný a zanesený potok 9x, 
prašnost 6x, přílišné sekání trávy 5x 

 

 

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

v obci vytřídí plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Mezi nejméně 

tříděné složky pak patří hliník. Občané by v obci uvítali více sběrných hnízd nejen 

pouze sběrný dvůr, objevila se kritika k pytlovému sběru plastů v obci a dále zájem o 

popelnice na tříděný odpad a bioodpad do domácností. Problémem zůstává pálení 

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

Pálení má mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se kterým je nespokojeno 20,2 % 

respondentů, na druhou stranu více než 73,7 % respondentů nemá větší výhrady (je 

spokojeno/spíše spokojeno). Co se týče veřejné zeleně, více než ¾ respondentů (84,6 

%) je se současným stavem spokojeno, byť v otevřené otázce se objevily připomínky 

chybějící zeleni a její údržbě (např. časté sekání trávy, nedostatečná výsadba atd.) Již 

nižší spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem vodních toků (61,1 % 

spokojeno/spíše spokojeno, 18,5 % nespokojeno/spíše nespokojeno), v otevřené 

otázce dotazovaní poukazovali na zanesené koryto, odpad ve vodním toku ad. Nejnižší 

spokojenost vyplynula v souvislosti s hlukovou zátěží s níž je spojen nejen provoz na 

silnici, ale též provoz v průmyslové zóně či nedodržování klidu o víkendech a svátcích 

(spokojeno/spíše spokojeno 57,6% dotazovaných, 35 % nespokojeno).  

Co se týče otevírací doby sběrného dvora, většina občanů ji hodnotí jako vyhovující. 

Objevilo se i přes to několik připomínek k jejímu prodloužení či zvýšení četnosti 

otevírací doby v průběhu týdne, ale i o víkendu. 

 
 

D. Územní rozvoj a infrastruktura 

15. Znáte územní plán obce? 
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16. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na: 

Hodnota Počet % 

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 272 46,7 % 

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

81 
13,9 % 

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

50 
8,6 % 

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 140 24,1 % 

ostatní 39 6,7 % 

   

17. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí? 

a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky) 

 

b) Dětská hřiště, sportovní hřiště 
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c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) 

 

d) Chodníky (údržba, stav) 

 

e) Veřejná doprava (autobusy) 
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f) Parkování v obci 

 

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení) 

 

 

Komentář k otázce 17.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 164 respondentů (33,7 %). Občané nejkritičtěji 
pohlížejí na chybějící bezpečností prvky na komunikacích a nebezpečná místa na silnicích, 
nejčastěji zmiňované byly chybějící přechody, zrcadla či retardéry. Další problém spatřují 
v nevyhovujícím stavu či úplně chybějících chodnících v některých částech obce. 
S nevhodným stavem některých chodníků bylo mnohdy skloňováno též nevhodné parkování 
právě na chodnících, které neumožňuje plynulý průchod obyvatel a mnohdy vede 
k nebezpečným situacím na silnicích, jelikož občané musí auta obcházet a tím vstupují do 
prostoru komunikace. K dalším připomínkám pak patřila chybějící hřiště pro starší děti, 
(občané navrhovali zbudování workoutu, hřiště na parkour či u-rampu), nedodržování 
rychlosti a vysoký provoz nákladní dopravy, častější spojení veřejnou dopravou nebo 
chybějící mobiliář, především doplnění laviček a nedostatek odpočinkových a klidových zón. 
 
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti: 
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• nebezpečná místa na komunikacích, chybějící dopravě bezpečn. 
Prvky      63x 

o vybudovat přechod na Slanisko 
o Cesta pro pěší kolem pivovaru je velmi nebezpecna  
o Po zrizeni vinarny na namesti Z. Fialy zde dochazi kvuli nevhodnemu parkovani 

automobilu v krizovatce k nebezpecnym dopravnim situacim. Parkovani na ul. V. 
Hanky omezuje plynulost dopravy. Na komunikaci mezi zamkem a pivovarem 
schazi chodnik. Na odbocce z Komenskeho na U rybnika je spatna viditelnost 
smerem k Ujezdu-pomohla by instalace zrcadla. Z ulice Za sypkou je o vikendech 
pesi zona-pro rezidenty je temer nemozne projet. V ulici Nad Vrbim neni 
dodrzovana max.rychlost-bylo by dobre provadet namatkova mereni nebo 
instalovat retarder do prostredka ulice. 

o rizikový přechod u školy, je hned za zatáčkou, je třeba lépe označit ze strany od 
Újezda, třeba popisem na silnici atd. 

o ul Václava Hańky (chybí přechody), chybí přechod na hl. silnici do Újezda ve 
směru od rybníka u domu pana  Fojtu 

o Cyklostezka podél Říčky kříží frekventovanou silnici Kaštanová kousek od 
zatáčky bez zajištění možnosti bezpečného přechodu/přejezdu ba dokonce i 
výhledu (ze směru od centra obce). 

o Ad. 

• chodníky, silnice    47x 
o chybí chodník od zastávky Brněnská k domu čp 158 ve směru na náměstí Z. Fialy 

(chodník na druh straně je zborcený, přechod z něj přes náměstí Z. Fialy na V. 
Haňky je nebezpečný - logické by bylo přejít po přechodu už u zastávky, kdyby 
se položil chodník už když se zasypávala strouha před přilehlými domy)  

o špatný stav chodníku ul. Zahradní, ul. Na Stráži, Pod Stráží, Václava Haňky, 
Moravská, Brněnská, na Nivě 

o v obci chybí chodníky, např. k pivovaru, Na Výhoně, dolní část ul. Nová, ulice 
Kobylnická až ke hřbitovu, oblast u cukrovaru a Slanisko směrem k oboře a 
pivovaru 

• parkování     37x 
o před školou není kde zaparkovat, u pošty není kde zaparkovat, na ulicích stojí 

tolik aut, že mnozí nemohou někdy ani pořádně vyjet z  domu 
o Špatné parkování na ulicích, které brání ve výhledu jak řidičům tak chodcům.  
o k nově vytvořené cyklostezce není dořešena otázka týkající se parkování. 

Hromadí se zaparkovaná auta podél zámeckého oplocení až k cyklostezce a 
způsobuje to nepřehlednost v zatáčce do nebo z ulice Borky.  

o problém s průjezdem ulicí V. Haňky - zaparkovaná auta na obou stranách 
komunikace 

o dořešit oboustranné parkování ve vedlejších ulicích - parkovat jen na jedné straně 

• sportoviště, dětská hřiště  34x 
o chybí veřejně přístupné hřiště pro náctileté, pro starší děti – parkour, u-rampa, 

workout? 
o chybí oplocení hřiště na ul. Nová - pravidelně tam vstupují lidi s pejskem, nestačí 

jen tabule, že je tam zákaz s pejskem 
o v obci není veřejně přístupné hřiště pro nohejbal, florbal, basket apod. 
o na hřišti u Husara chybí houpačky, pískoviště je super  

• Další méně časté připomínky: provoz, nedodržování rychlosti 22x, 
veřejná doprava 20x, odpočinkové zóny, mobiliář 12x 
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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 (46,7 

%) přiklání k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající 

zástavbě.  

Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s inženýrskými sítěmi 

(84,77 % spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí 

veřejnou dopravu (80,9 % spokojeno/spíše spokojeno) a dětská hřiště (72,8 % 

spokojeno/spíše spokojeno). Vyskytlo se pouze několik námětů v otevřené 

otázce. S odpočinkovými zónami jsou také spokojeny necelé ¾ respondentů 

(70,2 % spokojeno/spíše spokojeno). Hůře již byl hodnocen provoz na silnicích 

(63,2 % respondentů spokojeno/spíše spokojeno, 27,2 % nespokojeno/spíše 

nespokojeno. Nižší spokojenost pak dále projevili v souvislosti s parkováním v 

obci (31,1 % nespokojeno/spíše nespokojeno, 59,7 % spokojeno/spíše 

spokojeno). Nejnižší spokojenost pak respondenti vyjadřují s chodníky, kdy 

poukazují na jejich špatný stav, někdy úplnou absenci. V souvislosti s tím také 

zmiňovali nevhodné parkování na chodnících, jež ohrožuje občany, kteří musejí 

za vysokého provozu vstupovat do vozovky, aby daná vozidla obešli. Dále 

v souvislosti s provozem respondenti upozorňují na nedodržování povolené 

rychlosti a následně s tím i možné nebezpečí pro obyvatele, jelikož chybí 

některé bezpečnostní prvky (zrcadla, přechody, retardéry). 

 

E. Život v obci 

18. Hodnocení kulturně společenského vyžití: 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

Se spolkovou činností 28,0% 43,0% 5,8% 1,6% 18,7% 2,9% 

S nabídkou kulturních akcí 28,6% 42,2% 7,4% 4,1% 14,6% 3,1% 

Se stavem kulturních zařízení 19,3% 35,2% 20,6% 6,2% 14,8% 3,9% 

S nabídkou sportovních aktivit 22,4% 31,5% 15,8% 6,2% 21,0% 3,1% 

Volný čas - děti 14,0% 28,4% 13,2% 6,0% 33,5% 4,9% 

Knihovna 33,3% 16,3% 0,8% 1,4% 42,4% 5,8% 

 

Komentář k otázce 18.: 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou občané s kulturně-spolkovým vyžitím v obci 

relativně spokojeni. V otevřené otázce se objevila nižší spokojenost s nabídkou sportovních 

aktivit a nabídkou vyžití volného času dětí. Poukazovali na chybějící sportovní zázemí a 

nutnost rekonstrukce Sokolovny. Knihovnu považují za slabě a nekvalitně vybavenou. 
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Dotazovaní by uvítali více kulturních a sportovních akcí a větší podporu komunitních akcí 

Naopak respondenti chválili práci KC Lípa a práce Sokola. 

 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti: 

• chybějící sportovní zázemí a celkově sportovní vyžití 16 
o Schazi posilovna, verejne sportoviste pro deti a dospele, misto pro hrani deti za 

neprizniveho pocasi. 
o Chybí zde moderní sportovní areál (posilovna, sauna). 
o chybi vice krouzku pro deti, gymnastika, tanecky, ze sportovniho zazemi postradam 

bazen/ koupaliste 
o Téměř žádné sportovní vyžití pro dospělé (joga, cvičení, plavání, ...). Smutné ji vidět, 

že mladí kluci musí přelézat branku u házenkářského hřiště, aby si měli kde 
odpoledne zakopat. 

• špatně vybavená knihovna 11 
o knihovna má velmi neambiciózní chudý fond, převažuje odpočinková až braková 

literatura. 
o Otevírací doba v knihovně je nedostačující. 

• chybějící aktivity pro starší děti a dospělé 9 
o málo pohybových aktivit pro starší děti a ženy. 
o Sportovní využití je malé. Pro děti i dorostence je pouze házená nebo fotbal. Ale co 

holčičky? Pro ty tu není nic, žádný taneční kroužek, gymnastika, atletika. Souvisí to s 
prostory, které pro tyto aktivity chybí. 

• nevyhovující stav budovy sokolovny 8 
o sokolovna by si zasloužila generální opravu. 

• více kulturních akcí 7 
o Nedostatečné kulturní vyžití pro dospělé. Chybí venkovní prostory pro společenské 

setkáváni 
o Kulturní akce jsou pouze akce Sokola, díky za ně. Ale přesto je to málo. Tradice by 

neměla vymizet a měly by všichni i nadále znát zvyky v obci a například hody brát 
jako samozřejmost, na kterou se všichni těší, ne jako povinost. Chybí lidé, kteří by tyto 
akce zařizovali. Je jen pár nadšenců v Sokolu, kteří tomu však věnují všechen čas. 
Stejně tak sportu. Nejsou dobrovolníci. 

• Další méně časté připomínky: chybí kulturní zařízení 3x, podpora 
sdružování lidí 3x, chybějící část cyklostezky 2x 
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19. Základní a mateřské školství: 

a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy? 

 

 

b) Jste spokojen/a s činností základní školy? 

 

 

Komentář k otázce 19.: 

Většina respondentů na dotaz spokojeností s fungováním MŠ/ZŠ odpovídala, že nevědí 

(nemají vlastní zkušenost, děti v příslušném věku, atp.) Z grafického znázornění výše je 

patrné, že jsou občané s činností obou institucí relativně spokojeni. V otevřené otázce 

týkající se názoru na fungování se objevovali nejčastěji tyto reakce: 

 

Připomínky ze strany občanů: 

• Zlepšit webové stránky základní školy (nebo ještě lépe stávající rovnou zahodit a pořádně 
aktualizovat nějaké jiné, informovat o možnostech školy, o úspěších žáků, přidat nějaké 
aktuality, včas aktualizovat informace...) 

• Malé nároky ze strany učitelů na žáky ZŠ 
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• Škola během pandemie nefunguje tak jak by mohla - online výuka probíhala 5x 30minut týdně 
- rozhodnutí ředitele - jiné školy zvládli 5x4hodiny a nenechali vše na rodičích. 

• Kapacita školy je malá. Děti mají třídy i v kuchyňce. Ve škole chybí dostatek kroužků - opět 
především pro dívky. Parkování u školy je děsivé. A školní hřiště je absolutně o ničem, když 
jsou tam kurty, místo klasického hřiště pro děti s okruhem, pískem, hřištěm na míčové hry. To 
stejné platí pro sokolovnu, ve které mají tělesnou výuku. A kvalita tělesné výuky je opravdu 
děsivá, když děti ve druhé třídě neumí skákat přes švihadlo nebo udělat kotrmelec. 

• nelíbí se mi řízení a organizace školy, jsem pro změnu ředitele 

 

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? 
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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 20.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 57 (11,7 %) respondentů. Dotazovaní 
nejčastěji uváděli, že jsou nespokojeni s kvalitou praktického a dětského lékaře. Se 
službami zubního lékaře byli naopak spokojeni. Dále uváděli, že by souhlasili s další 
výstavbou týkající se domova pro seniory.  
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21. Schází vám v obci některé služby? 

 

 

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

postrádáte? 

 

• další méně časté služby: drogerie 8x, farmářské trhy 8x, autoservis, autoopravna

 6x, ovoce a zelenina 5x, masna, řeznictví 5x, koupaliště 3x, ubytování 2x, sauna 2x 

 

 

 



               

 

20 
 

22. Jste spokojen/a s bezpečností v obci? 

 

23. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 206 respondentů (42,4 %). Nejčastější připomínky se 
týkaly nebezpečných míst na komunikacích, které souvisí především s provozem a 
s nebezpečným přecházením přes komunikace. Občané poukazovali na nadměrný provoz 
přes obec a nedodržování povolené rychlosti vozidel. V neposlední řadě uváděli jako 
nebezpečný jev pohyb pochybných osob po obci, nejčastěji v lokalitě u rybníka a na 
autobusových zastávkách či u obchodu. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• nebezpečná místa na komunikacích 51 
O přecházení na sídliště Slanisko 
O nebezpečné přecházení po celé délce v obci, zvláště pak na ul. KaštAnové a 

Kobylnické ul. 
O křižovatka Václava Haňky a Tuřanské ulice, také Moravská ulice směrem k Polní, 

chybí tam i osvětlení a  chodník.  
O křižovatka u Sýpky - není zde bezpečný přechod pro chodce. 
O přecházení silnice u vinárny – nepřehledné 
O průjezd ulice V. Haňky, žádný přechod pro chodce na V. Haňky u obchodu, místo 

pro přecházení pro cyklisty od rybníka přes ulici Komenského 
O semafor u ZŠ příliš krátký interval 

• provoz, nedodržování rychlosti 45 
O automobilový provoz na ulici V. Haňky, hlavně velký provoz kolem samoobsluhy, 

velká rychlost a přecházení od školky 
O jezdí kolem domu těžké kamiony a ještě navíc rychle ul. Komenského, v této 

zatáčce se stalo již několik nehod 

• podivná individua, bezdomovci, opilci 33 
O podivná individua, která se scházejí většinou U rybníka. 
O osoby postávající s alkoholem před obchody (děti se bojí)  
O mám pocit, že tu v Sokolnicích máme asi pár bezdomovců, dost divné existence, 

které vídávám buď na náměstí před pasáží nebo kolem rybníka 
O vysedávání vandalů na autobusové zastávce 

• chybějící dopravně bezpečnostní prvky 26 
O přechody - od rybníka přes ul. Kaštanovou k potoku; na V. Haňky u obchodu; na 

Slanisku 
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• Méně časté připomínky: nevhodné parkování 16x, ul. u rybníka 16x, chodníky 12x, 
krádeže 9x, vandalismus 4x 

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

 

 

25. Podnikáte? 

 

26. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání? 

• Moznost dostupneho pronajmu vyrobnich prostor. 

• nabídnout prostory k pronájmu, chybí tu obvyklé obchody - cukrárna, květinářství 

• Dostupností vhodných prostor typu skladů a kanceláří 

• v mém podnikání asi nijak - maximálně více prostor pro kulturní a sportovní akce 

• informovanost především a pak možná nějakou výměnu názorů, něco jako klub 

• Organizací venkovních i vnitřních (např. v sále sokolovny) trhů s kvalitním zbožím - 
ne alá vietnamská tržnice, ale přímý prodej (ne prodejci) vlastních výrobků - 
řemesla, potraviny, přebytky domácí maloprodukce (vejce, zelenina, ovoce, drůbež 
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na maso). Má to socializační a komunitní potenciál, je v tom zlepšení kvality, i 
podpora prodávajících v rozšíření možností odbytu. 

• vstřícností podpořit občany nejen rodinné příslušníky a zájmy 

• Raději nijak, hlavně ať už se zde nestaví žádné další průmyslové haly - viz lokalita 
Kobylnické ul. Jinak obec by mohla poskytnout venkovní plochy k prodej i, reklamu 
v obecních médiích atd. 

• Stávající stav, kdy obec nijak neomezuje podnikání je dostatečný, pomáhat 
získávat zákazníky není třeba, je na podnikatelích, aby je zaujali kvalitou a cenou 
služeb. 

• podpořit aktivity pro mladé, aby chtěli podnikat právě v tomto místě 

• ve zpravodaji okénko podnikatelů - ani nevíme, kdo v obci všechno podniká, víc 
využívat místní 

27. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat? 

 

Hodnota Počet 

Cyklostezky 370 

turistické stezky 344 

Muzeum 98 

napoleonská historie 298 

folklór, místní tradice 328 

ubytovací kapacity 135 

Ostatní  18 

penzion 2 

žádné 1 

stravování, propagace obce 1 

výstavy kreativity občanů i známých umělců 1 

zámecký park - Obora 1 
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Hodnota Počet 

Šlo by zbudovat naučnou stezku po zajímavých místech v obci a nejbližším 
okolí? 

1 

Trasy pro cyklisty a pěší preferovat nezpevněné, ne asfaltové dálnice (ty jsou 
mmj je průjezdní, nemají žádný benefit pro obec a její obyvatele). Prpagace 
války, byť historické, mi přijde trochu mimo. 

1 

i naučné stezky 1 

cyklostezku Sokolnice - Telnice pro lepší přístup k nádraží (směr Sokolnice - 
Újezd) 

1 

informační cedule, tak jak je to u 3 Doubků, k Zámečku či zastávky MHD 1 

farnost 1 

podpořit i zázemí 1 

více cyklostezek, děti na kole nemají v podstatě kde jezdit, cyklostezka na 
Kobylnice je přecpaná chodci, kterým se moc cyklistů nechce uhýbat, je to 
úzké - rozšířit! 

1 

sportovní zařízení - krytá hala 1 

podpora prodeje "ze dvora", výsadba sadů nebo vinohradů a st ím spojena 
zážitková turistika, sportovní nabídka 

1 

Dopravu 1 

vlastní historické památky; informační tabule 1 

28. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?297 odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 297 respondentů (61,1 %). Nejvíce si chválili 
vybudovanou S-pasáž s veškerými službami (lékárna, obchodní středisko, lékaři, nová 
knihovna). Dále jsou spokojeni s výstavbou cyklostezek a propojením okolních obcí, s 
rekonstrukcemi a výstavbou prvků dopravní infrastruktury jako jsou chodníky, silnice, 
dopravní značení, autobusové zastávky. Chválili též opravy dětských hřiště a doplnění 
nových hracích prvků, uváděli i různé opravy a rekonstrukce dalších budov v obci jako je OÚ, 
Sýpka, Pivovar či budovy MŠ a ZŠ. 

• S-pasáž        137x 
o Zbudovat S-pasáž (ordinace, lékárna, nová knihovna) 

• cyklostezky        110x 
o cyklostezka směr Telnice a Kobylnice 

• prvky dopravní infrastruktury     109x 
o Oprava komunikací a chodníků 
o opravit všechny zastávky co v obci jsou - zbudovat nové zastávky 

(Brněnská, hřbitov), zrekonstruovat komunikace (Brněnská, Komenského, 
Tuřanská, Zámecká, Ulička), parkovací plochy na Podešvové, na Topolce, 

o dopravní značení obecních komunikací, semafor u školy, přechody pro 
chodce v centru obce 

• opravy dětských hřišť a sportovní infrastr.  56x 
o dětské hřiště na bednárně 
o nové hrací prvky na dětských hřištích 
o nové hřiště v Růžové zahradě, nové vybavení hřiště u Husára 
o hřiště na palpostu 

• revitalizace, rekonstrukce, opravy budov v obci  54x 
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o povolení úprav sýpky, pivovaru a jatek 

• MŠ, ZŠ        45x 
o oprava a rozšíření školy 

• Méně časté připomínky: úprava centra obce, celkový vzhled obce 27x, 
veřejné osvětlení 25x, odpočinkové zóny, zeleň 24x, inženýrské sítě 
22x, kulturní akce 19x, sběrný dvůr 19x, úprava hřbitova 16x, KC Lípa 
9x, umístění Zásilkovny 8x 

 

29. Co se nepodařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 214 respondentů (44,0 %). V rámci této otázky se 
objevilo hodně různorodých odpovědí. Nejvíce odpovědí se týkalo chybějících chodníků 
nebo jejich špatného stavu a též nevyhovujícímu stavu některých komunikací, dále 
respondenti poukazovali na nedokončenou cyklostezku, nevyhovující parkování v některých 
částech obce. Jako další, co se v obci nepodařilo, dotazovaní uváděli nevyužitý areál 
bývalého cukrovaru, neustále mizející zeleň v důsledku kácení, chybějící přechody pro 
chodce např. na Slanisku a v neposlední řadě také kritizovali neustálou výstavbu. Další 
méně časté připomínky níže. 

• chodníky, silnice       59x 
o opravit propadlé dlážděné chodníky a silnice 
o vybudovat bezprašnou komunikaci a chodník Pod Stráží 
o Na sebe nenavazující asfaltové cesty v ulici U Zlatého potoka směrem do 

Telnice. 
o nepoložení chodníku na zasypanou strouhu na ul Brněnská směrem k nové 

zastávce. 
o chodník kolem pivovaru 
o měl být vybudovaný chodník ze Sokolnic až ke hřbitovu 
o oprava silnice a chodníku u hasičské zbrojnice, chodník na Slovákovu ul. 
o chodník na Kobylnické, ul. Brněnská, ul. V. Haňky, nový chodník - ulice 

Zahradní na Nivě apod 

• cyklostezka        22x 
o 200 metrů nedokončené cyklostezky! 
o chybějící část cyklostezky do Telnic 

• parkování        20x 
o zálivy na parkování podél hlavní silnice 
o nesmyslné parkování místa u školky, kdy řidič vystupuje z auta do svahu a 

dveřmi auta do něj naráží 
o snížení počtu parkovacích míst před Sokolovnou 
o nevím proč na ulici Tuřanská s novou silnicí neudělali i parkovací místa (už 

skoro není kam parkovat) 
o velmi málo parkovacích míst u hřbitova 
o Chybí parkovací místa (u cyklostezky, u školy) 

• cukrovar        17x 
o Areál bývalého cukrovaru je ostuda obce, tak velký nevyužitý prostor, k tomu 

oplocený neprůchozí. 

• zeleň         17x 
o zeleň se jenom kácí, ale vysazuje minimálně 

• chybějící dopravně-bezpečnostní prvky   16x 
o přechod pro chodce u Slaniska 
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o vyřešit přechod na ul. Kobylnická/Kaštanová 

• nová výstavba       16x 
o další a další domy, za chvíli z nás bude město a to nechci, dát stop další 

výstavbě 
o neustálé rozšiřování satelitního bydlení 

• Méně časté připomínky: chybějící sportovní plochy 13x, zastávka u hřbitova 9x, 
čerpačka 7x, omezit prašnost a hlučnost 6x, kasárna 7x, komunikace s vedením obce 
2x 

 

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

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 297 (61,1 %) 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 dobrou vybavenost obce 
(ZŠ, MŠ, lékaři, pošta ad.) blízkost přírody a dobré sousedské vztahy. 

• klid, pohoda      137x 

• blízkost brna - poloha     65x 

• dobrá dostupnost na brno - obslužnost  60x 

• vzájemné sousedské vztahy, komunita  53x 

• příroda, zeleň      46x 

• vybavenost, služby     44x 

• Méně časté aktivity: společenský život - kulturní a sportovní akce  18x, 
bezpečnost 15x, spokojenost s vedením obce 14x, menší hustota obyvatel 
12x, vesnický charakter 9x, zahrada 8x, čistý vzduch 8x, kultura, tradice 
7x, cyklostezky 7x, sport 6x, čistota 5x, soukromí 5x, životní prostředí 5x, 
upravený vzhled obce 3x, menší provoz 1x 

 

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

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 210 respondentů (43,2 %). Jako zásadní problém 
v obci občané spatřují opakovaně zmiňovaný provoz přes obec, který je ovlivněn nejen 
významnými firmami, které sídlí na katastru obce, ale též v důsledku neustálého stěhování 
nových obyvatel do obce. V souvislosti s provozem spatřují občané jako další problém stav 
některých komunikací a chodníků, poukazovali též na hluk, a to nejen z dopravy, ale také 
z provozu různých firem a na nevyhovující parkování v některých lokalitách, které může mít 
vliv na nebezpečné a kolizní situace na komunikacích v obci. Respondenti dále poukazovali 
na mylné kladení vysokých požadavků na určitý městský standard, který očekávají noví 
obyvatelé od venkova a života na vesnici. V neposlední řadě dotazovaní zmiňovali 
nevyhovující spojení do Brna hromadnou dopravou a také negativně hodnotí plán další 
výstavby, kdy se obávají o budoucí nedostačující kapacitu služeb a občanské vybavenosti 
obce. 

• dopravní zatížení      39x 
o Dopravní zatížení průjezdem obcí vozidly větších rozměrů 
o Hlavní trasa nákladní dopravy 

• stav komunikací a chodníků    17x 
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o horší stav některých komunikací (Václava Haňky), chybějící chodníky 
(Brněnská od Na Skalce k Na Výhoně, Na Výhoně, Nová, Kobylnická, 
Zámecká) 

o rekonstrukce ul. V. Haňky, oprava zbývající části hlavní komunikace od obec. 
úř. směr u Brna 

o špatný stav chodníků na ulici Brněnská 

• starousedlíci vs. novousedlíci    17x 
o narůstání počtu obyvatelstva bez vztahu k vesnickému bydlení a s městskými 

manýry 
o nově příchozí se nechtějí podílet na životě v obci 

• hluk        16x 
o hluk projíždějících nákladních aut 
o v neděli bych zakázal sekačky, míchačky a další stroje rušící klid, alespoň v 

době oběda 12 - 14 hod. 
o kovošrot - hluk, Demos - hluk a obalový materiál lítající po okolí 

• parkování       14x 
o nedostatek parkovacích ploch 
o na ulici V Haňky je třeba vyřešit parkování, je často špatně průjezdná, auta 

stojí na obou stranách, děti nemohou bezpečně přecházet, navrhuji osvětlený 
přechod pro chodce u WINE BARU z ulice Tuřanská 

• MHD        13x 
o autobusy by mohly jezdit každou půlhodinu a v sobotu a neděli každou hodinu 
o dopravní dostupnost do zaměstnání divadel a kin mimo obec, některé blízké 

obce nejsou dostupné veř. dopravnou rajhrad aj. 
o dopravní spoje v ranní a odpolední špičce - potřeba posílení těchto spojů 

• další výstavba      12x 
o Další výstavba na Šlapanické, která zvýší dopravu, zatíží kapacitu školky, 

školy 

• nedostatečná vybavenost (vzhledem k nové výstavbě) 10x 
o Posílení celkové infrastruktury (škola, školka, služby) vzhledem k plánované 

nové výstavbě. 
o nedostupnost služeb, omezená nabídka, omezená provozní doba 
o Zalidněnost převyšující kapacitu infrastruktury (výuková místa ve škole, 

parkovací místa, obsazenost v domově seniorů 

• Další méně časté připomínky: nedostatečné sportovní zázemí 9x, pálení 
9x, nedostatečné možnosti pro bydlení 8x, růst počtu obyvatel 7x, 
nedostatek zeleně 8x, nedostatek přechodů 6x, kovošrot 6x, ZŠ a MŠ 3x, 
cukrovar 3x, chátrající budova u rybníka 3x, zavření zámeckého parku 
2x, nedostačující kapacity Domova pro seniory 2x, bažantnice 2x 

 

Život v obci – shrnutí 

1. Kulturně-společenské vyžití 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti relativně spokojeni. Nižší 

spokojenost respondenti vyjadřovali s nabídkou sportovních aktivit a nabídkou vyžití 

volného času dětí, což se také objevilo jako připomínka v otevřené otázce. 

Poukazovali na chybějící sportovní zázemí a nutnost rekonstrukce Sokolovny. 

Knihovnu považují za slabě a nekvalitně vybavenou. Dotazovaní by uvítali více 
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kulturních a sportovních akcí a větší podporu komunitních akcí Naopak respondenti 

chválili práci KC Lípa a práce Sokola. 

 

2. Fungování MŠ a ZŠ 

V obci je základní i mateřská škola. S činností mateřské/základní školy jsou občané 

převážně spokojeni. U otevřené otázky občané zmiňovali např. nevyhovující webové 

stránky školy, komentovali fungování výuky v době pandemie, uváděli jako 

nevyhovující nedostatek kroužků a také se objevil názor na nevyhovující tělesnou 

výchovu žáků. 

 

 

3. Sociální a zdravotní služby v obci 

V obci se nachází Domov pro seniory. 47,7 % respondentů odpovědělo, že jsou 
spokojeni s nabídkou soc. služeb a 40,3 % pak nemá informace a nemůže tyto služby 
hodnotit. Co se týče zdravotních služeb, 56,4 % respondentů je se zdravotními 
službami spokojeno. V otevřené otázce se objevily připomínky týkající se kvality 
praktického a dětského lékaře. Se službami zubního lékaře byli naopak spokojeni. 
K další výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 82,3 % respondentů a aktuálně 
by ho využilo asi 17,1 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 83 osob). 

 

4. Ostatní 

• Občané by uvítali v obci zejména pekárnu, cukrárnu/kavárnu, opravnu obuvi, 

další kvalitní restauraci či květinářství. 

• Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti se silničním provozem, 

nebezpečnými místy na komunikacích a nebezpečným přecházením, na to 

navazuje i další připomínka, a to problém nadměrného provozu projíždějícího 

přes obec a nedodržování povolené rychlosti, kdy v důsledku všech těchto 

aspektů mohou vznikat kolizní situace. V neposlední řadě uváděli jako 

nebezpečný jev pohyb pochybných osob po obci, nejčastěji v lokalitě u rybníka 

a na autobusových zastávkách či u obchodu. 

• Podpora cestovního ruchu – zejm. cyklostezky, turistické stezky, folklór a 

místní tradice. 

• Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): chválili vybudovanou S-pasáž 

s veškerými službami (lékárna, obchodní středisko, lékaři, nová knihovna). Dále 

jsou spokojeni s výstavbou cyklostezek a propojením okolních obcí, s 

rekonstrukcemi a výstavbou prvků dopravní infrastruktury jako jsou chodníky, 

silnice, dopravní značení, autobusové zastávky. Chválili též opravy dětských 

hřiště a doplnění nových hracích prvků, uváděli i různé opravy a rekonstrukce 

dalších budov v obci jako je OÚ, Sýpka, Pivovar či budovy MŠ a ZŠ. 

• Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): opakovaně zmiňovaný provoz přes 

obec, který je ovlivněn nejen významnými firmami, které sídlí na katastru obce, 

ale též v důsledku neustálého stěhování nových obyvatel do obce. 

V souvislosti s provozem spatřují občané jako další problém stav některých 

komunikací a chodníků, poukazovali též na hluk, a to nejen z dopravy, ale také 



               

 

28 
 

z provozu různých firem a na nevyhovující parkování v některých lokalitách, 

které může mít vliv na nebezpečné a kolizní situace na komunikacích v obci. 

Respondenti dále poukazovali na mylné kladení vysokých požadavků na určitý 

městský standard, který očekávají noví obyvatelé od venkova a života na 

vesnici. V neposlední řadě dotazovaní zmiňovali nevyhovující spojení do Brna 

hromadnou dopravou a také negativně hodnotí plán další výstavby, kdy se 

obávají o budoucí nedostačující kapacitu služeb a občanské vybavenosti obce. 

 

 
 

F. Závěr 

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

• Nelpět jen na zajetých činnostech, ale být trochu kreativní; jak již bylo napsáno, myslet i 
na starší děti (i v oblasti různých akcí pro děti), zapracovat na dopravní inf rastruktuře. 
Život v obci je ale moc fajn, jsem spokojená, lidé zodpovídající za chod obce děla jí svou 
práci dle mého názoru v podstatě dobře. Nelze se zavděčit ve všem a všem : -) 

• Chybí tu třeba koupaliště, nejsem příznivcem bazénů na každé rodinné zahradě . Vnímám 
uzavřenou komunitu starousedlíků/rodáků, kteří mezi sebe neradi pouští přistěhovalé  

• Děkuji zastupitelstvu za jejich práci 

• Mam obavu z budouciho rustu populace v obci. Developerske aktivity povedou k tomu, ze 
se z klidne vesnice brzy stane mestecko. Polud by obec dokazala omezit dalsi vystavbu, 
udrzelo by to kolorit mista. Obrovska panelova plocha u rybnika by se mohla zmenit v 
park. 

• více místa pro sport a odpočinek, zvýšená kontrola dodržování dopravních přestupků a 
přestupků v občanském soužití  

• Nechme Sokolnice takové, jaké jsou, nerozšiřujme je ale udržujme...  

• Při rozvoji obce využít potenciálu, který obec Sokolnice má 

• Potíže při průjezdu ulicí V.Haňky, auta stojí téměr v křižovatkách a snižují výhled řidičům.  

• "Záliv na autobusové zastávce Sokolnice-zámek má příliš krátkou část pro možnost vyjetí 
autobusu ze zastávky. Na zastávce také chybí v obou  směrech přístřešek a ve směru do 
Sokolnic lavička. Na zastávce ve směru do Kobylnic chybí informace, že zastávka je na 
znamení, přitom na druhé straně je a i informační systém v autobusech ji hlásí jako na 
znamení.  

• víkendech jezdí vlaky a autobusy jen po dvou hodinách a to oba v čase blízko u sebe. 
Bylo by lepší, kdyby vlak (Brno <-> Sokolnice) jezdil o víkendu, alespoň jednou za 
hodinu. 

• Autobusové spojení Sokolnice <-> Šlapanice je málo časté a o víkendu žádné."  

• Opět zmiňuji větší možnost třídit odpady.  

• Vedení obce (starosta hlavně) má zájem tady něco dělat. Je to vidět. Za posledních 
několik let se toho hodně změnilo - k lepšímu 

• Komunitní život je málo otevřený přistěhovalým, pokud nejsou vyloženě aktivní a někam 
se nenacpou. Není tu opora služeb vyhledávaných neúplnými rodinami a rodinami bez 
auta. není tu veřejný prostor pro přirozené sdružování a venkovní aktivity teenagerů.  

• Obecní úřad 
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• Napadá mě ještě - obtížná možnost krátkodobě zaparkovat na parkovišti za S-pasáží, 
přijde mi, že většina aut zde stojí celý den.  

• chybí (málo) informačních tabulí k cyklostezkám + parkovací stání u cyklostezek není 
žádné. Nelíbí se mi v létě předražená pojízdná prodejna  zmrzliny a pití, před školou, 
která tam číhá na děti. Když děti odejdou po vyučování na oběd a potom se do školy 
potřebují vrátit na nějaký kroužek, musí čekat před školou (domů a zpět to nestihnou)  a 
to podle mě není bezpečné . 

• chybí (málo) informačních tabulí k cyklostezkám + parkovací stání u cyklostezek není 
žádné. Nelíbí se mi v létě předražená pojízdná prodejna zmrzliny a pití, před školou, 
která tam číhá na děti. Když děti odejdou po vyučování na oběd a potom se do školy 
potřebují vrátit na nějaký kroužek, musí čekat před školou (domů a zpět to nestihnou)  a 
to podle mě není bezpečné . 

• Podpořte třídění skla a papíru. Opravte ulici Na Stráži. Žije se tu velmi dobře, díky za 
Vaši práci. 

• Z mého pohledu je třeba zakázat popíjení alkoholu u prodejen potravin. Není přeci možné 
aby si ožralové dělali z přilehlých ploch před obchody "hospodu". Je třeba striktně 
zakázat a vymáhat konzumaci alkoholu před těmito prostory.  

• V obci jsou dva rybníky a ani v jednom se nedá vykoupat. Zámecký park a obora jsou 
zbytečně zavřené  

• "super kulturni akce - hody, vanocni betlem, .. atd. 

• jsme tu moc spokojeni a Sokolnice byla spravna volba  :)" 

• starejte se o celou obec a ne jen o části, děkuji  

• dřív se tu žilo lépe, lidé se znali, tak jak to má na vesnici být !  

• Dotazník je dobrý počin pro zlepšení komunikace. Nyní bude důležité dobře prezentovat 
výsledky sběru dat a návrh dalších kroků. 

• P.S.:Pejskaři!neukáznění pejskaři ale to je asi všude...Je to hnus a je toho docela dost je 
to na blití a nikdo je asi ani nepokutuje  toto je opravdu strašý!K čemu je krásně 
posekaná tráva když se na ní válí hromady hnusnýho a smradlavýho exkrementu? 

• Pro špatnou slyšitelnost rozhlasu by bylo vhodné na internetu vystavit text hlášení v ten 
den. 

• kdysi býval na webových stránkách blog. Od té doby, co byl zrušen (již za minulé "vlády 
obce"), je web jen tabule, občané nemají kde prezentovat svá aktuální přání, postřehy, 
připomínky k provozu obce. Proto většinu informací možná ani nečtou  

• nevhodné parkování kamionů v obci 

• děkuji za možnost vypnit dotazník, kdyby se podařilo posunout do budoucna to 
workoutové hřiště a optický internet tak by to bylo super  :-) 

• Lidé by měli více držet spolu a ne na sebe vzájemně donášet. Chybí respekt a 
dodržování nedělního klidu - zákaz sekání trávy a dřeva. Děkuji. 

• Myslím, že obce by se v rámci dalších renovací měla soustředit především na betonový 
plac vedle obecního rybníku a celou oblast okolo cukrovaru. 

• Pane starosto, výborná idea tohoto průzkumu! Díky!  

• I když se všechno nepodařilo, hodnotím práci současného starosty a  ostatních 
pracovníků OÚ velmi dobře. Lze něco dělat s areálem cukrovaru?  

• chci upozornit na nevzhlednou parcelu uprostřed obce pod číslem 29/1, bylo by dobré , 
aby tam obec postavila třeba nějaké bydlení  
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• je to tady moc hezké 

• mohlo by vzniknout sportovní středisko, bazén, bruslení v zimě apod., příměstský tábor a 
zbudování aut. zas. hřbitov 

• Czech point, na poště, protože když chci ověřit podpis mimo pondělí a středu, musím do 
Újezda, v oboře vytvořit naučnou stezku  

• ŽIJEME V OBCI, TAK SE NECHOVEJME JAKO VE MĚSTĚ 

• vytvořit tel. brožurku čísel v obci institucí a podnikatelů  

• v obci by bylo dobré zavést vyhláškou VÍKENDOVÝ KLID tzn. bez sekaček, pil a 
ostatního hluku, v neděli, ve svátky zavést klid na celý den a  v sobotu vymezený čas 

• chybí mi některé označení ulic 

• bylo by skvělé zlepšit přístup do pivovaru pro rodiny s kočárky a odrážedly  

• pozdravit je slušnost, povinnost je odpovědět, bohužel dost lidem dělá problém obojí  

• zvážit postavění malého hřiště U Husara s basket. košem a bránami pro hokej nebo najít 
místo v areálu býv. cukrovaru, založení fotbalového klubu a postavení hřiště, možnos t 
náborů dětí 

• v obci se žije velmi dobře, spokojeně, klidně! 

• prosím, už žádná nová výstavba 

• v Sokolnicích jsem velmi spokojená 

• zábavní pyrotechnika se používá kdykoliv v průběhu roku 

• dlouhodobé uzavření zámecké zahrady (s výmluvou na covid) a znepřístupnění obory  

• v případě potřeby rád vše dovysvětlím s pozdravem ul. č. p. 141  

• V ulicích alespoň 1 chodník na jedné straně ulice.  

• když jedu s kočárem a není ani na jedné straně chodník, tak musím po silnici, tam ale 
parkují auta a musím se stále otáčet, zda něco nejede, u domu je sice předzahrádka, ale 
chodník je vysypán nejen kamením, ale jsou tam také velké balvany, aby se tam nedalo 
jít 

• protože je mi více jak 80 roků, již proto nemám ani celkový přehled, jdu si jen na nákup, 
na nějaké vycházky již nemám 

• nedodržování vyhlášky o vánočním klidu, velmi hlučné a časté mejdany do rána - chybí 
obecní policie, pobíhání psů "na volno" spousta exkrementů, ničení soukromých 
pozemků osázených od psů, plašení zvěře pobíháním psů, která se už nevrátí na hnízdo, 
jiný přístup ze strany vedení obce k domorodcům a jiným daleko vstřícnější k 
přistěhovalcům, my "obec" a zbytek "póvl", nepamatuji si, že by se tolik udávalo jako v 
posledních letech 

• až přijedou Italové, tak je pozveme na hřbitov, je to naše nejhezčí místo teď, na zbytek 
nemáme peníze... 

• chybí tu oplocený výběh pro psy, nejsou třeba žádné překážky apod., ale pouze oplocený 
pozemek, kde by bylo možné psa pustit bez vodítka, téměř v každé městské části a 
okolních obcích je, vzhledem k velkému počtu cyklistů v obci není možné psa pustit 
nikde, děkuji, navrhuji úsekové měření rychlosti jako v okolních obcích, výměna strážníka 
MP Židlochovice, fronty na poště v odpoledních hodinách - pouze 1 osoba za přepážkou 
- využit i druhou přepážku v odpol. hodinách  

• Jsem ráda, že obec stále podporuje folklór (viz hody) 
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• vytvořit optimální síť stezek se zpevněným krytem, jediný vhodný maloobchod je v 
"potravinách Sokolnice" na ul. V. Haňky  

• špatná zimní údržba chodníku sůl je rozmetená v záhoncích ve dveřích, ve vratech na 
fasádě domů, rozmetadlo není stavěné na chodníky, ten, kdo provádí služby vůbec 
nekontroluje co je za ním, kdo nám nahradí škody co nám způsobí, rozmetadlo , kterým 
se provádí solení rozmetá sůl na 3 m a hlavně solí co nemá! kontroluje někdo jakou práci 
odvádí? 

• bylo by dobré obnovit pásmo u všech obecních křížů, nátěry, popřápadě zpevnění 
kamenných povrchů, zpevnit povrch vozovky "mrtvá", nový povrch vozovky " Pod Stáží", 
úprava a srovnání silnice u bývalého cukrovaru s měr Kobylnice a na ulici Kaštanová 
směr Újezd u Brna, vyčištění rybníka 

• mohlo by zde vzniknout sportovní středistko, posilovna, bazén, větší nabídka sportovních 
aktivit pro dospělé 

• špatná přístupnost hřbitova při uzavření parku  

• dobrý nápad na zpětnou vazbu od občanů, mohla by se zkoumat pravidelně  

• parkování aut na nám. Z. fialy v křižovatce, v jeho horní části, brání ve výhledu při jízdě 
zespodu kolem nové prodejny vína vpravo do ul. V. Haňky a rovně na Padělky, 
konzultovat s policií 

• chtěla bych více konterjnerů na tříděný odpad, ne jen ve sběrném dvoře  

• Vrátím se k hřištím v Sokolnicích. Děti 7 - 16 let nemají vůbec kam jít. Házenkářské - 
zamčeno, kurty -pronajaty, hřiště Na Palpostě - nemůžou, 2x dětské hřiště - 0-6 let. Aha 
a kam se mají vrhnout ti naši puberťáci??? No nic v Sokolnicích mají děti smůlu, tady se 
sportovat prostě nebude a nebo jen organizovaně, ale jít si začutat jen, tak parta kluků to 
není kam. A co skate park, workoutová hřiště?...  

 


