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METODIKA ZPRACOVÁNÍ
CÍL ZPRACOVÁNÍ
Určení priorit rozvojových oblastí.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Zjištění relevantních názorů na stanovení prioritizace rozvojových oblastí vzešlých z analytického
dotazníkového šetření a výsledků SWOT analýzy strategického plánu rozvoje města Sezemice.
Výsledky se stanou relevantními podklady pro stanovení konkrétních aktivit strategického plánu
ve vztahu k hospodaření města v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

FORMY ZPRACOVÁNÍ
Otázky dotazníkového šetření byly cíleně sestaveny na základě výsledků 1. analytického
dotazníkového šetření a výsledků SWOT analýzy jednotlivých rozvojových oblastí města, do kterých
byly zapracovány i výsledky řízených rozhovorů pracovních skupin s odbornou veřejností.
Otázky byly formulovány tak, aby výsledky podaly věrný obraz aktuálních potřeb občanů města i
jednotlivých sektorů.
Dotazník byl na základě ověřených zkušeností z praxe cíleně sestaven opět v kombinaci z otázek
uzavřených se zaškrtávacími poli a z otázek otevřených, aby podpořit vlastní názor dotazovaných.
Jen vlastní názor bez předem dané formulace má vypovídající schopnost a jedná se tak o reálný
podklad pro následující komunitní spolupráci obyvatel a představitelů města.
Ve druhé etapě byl dotazník zpracován již jednotně pro širokou veřejnost s určením pouze cílové
skupiny: muži, ženy, věk.

FORMY DISTRIBUCE A SBĚRU
Tištěná verze byla k dispozici pro vyplnění a odevzdání v termínu konání komunálních voleb.
Dotazníky byly k dispozici mimo prostory volebních místností a jejich vyplnění bylo čistě dobrovolné.
Tištěná verze byla k dispozici pro vyplnění v prostorách městského úřadu.
Interaktivní verze byla umístěna k vyplnění na webových stránkách města.
Pracovníci města průběžně šířili výzvy k vyplnění místním rozhlasem a prostřednictvím místního
zpravodaje.
Sběrové místo bylo na městském úřadě a ve vstupních prostorách objektů, kde probíhaly komunální
volby.
Interaktivní dotazníky byly zpracovány bez fyzické verze.
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KOMENTÁŘ VÝSTUPŮ

•

Naopak k formám komunikace a informovanosti o událostech města se obyvatelé vyjádřili
kladně za zachování plošného zpravodaje a webových stránek, kde je samozřejmě prostor pro
efektivnější komunikaci s občany (viz. jednotlivé detailní návrhy v dotaznících), především pro
mladou generaci a ekonomicky, tedy časově vytíženou, skupinu obyvatel.

•

Na základě již prvních výsledků dotazníkového šetření byla dále rozpracována otázka
centrálního veřejného prostoru pro setkávání obyvatel. Odpovědi znovu potvrdily zájem občanů
o aktivity v přírodě, pod širým nebem a masivně podpořily revitalizaci parku Mlynářka, což bylo
již prezentováno široké veřejnosti při zpracování architektonické studie.

•

Respondenti reagovali i na otázku ohledně podpory tradičních akcí ve městě. V největším
počtu by se obyvatelé chtěli navrátit k masopustům a místním trhům či jarmarkům. Zde je tedy
prostor pro spolupráci města, obyvatel, neziskových organizací, školy a místních podnikatelů,
vč. zemědělců.

V rámci kvality a maximálních vypovídajících schopností dotazníkového šetření bylo
operativně přistoupeno ke dvoukolovému šetření.
V rámci I. etapy výsledky obsahovaly takové množství vhodných názorů, podnětů a informací, že bylo
nutno přistoupit k II. etapě šetření, kde již došlo k členěné prioritizaci výsledků dotazníků I. etapy a
zároveň výsledků SWOT analýzy jednotlivých rozvojových oblastí.
Výsledky dotazníků se stanou podkladem pro stanovení konkrétních aktivit strategického plánu, který
bude zpracován v souvislosti s hospodařením města v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Vyhodnoceno bylo 559 dotazníků, což je 15% obyvatel vč. nemluvňat. Většinový počet dotazníků byl
vyplněn fyzicky. Zde se ukazuje prostor do budoucna na zefektivnění komunikace města s občany
prostřednictvím interaktivních aplikací.
Dle skupin respondentů se jednalo víceméně o vyrovnanost mezi muži a ženami. Věková struktura
odpovídala zainteresovanosti obyvatel do dění města. Nejpočetnější skupinou byli občané ve věku 3650 let, kteří mají na fungování města přirozeně největší zájem. Jsou rodiči dětí, využívají školské a
volnočasové aktivity a zároveň jsou v ekonomicky produktivním věku, využívají spolupráce města jak
v oblasti infrastruktury, službách, případně pro své podnikání. Druhou nejpočetnější skupinou byli
obyvatelé ve věku 51-65 let. Jedná se o aktivní skupinu obyvatel, která by měla být více využívána ve
vztahu rozvojových aktivit města. Obyvatelé můžou nabídnout již svůj volnější pracovní režim a
především své životní a odborné zkušenosti. Nejméně početnou skupinou respondentů byla věková
skupina 15-18 let. To však bylo dáno tím, že dotazníky byly distribuovány současně s komunálními
volbami a těch se mohou účastnit obyvatelé až od dovršených 18-ti let. První vlna dotazníkového
šetření však poukázala na značný zájem o veřejné dění žáků II. stupně ZŠ, a proto lze předpokládat,
že v rámci komunitní práce města s občany budou zapojeni.

Nejdůležitějším budoucím potenciálem pro komunitní plánování je většinový
názor napříč věkovou strukturou, který se dá shrnout následovně:
obyvatelé mají prokazatelný zájem na zlepšení životního prostřední ve městě a
přisloučených obcí jako celku prostřednictvím zklidnění dopravy, vytvořením
volnočasových přírodních zón, zefektivnění systému separace odpadů a
podpory tradičních akcí, kde by se se svými sousedy mohli potkávat.

Výsledky prioritizace jednotlivých oblastí mají o to větší vypovídající schopnost, protože respondenti
mohli vybírat 1-2 možnosti z uzavřených otázek. Tím vytvořili vyšší možnost kombinací.
Na základě agregovaných výstupů, viz. tabulka, lze shrnout následující závěr.
•

Největší počet obyvatel napříč věkovou strukturou dává přednost řešení celkové dopravní
situace ve městě, v kombinaci s urgentním řešením dopravního zatížení centra, řešením
parkování, cyklostezek a chodníků.

•

Největší počet obyvatel dává přednost v rámci volnočasových aktivit pobytu na čerstvém
vzduchu ve formě tematických odpočinkových zón a kvalitních sportovišť v kombinaci
s masivní podporou péče o veřejnou zeleň.

•

Oblast systému nakládání s odpady si zaslouží v budoucnu další detailní komunikaci s občany
v kombinaci s ekonomikou provozu. Výsledky dávají prostor pro snížení nákladovosti likvidace
odpadů. Obyvatelé jsou připraveni více a detailněji separovat odpad, vč. BIO. Systém
nakládání s odpady je vhodný pro komunitní diskuzi i z hlediska, kdy se vyjádřilo k systému
pouze 72% respondentů.
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AGREGOVANÉ VÝSTUPY

Respondenti - pohlaví

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST – II.

neuvedeno
7%

METODIKA AGREGACE VÝSTUPŮ
•
•

•

•

•

•

Otázky č. 1-3 jsou otázky uzavřené a kvantifikace je uvedena v tabulce. Zde je výsledek
průkazný, bez komentářů.
Otázka č. 4 je otázkou otevřenou s širším spektrem dopadu reakcí respondentů a je
vyjádřením četnosti zmiňovaných odpovědí, viz. příloha: detailní vyhodnocení dotazníku
v excelovém souboru. Protože respondenti zmiňovali různý počet odpovědí, nelze
výsledky sčítat a přiřazovat k počtu respondentů. Jedná se o seřazení reakcí dle
četnosti. Protože je téma otázky však pořád značně široké, jsou uvedeny k reakcím
komentáře.
Otázka č. 5 je otázkou kombinovanou. V uzavřené části je výsledek průkazný, bez
komentáře. V otevřené části pouze v detailech komentuje vybranou možnost z uzavřené
části. Jedná se tedy pouze o rozvedení kvantifikované odpovědi, a tedy nelze
kvantifikovat.
Otázka č. 6 je otázkou otevřenou. Tabulka obsahuje uvedené konkrétní odpovědi
respondentů dle max. četnosti – první tři nejdůležitější. Detailní a jednotlivé reakce,
jejichž kvantifikace nemá vypovídající hodnotu, viz. příloha: detailní vyhodnocení dotazníku
v excelovém souboru.
Otázka č. 7 je otázkou otevřenou. Tabulka obsahuje uvedené konkrétní odpovědi
respondentů dle max. četnosti – první tři nejdůležitější. Detailní a jednotlivé reakce,
jejichž kvantifikace nemá vypovídající hodnotu, viz. příloha: detailní vyhodnocení dotazníku
v excelovém souboru.
Otázka č. 8 je otázkou otevřenou s širším spektrem dopadu reakcí respondentů a je
vyjádřením četnosti zmiňovaných odpovědí, viz. příloha: detailní vyhodnocení dotazníku
v excelovém souboru. Protože respondenti zmiňovali různý počet odpovědí, nelze
výsledky sčítat a přiřazovat k počtu respondentů. Jedná se o seřazení reakcí dle
četnosti. Kvantifikace uvedených odpovědí v tabulce se týká aktivity, kterou zmínilo min.
10 respondentů. Protože je téma otázky však pořád značně široké, jsou uvedeny
k reakcím komentáře.

Respondenti dle věku a pohlaví
Pohlaví

Věková struktura

muži

245

ženy

276

neuvedeno

38

15-18 let

10

19-25 let

44

26-35 let

81

36-50 let

155

51-65 let

122

66 a více let

106

neuvedeno

41

muži
44%

ženy
49%

Respondenti - věková struktura

26-35 let
14%
66 a více let
19%

15-18 let
2%

19-25 let
8%

51-65 let
22%

36-50 let
28%

neuvedeno
7%
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Analýza výsledků
dotazníku dle věkové
struktury
Doprava
1. Vyberte 2 oblasti, které
by měly být ze strany města Kultura
nejvíce podporovány:

Zeleň a úprava
veřejných míst
Sport a zázemí pro
volnočasové aktivity
(hřiště, parky, sál,
klubovny, …)
Nakládání s odpady

2. Co vás nejvíce tíží
v oblasti dopravy? (vyberte
max. 2 možnosti)

3. Podporu, kterých
volnočasových aktivit byste
nejvíce uvítali? (vyberte
max. 2 možnosti)

4. Vyhovuje Vám stávající
systém svozu odpadů a jak
by se dle Vás dal zlepšit
systém nakládání
s odpady?

Technická
infrastruktura
(vodovod,
kanalizace, veřejné
osvětlení, rozhlas a
jiné sítě)
Bezpečnost
(bezpečnost na
komunikacích,
osobní bezpečnost)
Parkování
Bezpečnost na
komunikacích
Dopravní
obslužnost
přisloučených obcí
(Veská, Kladina,
Velké Koloděje,
Lukovna, Dražkov)
Cyklostezky a
chodníky
Dopravní zatížení
centra města
Dětská hřiště
Odpočinkové zóny
(altány, lavičky,
parky,…)
Hřiště nebo plochy
pro teenagery
(workout, skate,…)
Sportoviště
Klubovny pro
zájmovou nebo
spolkovou činnost
Ano
Ano s
připomínkou/nápad
em
Pouze připomínka
Ne
Neuvedeno

5. Jaký způsob informování
a propagace města Vám
nejvíce vyhovuje? (vyberte
max. 2 možnosti)

Schůzky
s veřejností
Zpravodaj –
Sezemické noviny
Webové stránky
Sociální sítě (např.
Facebook)

Celkem

15-18
let

19-25
let

26-35
let

36-50
let

51-65
let

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili
6. V Sezemicích chybí centrální veřejný prostor pro
setkávání občanů. Máte nápad, kde by mohl vzniknout?
Může se jednat o park, náměstí či jiný otevřený veřejný
prostor.
7. Které zapomenuté tradice by bylo dobré ve městě
obnovit?

66 a
neuvedeno
více let

312

7

25

41

84

78

55

22

51

1

7

9

12

7

10

5

207

4

19

26

56

50

38

14

8. Je něco, co Vám v Sezemicích opravdu chybí?
175

4

18

44

56

25

20

8

58

1

3

10

18

12

10

4

94

0

6

14

29

24

14

7

129

0

6

16

34

31

35

7

179

3

15

16

46

46

40

13

131

3

8

19

32

35

26

8

park Mlynářka
Spartak/za hřištěm/u hřiště

80
50

u radnice/Husovo náměstí

40

masopust
trhy/jarmark (vánoční, farmářské…)
máje
Dopravní situace a parkování
Cyklostezky a chodníky
Sportoviště, posilovna, tělocvična
Obchody
Místo ke koupání, bazén
Čistota a klid
Autobusové spoje
Zeleň, parky
Centrální místo, náměstí

68
54
37
63
51
36
34
25
19
18
17
12

Otázka č.4: Vyhovuje Vám stávající systém svozu odpadů a jak by se dle Vás dal zlepšit systém
nakládání s odpady?
V komentářích respondenti nejčastěji zmínili
Požadavek na častější vývoz (komunálního/tříděného
odpadu)
46

123

4

16

15

42

26

15

5

250

8

19

51

70

43

38

21

301

2

16

41

87

75

63

17

157

2

5

35

34

34

36

11

299

4

26

40

77

73

59

20

Častější přistavení kontejnerů na zeleň

14

Zavedení nádob na kov

13

Častější přistavení velkoobjemových kontejnerů

9

Více nádob na tříděný odpad v přisloučených obcích

9

Nevyhovující nádoby, pytle

9

Jednání pracovnice úřadu

5

Třídění a chování spoluobčanů

4

135

3

15

18

62

18

11

8

Návrh na bezplatné nádoby na bioodpad

4

191

4

16

38

62

40

22

9

Úklid kolem kontejnerů

3

Návrh na zastřešení kontejnerů

3

82

2

7

10

27

18

13

5

Nádoby na nápojové kartony

2

259

7

22

43

74

60

39

14

Nádoby na olej z domácností

2

Nevyhovující Excelová tabulka

2

34

0

1

5

9

11

6

2

52

0

6

10

14

9

9

2

59

1

2

13

19

15

7

2

157

2

13

10

39

27

45

21

107

1

5

6

28

29

26

12

427

9

25

57

113

107

90

26

231

2

16

37

73

63

30

10

115

3

25

36

29

13

5

4

Komentáře:
•
•
•
•
•
•
•

2x ročně by bylo dobré zavést kontejnery na větší domovní odpad (nábytek apod.).
Ano, ale sklo po vysypání není uklizeno z chodníků a cest
Ano, chybí velkoobjemové kontejnery
Ano, přidat kontejner na hliníkové folie.
Ano, svoz zeleného odpadu (kontejnery) - delší čas na nakládky
Ano, svoz zeleného odpadu (kontejnery) - delší čas na nakládky
Ano, uvítala bych kontejner na zeleň jaro až podzim
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ano, vyhovuje, jen by se občas mohl někde poblíž přistavit kontejner na velkoobjemový odpad
Ano, vyhovuje, jenom je potřeba častěji kontejner na svoz listí a odpadu ze zahrady.
Ano, vyměnit aktuální kontejnery na tříděný odpad za klasické - stávající mají malé otvory.
Během roku více kontejnerů v obcích a na delší dobu
Bioodpad by mohl být bezplatný (v jiných městech funguje odprodej do kompostáren).
Bylo by fajn, kdyby byly popelnice vyváženy každý týden.
Častěji vyvážet tříděny odpad. Aby se doma nehromadily pytle. Děkuji.
Častější svoz - 1x týdně
Častější svoz odpadu
Častější svozy popelnic
Domnívám se, že je vyhovující. Pouze je potřeba některé obyvatele donutit, aby třídili! Proveďte kontrolu
popelnic před výsypem a popelnice, kde budou plasty apod. neodvezte. Budete se divit, co město ušetří.
Příklad Slabiňa.
Dostatečné třídění odpadu - více kontejnerů
Eko popelnice na sídlišti
Estetické zastřešení popelnic na sídlišti, z důvodu hygieny, zápachu apod.
Fungovalo by to dobře, kdyby se každý choval tak, jak by měl…
Hodil by se týdenní svoz odpadů. Eliminoval by se tím zápach, zejména v letních měsících
Chybí kontejner na dopady většího rozměru z domácnosti a častější kontejnery na odpady ze zahrady jako
jsou větve a kořeny
Chybí kontejnery na nápojové kartony (tetra-pack). Jinak spokojenost.
Chybí kontejnery na nápojové kartony a hliníkové odpady.
chybí mi kontejnery na plechovky a baterie
Je málo pytlů - mám s tím problémy, pracovnice na úřadě nemají vstřícný přístup.
Jednou za 14 dní je nedostačující, jinde odváží jednou týdně za stejný poplatek, hnije to v popelnicích.
Jezdit častěji za stejné Kč jako v Pardubicích.
Kontejner na odpady - bordel - např. kus koberce, staré kufry apod., prostě odpad; a na kovy - např.
plechovky, čerpadla, kusy plechu
Kontejner na větve a zeleň
Kontejner na zeleň
Kontejnerový systém (pytle) - plechovky, jinak vše OK
Kontejnery na drobné železo (plechovky…)
Kontejnery na odpady ze zahrad
Kontejnery na plechovky
Možnost svozu odpadu do technických služeb alespoň 1x za 14 dní v období duben-listopad.
Možnost zápůjčky barevných nádob na plast, papír… Pytle by bylo do čeho dát.
Možnost stálého kontejneru na větve
Nabídnout volitelně nebo 2x až 4x měsíčně odvoz. Stávající 1x za 14 dní je v létě zápachem u domu
neúnosné (směsný odpad, RD).
Nádoby na třídění odpadu do země, zatahovací pytle na tříděný odpad.
Ne - chtělo by to častější odvoz odpadů (1x týdně komunál, 2x měsíčně plast, papír, tetrapak).
Ne docela. Třídit více druhů odpadů.
Ne! Doporučuji odvoz popelnic s komunálním odpadem 1x týdně. Při odvozu 1x za 2 týdny jsou popelnice
hygienicky závadné - zvláště v létě, plné much, červů a larev.
Ne!!! 1x za 14 dní svoz je málo. Častější svoz odpadu, větší popelnice, či více popelnic u domu
Ne, častěji kontejnery na bioodpad v přisloučených obcích.
Ne, minimálně zlepšit zobrazení v Excelu, myslím tím to aby byl zápis podle čísel a také kolik celkem bodů
kdo má. Tabulka co je nyní, mi vůbec nevyhovuje(nepřehlednost), vždy když jdu na úřad se zeptat kolik mám
bodů tak mě paní úřednice odkáže na tabulku. Nebo zasílat na email kolik má daná domácnost bodů za
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jeden měsíc a celkový počet bodů. Ideálně bych bral motivační PAYT systém od MojeOdpadky.cz. Také
bych zohlednil ty, co se snaží vyprodukovat méně odpadu.
Ne, navrhuji 1x týdně.
Ne, stávající svoz 1x za 14 dní z bytovek v ulici Spojovací, Nerudova a okolí je naprosto tristní a nevyhovující,
v létě popelnice smrdí, množí se mouchy a červy.
Ne, svoz každý týden
Ne, určitě častěji, v Pce jezdí za ty samé Kč každý týden.
NE-1x týdně
Nepočítat slevy na osoby, ale na skupinu osob (jednotku)
Nevyhovuje - chybí kontejnery na plast v Kladině, popř. vhodné kontejnery v Sezemicích (s běžným otvorem)
Nevyhovuje - odvoz každý týden.
nevyhovuje - systém třídění je neekologický, přejít na systém speciální kontejner a svážet týdně
Nevyhovuje činnost sběrných dvorů, sběr bioodpadu, nebezpečného odpadu, suti a objemného odpadu.
Nevyhovuje! Odvoz komunálního odpadu 1x za 14 dnů hygienicky zcela nevyhovuje. Sezemice v tomto
zaostávají.
Nevyhovuje! Svoz by měl být 1x týdně. Oproti Pardubicím máme stávající svoz předražený.
Nevyhovuje, 1x za 14 dní je příliš málo. Plasty 1x měsíčně také.
Nevyhovuje, hlavně komunikace s úřednicí, která to má na starosti.
Nevyhovuje, chce to obecní kompostárnu
Nevyhovuje, chtěl bych více kontejnerů na tříděný odpad v Kladině (plasty!)
Nevyhovuje, chtěla bych svoz 1x týdně
Nevyhovuje, kontejnery na tříděný odpad pro přisloučené obce. Vývoz komunálního odpadu 1x týdně v
Kladině (za plnou cenu!!!)
Nevyhovuje, platíme 2x tolik, co Pardubáci (tam se vyváží každý týden) a nevrací se popelnice tam, odkud
je popeláři vzali. Odkládají je před vrata a pak to zdržuje dopravu, chodci mezi nimi musí kličkovat atd.
Nevyhovuje, uvítala bych místo pytlů na tříděný odpad barevné, plastové popelnice, které by se vyvážely
jako sklo
Nové moderní kontejnery (velkoobjemové), svoz každý týden
Odpady by se měly odvážet každý týden. V obci Kladina by byl dobrý kontejner na plasty a papír.
Paní na úřadě, která vydává známky na popelnice, by se k nám mohla chovat lépe.
Paní, co to má na starosti, je nepříjemná. Vše je pro ni problém. Tabulku v Excelu sčítá na kalkulačce.
Platba za kg
Počaply vyměnit 2x sklo za 1x sklo a 1x papír.
Podzimní termín svozu je dlouho (začátek října)
Popelnice na bioodpad zdarma
Přistavení více kontejnerů na bioodpad do přisloučených obcí, případně větší nádoby k jednotlivým
nemovitostem. Nádoby na tříděný odpad k nemovitostem.
Přivítala bych kontejnery na plechovky (vím pouze o jednom), odečet platby za odpad na každého člena
domácnosti
Pytlový svoz, tříděný svážet častěji než 1x měsíčně
Rozmístit více kontejnerů na tříděný odpad nebo na žádost skupin sousedů.
Rozšířit o svoz biologického materiálu
Sběrný dvůr je ostudou Sezemic.
Sleva na komunální odpad pro domácnost se zaplacenou popelnicí na bioodpad.
Směsný odpad 1x za 14 dní vyhovuje. Bioodpad víceméně vyhovuje - na podzim častěji. Kontejnerový svoz
zahrad. odpadu nevyhovuje, je potřeba častěji. Pytlový svoz tříděného odpadu - vyhovuje. Vlastní sběrný
dvůr města Sezemice s využitím získaných surovin.
Směsný odpad 1x za 14 dní vyhovuje. Bioodpad víceméně vyhovuje - v měsíci říjnu častěji! Kontejnerový
svoz zahrad. odpadu nevyhovuje! Častěji - nyní jen 2x ročně. Pytlový svoz tříděného odpadu - vyhovuje.
Zlepšit systém - vlastní sběrný dvůr ve vlastnictví města s využitím získaných surovin jako druhotných
komodit.
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Svážet množství bioodpadu rozdáním kompostérů občanům 1 ks/1000 m2 plochy pozemku. Podobně, jako
to řeší jiná města.
Svoz - ok, zajistit, aby sběrný dvůr bral všechny odpady a ne jenom něco
Svoz 1x týdně
Svoz by měl být každý týden.
Svoz by mohl být týdně, ne 1x za 14 dní
Svoz každý týden
Svoz odpadu by stačil jednou za tři týdny
Svoz odpadu komunální vyhovuje, ale co ostatní odpad?
Svoz odpadů vyhovuje, rozšířit a podporovat třídění odpadu, např. větší finanční bonus za třídění.
Svoz odpadů vyhovuje. Snížení skládky ve sběrném dvoře (železná Kuňka).
Svoz OK. Jen pytle na tříděný odpad by mohli být silnější, aby se netrhaly.
Svoz plechovky - není!
Svoz popelnic - vyhovuje, ale uvítali bychom v obcích přisloučených kontejnery na jaro a podzim na delší
dobu.
Svoz provádět 2x měsíčně
Svoz provádět 2x měsíčně
Svoz tříděného odpadu dvakrát do měsíce. Obava z ukončení třídění odpadu z důvodu postupného
nevykupování odpadu zpracovatelskými firmami.
Svoz zeleně pravidelně a častěji
Systém vyhovuje, ale ne přehlednost tabulky s nasbíranými body.
Tak jako v ostatních městech či obcích - za stejnou cenu - svážení 1x týdně.
Tříděný odpad ok, bioodpad ok, běžný komunální odpad 2x měsíčně katastrofa, zvláště v létě naprosto
nedostatečné (smrdí)
Tříděný odpad ok, bioodpad ok, běžný komunální odpad 2x měsíčně katastrofa, zvláště v létě naprosto
nedostatečné (smrdí)
U nádob na sklo je na silnici sklo - při nakládání na odvozové vozidlo padá na silnici.
Uvítala bych 3x ročně kontejner na odpad ze zahrad či větší kontejner na odpad z domu - polštáře, nábytek
a kontejnery na kovový odpad.
V okolních obcích Sezemic chybí kontejnery na papír.
V Počaplech máme místo papíru 2x sklo.
V zásadě vyhovuje, v létě bych zkrátil interval vývozu TKO z dvou týdnů na jeden, po dvou týdnech popelnice
v 35°C značně zapáchají
Vadí mi, že při odvozu skla zůstává sklo na chodníku nebo na silnici a dochází k propíchnutí kola
Vcelku vyhovuje s výjimkou Vánoc. 25.12. jsou popelnice na sídlišti přeplněné a to trvá až do svozu. Hromadí
se odpadky vedle popelnic.
Velkoobjemový kontejner na zeleň častěji než 2x ročně.
Větší kapacita popelnic na bioodpad
Více kontejnerů na tříděný odpad
Více nádob na olej a železné předměty
Více peněžních odměn za tříděný odpad
Vrátit do Šmoulova "vchodové" popelnice!
Vyhovuje (co je nového kolem bioplynové stanice?)
Vyhovuje mi pravidelnost, je dostačující, ale nalepování štítků na pytle mi připadá zbytečné a příliš složité
Vyhovuje, ale chybí svoz plechovek
Vyhovuje, ale ke třídění odpadu by bylo vhodné donutit i ty, co netřídí (např. nevysypáním nevytříděné
popelnice).
Vyhovuje, jen mi hodně vadí, že hodně občanů netřídí odpad. Stačí se před svozem odpadu podívat do
popelnic.
Vyhovuje, jen snad je měsíc na svoz plastů a papíru někdy příliš dlouhý.
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Vyhovuje, kontejner na plechovky a olej z domácnosti
Vyhovuje, možná do Sezemických novin napsat, co se může nemůže vkládat do pytlů (např. špinavý kelímek
od jogurtu, nebo se má nejdříve vymýt).
Vyhovuje, možná lepší doplňování pytlíků na psí exkrementy, snížit poplatek za biopopelnici.
Vyhovuje, paní by mohli dávat stejný počet prázdných pytlů jako plných (občas dostaneme úplně jiné než
odevzdáme plné), ale to je spíš přepracováním. A mohl by byt větší odpočet peněz, takhle to vyčerpáme za
čtvrt roku
Vyhovuje, patří k těm lepším
Vyhovuje, stačilo by mi i odvoz 1x měsíčně
Vyhovuje, v Kladině chybí kontejner na kov (hliník)
Vyhovuje. Vetší kontejnery na plasty a papír
Vyhovuje// Za velké znečištění ekologické, estetické i morální považuji místní NEZÁKONNÉ vrakoviště aut POČAPLY
Vyřešit otázku sběrného dvoru
Vyvážení popelnic 1x/14 dní je nedostačující! 1x/7 dní by mělo být ideální.
Vývoz 1x týdně u RD
Vývoz odpadu 1x týdně; lepší komunikace s pracovnicí, která to má na starost!
Z větší části ano. Do přisloučených obcí: kontejnery na plechovky/kovy. 1x ročně uspořádat v obcích svoz
nadrozměrného/nebezpečného odpadu
Za stejné peníze jinde vyvážejí 1x týdně - proto zlevnit nebo vyvážet také 1x týdně!
Zastřešení popelnic - zápach, hygiena
Zavést opět popelnice pro bio odpad
Zvýšit kapacitu kontejnerů na tříděný odpad
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Otázka č. 8: Je něco, co Vám v Sezemicích opravdu chybí?
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V komentářích respondenti nejčastěji zmínili
Dopravní situace a parkování

63

Cyklostezky a chodníky

51

Sportoviště, posilovna, tělocvična

36

Obchody

34

Místo ke koupání, bazén

25

Čistota a klid

19

Autobusové spoje

18

Zeleň, parky

17

Centrální místo, náměstí
Kavárna, stravovací zařízení
obcích

12

Čerpací stanice

•
•
•
•
•
•
•

v přisloučených
8
7

Bezpečnost (na komunikacích, osobní)
6
Kavárna, stravovací zařízení v přisloučených
obcích
8
Lékař

6

Hospodaření s odpady

5

Vedení města, jednání úředníků

5

Kino

5

Kanalizace, ČOV

4

Kvalita vyučujících na ZŠ

3

Vak s hnojivem ve Veské

3

Startovací byty pro mladé

2

Kultura

2

•
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Komentáře:
•

•
•

•
•
•

Každému chybí co v dané situaci zažívá. děti/ tak hřiště, mládež / sportoviště, kočárky/ chodníky, lavičky.
Teď aktuálně více stromů u dětského školního hřiště aby se hřiště dostalo víc do stínu a dalo se být i v létě.
Doplnit tam do roku tu provazovou věž. Doplnit sportoviště pro mládež u školy/mlynářky a zralé u Šmoulova.
Aby děti měli aktivitu. Vyřešit parkování u cesta pošty, knihovny,2 obchodu. Propojit bus pro školní děti ze
Sezemic a okolí a uvolnit parkování u školy. Děkuji.
"Kvalitní centrum města"
Druhé zrcadlo na křižovatku Nerudova x Kunětická: od počápelské není vidět ze směru od Počapel; 2)
Posunout přechod na křižovatce Havlíčkova x Masarykova u prodejny motorek dál ve směru Rokytno,
výrazně (blikání) ho označit. Auta jedoucí od Pardubic vůbec nedávají přednost (kontakt na mě pro
eventuální vysvětlení: Hana Machková, 776019443, machkovahana@seznam.cz; 3) Dopravní situace u MŠ
a ZŠ - parkoviště nedostatečné, auta najíždějí a couvají (nemohou malé školáky vidět). Návrh - zkrátit
trojúhelník, který objíždějí, aby necouvali a plynule ho objížděli.
Antukové tenisové kurty, squashové kurty
Autobus Koloděje-Kladina-Sezemice v 16:30. Cyklostezka Koloděje-Sezemice. Zlepšení křižovatky se
zrcadly v Sezemicích v dopravní špičce (ráno a v 16hod.) - řešení křižovatky.
Autobus Sezemice - Kladina - Veská - Koloděje mezi 16-17 hod.; linka MHD č. 28 - prodloužit z Veské do
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Koloděj; cyklostezka z Koloděj do Sezemic
Autobusové zájezdy pro seniory
Bar, více parkovacích míst, prosím!
Bazén anebo nějaké místo, kde by se dalo v létě koupat
Benzínka
Benzínová pumpa
Brát větší ohled na připomínky občanů
Byl bych moc rád, aby se přidaly ke košům i další malé koše na tříděný odpad (plast, papír, sklo, kov). Navíc
většinou když jdu se psy kolem domova důchodců tak mě se někdo zeptá, zda nemám pytliky na psí
exkrementy, protože v držáku na tyto sáčky tam není ani jeden. Chápu, že to jsou moji psy a měl bych si ty
sáčky koupit, ale v tom případě nechápu z jakého důvodu tam je tento držák. Další věc, co mi chybí, tak je
místo na koupání, bohužel nevím, jak by se toto místo dalo vytvořit.
Byty pro mladé
Centrální náměstí
Centrální náměstí - pěší zóna
Centrum
Cesta do lesa mimo veřejné komunikace
Cyklostezka do Hradce
Cyklostezka do Kladiny, semafor u zrcadla v Sezemicích a vyhřívaná zrcadla v Sezemicích (když jsou
zamlžena, je odbočení velice riskantní, není tam ani po sebevětší snaze vidět)
Cyklostezka do Kladiny. A naopak vadí příliš časté hlášení městského rozhlasu (2krat denně je fakt dost a
kolikrát to jde odpoledne dvakrát po sobě), navíc je znělka hrozne hlasitá a budí mi děti. Bohatě by stačilo
hlášení v textové podobě na stránkách města.
Cyklostezka Koloděje-Sezemice, autobus Koloděje-Sezemice v 16:30hod.
Cyklostezka Koloděje-Sezemice, posílení dopravy Sezemice-Koloděje mezi 15:00-18:00, workoutové hřiště
Cyklostezka Sezemice - Kladina
Cyklostezka Sezemice - Kladina - Koloděje
Cyklostezka Sezemice-Veská (osvětlená)
Cyklostezka spojující Velké Koloděje a Sezemice, ideálně napojená na stezku do Pardubic.
Cyklostezka spojující Velké Koloděje, Kladina, Sezemice, autobusový spoj Sezemice-Kladina-koloděje v
16:30hod.
Cyklostezka Veská-Sezemice
Cyklostezka ze Sezemic do Kladiny
Cyklostezky do přisloučených obcí
Cyklostezky do přisloučených obcí, cesty pro pěší v okolí Sezemic, prostupnost krajiny, autobusové zastávky
Cyklostezky v okolí i ve městě
Cyklostezky, cyklopruhy, ukázněnost důchodců na kole
Častější městská pardubická doprava
Častější svoz odpadu - komunální, ale i přeplněné kontejnery na tříděný odpad, často ho musíme odvážet
do Pardubic, pokud ho nechceme pohodit vedle kontejnerů.
Čerpací stanice
Čerpací stanice poh. hmot
Čistota, zeleň
Dát do kupy rybníček v Dražkově.
Dobré, vstřícné chování úředníků k lidem.
Dobrý lékař, gynekolog.
Dobrý povrch cyklostezek, čištění kanalizace
Dobrý praktický lékař, gynekolog, domácí potřeby, drogerie
Dobří prodejci ovoce a zeleniny (viz farmářské trhy) a volnočasový veřejný prostor (parky)
Dodržování dopravních předpisů, lepší pořádek na ulicích. Velké množství prachu a nečistot ucpává kanály
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Dodržování pořádku, vztah k vlastnictví, volné pobíhání psů v katastrech obcí.
Dodržování zákazu hlasitých činností v neděli a o svátcích
Dokončení chodníku v ulici Třebízského, bezpečnost dětí v okolí školy a školky
Dopravně-silniční obchvat
Dopravní obslužnost obcí (i v Kolodějích, jsou součástí Sezemic)
Dopravní obslužnost přisloučených obcí - častější
Dopravní obslužnost - MHD Sezemice, Kladina, Velké Koloděje. Semafory na nepřehledných křižovatkách,
silnice + chodníky + autobusová zastávka Kladina
Dostatečně velké záchytné parkoviště. Stání aut na místních komunikacích, ale i podél hlavní silnice je už
neúnosné. / Zaměřit se na chodníky, ale ne cyklostezky. Cyklostezky nemá cenu budovat, protože po
stávajících dost cyklistů stejně nejezdí. Námět pro MP zaměřit se občas na chodce a cyklisty než buzerovat
za blbosti řidiče aut.
Drogerie
Drogerie se železářstvím
Drogerie, domácí potřeby, papírnictví
Drogerie, forma kutila (barvy…)
Drogerie, textil, kovomat? Vše tu bylo, ale jezdilo se nakupovat do Polska, takže nic. Dobrá útulná kavárna.
Dejte prostor a já to vezmu.
Drobní živnostníci - obchod se zeleninou, galanterie, kavárna, květinářství - větší výběr zboží do 17 hod.
Druhý praktický lékař
Fitcentrum
Funkční chodníky, které jsou obsazeny auty momentálně. Katastrofa z hlediska bezpečnosti především dětí.
Dále návaznost cyklostezek a údržba jejich kvality.
Galanterie, drogerie
Hezké centrum města - náměstí bez dopravy
Hezké místo na procházky, propojení cyklostezky směr Pardubice s cyklostezkou směr Rokytno
Historické centrum (náměstí?)
Holky, bary a možná by to chtělo nějaký ten striptýzový klub :-)
Hřiště s malými brankami
Chodníky
Chodníky, efektivní řízení dopravy, koupaliště
Chodníky, stezka, MHD - spoj a zastávka pro obec Kladina, spojka Sezemice - Kladina - Velké Koloděje
např. jen kamenitá cesta, "přírodní"
Chybí mi chodníky ve Veské a přilehlých obcích Velké Koloděje, Zminný, Sezemice, a rovněž cyklostezka
Veská-Dubina.
Chybí mi staré časy a děti na hřištích!
Chybí mi tu klid, je tu nadměrný hluk a provoz na komunikacích, nové chodníky - Pernštýnská ulice.
Chybí mi zastavování vnitřního prostoru města/opravy budov. Nelíbí se mi rozrůstání zástavby do luk a polí.
Chybí nám chodník ul. Třebízského
Chybí tu klid a pohoda, je tu chaos, nedá se přejít přes silnici - velký provoz.
Jazykové kurzy pro dospělé, možnost návštěvy kulturních akcí mimo město nejen pro "vyvolené" = např.
organizované výlety…
Jeden supermarket
Jsem zde spokojena. nechybí mi zde nic
Kamerový systém spojený s měřením rychlosti - Masarykova ul. - vjezd a výjezd z obce.
Kanalizace a rychlý internet v přisloučených obcích, taxi pro seniory (jako mají např. v Pardubicích).
kanalizace Počaply chalupy, protihluková stěna pro budoucí obchvat Sezemic (Počapel) k přivaděči R35
Katastrofální stav silnice a chodníky - žádné nejsou, neřeší se X let Kladina
Kavárna s dětským koutkem a hernou, případně hlídáním dětí. Cvičení pro děti do 1 roku a od 1 do dvou let.
Cyklostezka z Kladiny do Sezemic, do Koloděj
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kavárna, park
Když jedete do okolních vesnic (Choteč, Ředice) - krásné, upravené. V centru Sezemic staré zastávky špinavé, plné listí a odpadu. Dále se mi velice nelíbí, že se nižší vrstva schází před obchodem U Martina,
Mám strach pustit dítě do obchodu. Je to ostuda města!
Kino
Kino, internetová kavárna
Klasická drogerie
Klid od aut! Než bude obchvat Sezemic tak budu asi po smrti!!
Klub rugby
Koncepční přemýšlení - přiměřené, skromné, rozumné, včasné regulace/manuál pro obnovy střech taškové. Používání tašek přírodní barvy - stávající nehezký pohled na střešní krajinu (černé, vínové, hnědé
- ne)
Kontrola MP - parkování v křižovatce ulic Nová a Smetanova, auta stojí velice často do poloviny křižovatky
Koupaliště
Koupaliště (i přírodní)
Koupaliště, bazén
Koupaliště, kryté sezení na hřišti Spartaku
Koupaliště, MHD ze Sezemic do Veské
Koupaliště, park s lavičkami
Koupaliště, wellness
Koupaliště; možnost využití herních ploch veřejností; chybí tu chodníky a bezpečné propojení města s
ostatními obcemi; vadí mi chodníky odnikud nikam
Koupaliště; velice chybí obchod s potřebami pro kutily (dům, zahrada…), něco jako byla drogerie p. Žohy
Kulturní akce
Kvalitní kanalizace; vadí mi hluk ze střelnic (i ve dnech "klidu", kdy se nesmí používat hlasitá technika sekání trávy…)
Kvalitní posilovna pro ženy, stávající není pro ženy a je naprosto nevyhovující.
Kvalitní sportoviště pro ZŠ
Kvalitní učitelé na ZŠ, MHD, tenisové kurty, cyklostezka skrz Sezemice, obchvat, neúnosná doprava
Květinová výzdoba veřejného prostranství (viz Spojil)
Lavičky
Lépe udržované zastávky BUS
Lepší cesta ke hřbitovu
Lepší fungování městské policie - parkování v protisměru, v zatáčkách, na chodnících, větší investice v
přisloučených obcích, chodníky, stezky, rychlost průjezdu, autobus. Doprava
Lepší spojení s MHD Pardubice
Lepší umístění přechodů
Lepší, modernější vybavení posilovny, nová tělocvična
Lidl
Lidl, Lukovna - zde auta jezdí opravdu rychle a je zde velký provoz
Malý výběr knih v knihovně, MHD, cyklostezka skrz Sezemice, obchvat pro auta, kvalitní učitelé v místní ZŠ
Měření rychlosti směr Sezemice-Veská
Měření rychlosti v Počaplech 1x týdně
Město by se více mělo zajímat o lidi, kteří žijí sami (jsou nemocní, bez příbuzných, staří, postižení). Rozvoz
jídla pro staré a nemocné. Charita - lidem starým a nemocným dojít na nákup, drobné domácí práce či
vykoupat…benzínová pumpa, parkování kolem důchoďáku neohleduplnými občany, kteří sice jdou na
návštěvu, ale blokují příjezdové cesty. Mnohdy stojí tam, velice dlouho a nejdou sehnat, kde jsou, aby auto
odstranili. Jsou zdraví a mohou auto jistě zaparkovat opodál, kde nebudou zamezovat. druhým. Městská
policie by měla zvýšit kontroly.
Městská policie, která se pohybuje pěšky v ulicích (i po setmění).
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MHD a cyklostezky do přisloučených obcí
MHD do přisloučených obcí
Minigolf, tenisové dvorce, volejbalové hřiště, wellness
Minigolf, volejbalové a tenisové hřiště, wellness
Mohu říci, že mi zde nic nechybí. Vadí mi však největší ostuda Sezemic při hlavní silnici, naproti pěkně
upravenému prostranství před "hasičárnou", bývalá prodejna zeleniny, asi v majetku p. Chmelíka. To je děs.
Ještě k tomu ten plevelem zarostlý vrak! Brzy mu to ale spadne na hlavu. je to montovačka.
Možnost procházky v parku nebo v zeleni (stín), cyklostezky toto nesplňují
Možnost venčit psy na velkých prostranstvích
Myslím, že vedení Sezemic si vede dobře.
Na tuto otázku jsou 2 řádky na vyjádření? Jak směšné!
Nájemní startovací byty pro mladé, bytová výstavba, zasíťované pozemky s účastí města
Nákupní středisko - Lidl, Penny
Náměstí
Náměstí, park
Napojení cyklostezky Sezemice - Dříteč - HK/PCE
Např. obyčejná polní cesta podél Lodrantky až do Kladiny?! Nějaký zemědělec ji od akvaduktu nevratně
zaoral
Návaznost cyklostezek, chodníky - někteří občané si tento prostor realizují dle svého (parkování, zeleň,
zrušení chodníků ze své vůle, nemožnost projet s kočárkem, vyhnání dětí na silnici).
Není rozumět hlášení rozhlasu v okrajových částech města - směr Kladina.
Není vyhláška - psy chodí na procházky s majitelem na volno, bez košíku.
Není zde obchod - obuv, textil, drogerie, papírnictví, železářství ani spořitelna, je to horší než dříve. Ro staré
lidi není možný lehký přístup ze spodu na hřbitov. Zábradlí je nevyhovující, jeho síla je jako pro výběh pro
dobytek a není ani všude.
Noční linka pardubické MHD
Obecně město "nežije". 90 % lidí vůbec nezajímá obec, jen že zde bydlí
Obchod - galanterie, spořitelna, koupaliště, obuv
Obchod drogerie
Obchod s dílenským zbožím a nářadím, autodoplňky, cyklo, barvy laky, drogistické zboží atd.
Obchod s kvalitnějším textilním zbožím a kvalitnější obuví. Obchod drogerie (bývalý obchod p. Žoha)
Obchod typu bývalé drogerie
Obchod, tak jak ho provozoval p. Žoha (něco od barev, kol, železářství, výroba klíčů).
Obchody
Obchvat
Obchvat a předělání celé dopravní struktury, zavřít most na Kunětice a nové chodníky (Pernštýnská ulice
katastrofa!)
Obchvat města - dopravní přetížení centra města
Obchvat města, přivaděč na R35 z Pardubic
Obchvat Sezemic, dopravní zácpy neúnosné.
Obchvat, vyřešení parkování U Martina a Potraviny Klabeneš, městská policie v ulicích, cyklostezka až do
Chotče, klima v sále radnice.
Obloha bez světelného znečištění
Obnovit posezení u rybníka
Odpadkové koše se sáčky na psí bobky
Odpočinková zóna pro maminky s kočárky (lavičky, zeleň, stín vytvořený ze stromů, keřů), plocha pro
teenagery (přírodní posilovna a cvičební nářadí - viz vzor Slatiňany u koupaliště!!
Odpočinkové zóny
Odstranění proschlých stromů (bříz) u silnice ze Sezemic na Veskou; obchvat Sezemic
Otřesná doprava u školy z Holic - dělejte s tím něco!
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Papírnictví a galanterie obchod
Park, slušné děti (neřvoucí na veřejnosti), noční klid, kultura (kino), trávníky a chodníky bez vajglů a psích
exkrementů. Vyřešení parkování pro Šmoulov.
Park, zeleň, cyklostezka Kladina - Koloděje obnovit spojovací polní cesty!!! Zaorané - jsou ve vlastnictví
města!!!
Parkovací místa a ty kontejnery
Parkovací místa, v místě bydliště nelze parkovat
Parkovací prostory, protože auta stojí stál na chodníku, který slouží pro chodce a my chodíme po silnice
Parkování - ulice Nerudova
Parkoviště
Plocha pro vzdělávání dětí k řešení dopravních situací (dopravní hřiště se značkám, křižovatky apod.)(pro
předškolní děti a děti do 12 let)
Pobočka České spořitelny, služby - např. opravnu obuvi, úprava oprava různých oděvů…
Počápelský jez na Loučné, prodejna pana Žohy
Počaply - doprava - měření rychlosti alespoň 1x týdně, potom by možná řidiči respektovali 50 km rychlost!
Podpora malých podnikatelů
Pomoc od úřadu, od policie - dobrosrdečnost
Pořádná silnice do Veské a nové chodníky
Pořádné silnice a cyklostezky v obcích
Posilovna
Posilovna, fitness centrum (posilovna je pouze 1, stará a nezrekonstruovaná)
Pospolitost, Rocková hudba, více historie a její přiblížení. Odznaky a vlaječky města (třeba při oceňován
sportovců atd.)
Pravidelné měření rychlosti v obci
Pravidelný úklid města
Pravidelný úklid města (sekání trávy, zametání, kolem chodníků)
Prodejna domácí potřeby, drogerie, prodejna potravin, hospoda
Prodejna domácí potřeby, vč. Barvy, součástky na jízdní kola, spojovací materiál apod. (něco jako bývala
drogerie Žoha Josef)
Profi tenisové kurty, kavárna
Propojení cyklostezky přes město
Propojení cyklostezky z Pardubic do Rokytna a do Kunětic.
Propojení přisloučených obcí stezkami
Prostor s nářadím na cvičení v přírodě
Průjezdnost místních komunikací kolem zaparkovaných aut. / Zaměřit se na chodníky, ale ne cyklostezky.
Stávající cyklostezky spousta lidí nevyužívá.
Průmyslové zboží
Přátelé
Přímo v Sezemicích ne, v Počaplech dětské hřiště
Připojení přisloučených obcí cyklostezkami
Přírodní plovárna (či koupaliště) - úprava břehu Loučné v prostoru u mostu. Malé víceúčelové hřiště na sídlišti
Dukla. Veřejná "herna" pro stolní tenis, šipky, šachy, kulečník, apod. Moderní velká tělocvična.
Přírodní plovárna (či koupaliště) - úprava břehu Loučné. Malé uzavřené (zaklecované) hřiště na sídlišti Dukla.
Veřejná "herna" pro stolní tenis, šipky, šachy, kulečník, snooker… Moderní tělocvična! Mnohem větší velký
sál - na regulérní florbal.
Restaurace a obchod v obci Veská ... to ale asi město nevyřeší:((
Rychlé občerstvení - McDonald
Rychlé odstraňování hromadících se vraků aut na parkovišti v Nerudově ulici.
Rychlý internet
Rychlý internet (tzn. alespoň 100Mb/s)
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Řádný svoz odpadů - komunální 1x týdně. Přeplněné kontejnery na tříděný odpad, zejména papír, plasty.
Řízení dopravy u školy v čase 7-7:40
Semafor nebo aspoň kruhový objezd na křižovatce ulic Havlíčkova a Masarykova, stezka pro pěší a cyklisty
ze Sezemic do kladiny (hlavně z důvodu bezpečnosti dětí!)
Semafor u přechodu pro děti u školy a výrazné omezení rychlosti kontrolované radarem.
Sezemice - Počaply PŘÍJEZDOVÁ cesta k domu č. 41 - obecně komunikace + zahrádkáři a jiné domy určené
ke stálému bydlení
Sezemice jsou umístěny ideálně (Loučná, Labe) pro zřízení vlastní ČOV. Budoucí výstavba RD by místo
vlastních ČOV toto uvítala. Případně tlačit na Vč VAK.
Sezemice nepotřebují tak velkou městskou policii!
Schopný vzdělaný starosta
Silniční obchvat
Slušnost mezi lidmi, která se úplně vytratila!
Služby (spořitelna a jiné úřady, obchvat města, parkovací prostory před obchody
Sobotní pošta
Sociální služby v penzionu pro důchodce
Sortiment obchodů
Soudržnost občanů, klid
Spíše přebývá - val plný močky mezi Veskou a Pod Dubem. Je to hnus!
Sportoviště
Sportoviště - např. tenisové kurty, u školy směšný 1 kurt, umělý povrch byl vhodnější a vedle fotbalového
hřiště je dostatečný prostor - co třeba tam? Dále lepší kvalita chodníků a komunikací v přisloučených obcích,
kryté autobusové zastávky - velký nedostatek.
Sportoviště jsou u školy, ale za 2 silnicemi, u sídliště není nic bezpečného.
Sportoviště pro děti
Sportovní areál
Sportovní areál s umělým povrchem - dopoledne pro školu, odpoledne, o víkendech a o prázdninách pro
veřejnost
Sportovní fitness pro malé
Sportovní turnaje pro dospělé a děti, turistické vizitky kostela Nejsvětější trojice a dřevěné zvonice, jarmarky
Stezka Koloděje-Sezemice na kolo a brusle. Parkovací místa pro kola v Sezemicích u pošty.
Stezka pro pěší a cyklisty ze Sezemic do Kladiny - lidé včetně malých dětí chodí po silnici - velmi
nebezpečné!
Špatná údržba zeleně, všude plevel nic nekvete
Tělocvična, která nebude předražená
Tenisové a volejbalové hřiště, minigolf, wellness
Tenisové kurty (antuka)
Tenisové kurty, multifunkční hřiště
tenisové kurty, multifunkční hřiště, více bankomatů
To, že v Sezemicích se vše dělá, aby to bylo hezké a v přisloučených obcích se toho už moc neopravuje. To
nám nejvíc vadí a mrzí nás to. Bylo by dobré to změnit!
Turistická zajímavost
Turistické vizitky (kostela, dřevěná zvonice), kulturní autorské výstavy, muzeum města Sezemice, jarmarky
Údržba zeleně v Zámostí - vysázené stromy a keře nikdo neudržuje!
Úklid chodníků
Úprava zeleně a pořádek
Úroveň regulace dopravy je mizerná! V dopravní špičce katastrofa, zvlášť kolem školy! Pošta - polední pauza
2 hodiny (11-13:00)??? Parkování v okolí pošty - pokuty, zákazy zastavení apod…
V Dražkově dokončit úpravu nádržky, kterou začal pan Řezníček. Zdroj vodní plochy v zimě, pro bruslení a
hokej.
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V některých ulicích je katastrofa zaparkovat nebo u pošty
V Sezemicích jsem moc spokojená, ráda zde žiji. Jsou tu dobří lidé, mám tu práci, která mě baví, velkou
rodinu. Když chci něco víc, tak si dojedu. Děkuji!
Vadí mi ve Veské vak hnoje v poli.
Ve Veské - hospoda
Ve Veské je vak s hnojivem, který zejména v létě zapáchá (směr Pod Dubem).
Ve Veské postrádáme restaurační zařízení. Zvláště v letních měsících.
Venkovní posilovna
Veřejná doprava pro Sezemice - Kladina - Koloděje - Veská. Linkový autobus Sezemice - Koloděje - Veská
v 16:40 - 17:00. MHD autobus č. 28 zajíždí z Veské do Koloděj (Pce - trasa Veská - Koloděje - Lány - Zminný
- PCE - Prosíme přidat autobusy!
Veřejné prostory bez psích hoven
Větší tenisové hřiště
Více cyklostezek, chodníky - okolní obce
Více košů se sáčky na psí exkrementy
Více kvalitních učitelů v ZŠ
Více MHD, písník na koupání
Více obchodů
Více parkovacích míst
Více pracovních příležitostí
Více schopných pedagogů v ZŠ
Více sportovišť
Víceúčelová sportoviště
Víkendový nonstop, na hřišti posilovna, vířivka, klidová část sportovců, zimní stadion, bankomat u JIPu,
benzínka
Viz bod 6 - centrální místo - náměstí, kam by to táhlo lidi
Vlak
Volná průjezdnost všech místních komunikací. / Zaměřit se na chodníky, ale ne cyklostezky. Spousta cyklistů
stejně cyklostezky nevyužívá, jezdí po silnici.
Volně průjezdná silnice (např. kličkování v Bezdíčkově ulici).
Volně přístupné hřiště pro větší děti a teenagery v oblastech sídliště, Břízenky (sever) - fotbal, basket apod.
Volný výběh pro psy, park pro psy
Všechny kandidáti jsou prospěcháři, kteří chtějí bez práce přijít k velkým penězům. Sráčové běžte dělat do
"Kolbenky". Tam budete prospěšnější
Vydání osobních průkazů
Vyhláška pro venčení psů (s košíkem nebo na vodítku)
Vyřešit nebezpečnou křižovatku mezi ulicemi Smetanova a Komenského, přednost zprava mnoho řidičů
nedodržuje. Čekárny (plechové) u pošty a u kostela dělají ostudu
Vyžití pro rodiny s dětmi
Vzhledem k rozšiřování počtu obyv. v Sezemicích ubývající klid a soudržnost občanů
Zatím nevím.
Zatížení města dopravou! Kolona u školy, chybí obchvat. Rušení nočního klidu ze zábav na hřišti.
Zeleň
Zklidnění dopravy - obchvat
Zřídit parkovací plochu před garáží FK Spartak (pro návštěvníky sálu SD, areálu FK Spartak…); kluziště,
park
Že lidé vlastně o setkávání nestojí, neangažují se či tvrdí, že nemají čas. Nejsou asi dostatečně motivovaní,
moc zajímavého se zde neděje a nenabízí.
Ženský lékař
Ženský lékař, železářství, barvy, galanterie
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VZOR DOTAZNÍKU
6.

DOTAZNÍK
muž
žena

věk
vyberte

15-18
36-50

19-25
51-65

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
26-35
66+

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

1.

V Sezemicích chybí centrální veřejný prostor pro setkávání občanů. Máte nápad, kde by mohl vzniknout? Může
se jednat o park, náměstí či jiný otevřený veřejný prostor.

Vyberte 2 oblasti, které by měly být ze strany města nejvíce podporovány:

Které zapomenuté tradice by bylo dobré ve městě obnovit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doprava
Kultura
Zeleň a úprava veřejných míst
Sport a zázemí pro volnočasové aktivity (hřiště, parky, sál, klubovny, …)
Nakládání s odpady
Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, rozhlas a jiné sítě)
Bezpečnost (bezpečnost na komunikacích, osobní bezpečnost)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

Je něco, co Vám v Sezemicích opravdu chybí?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Co vás nejvíce tíží v oblasti dopravy? (vyberte max. 2 možnosti)
Parkování
Bezpečnost na komunikacích
Dopravní obslužnost přisloučených obcí (Veská, Kladina, Velké Koloděje, Lukovna, Dražkov)
Cyklostezky a chodníky
Dopravní zatížení centra města

3.

Podporu, kterých volnočasových aktivit byste nejvíce uvítali? (vyberte max. 2 možnosti)
Dětská hřiště
Odpočinkové zóny (altány, lavičky, parky,…)
Hřiště nebo plochy pro teenagery (workout, skate,…)
Sportoviště
Klubovny pro zájmovou nebo spolkovou činnost

4.

Vyhovuje Vám stávající systém svozu odpadů a jak by se dle Vás dal zlepšit systém nakládání s odpady?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Jaký způsob informování a propagace města Vám nejvíce vyhovuje? (vyberte max. 2 možnosti)
Schůzky s veřejností
Zpravodaj – Sezemické noviny
Webové stránky
Sociální sítě (např. Facebook)

Jestli Vám nějaký způsob podávání informací chybí, napište jaký:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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