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METODIKA ZPRACOVÁNÍ  

A. CÍL ZPRACOVÁNÍ 

Kvantifikovaný výstup pro komunitní plánování aktivit města Sezemice. 

Podkladový materiál pro analýzu současného stavu. 

Podpůrný materiál pro stanovení rozvojových záměrů. 

B. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Zjištění relevantních názorů, zdrojů a potřeb obyvatel města Sezemice vč. místních částí pro potřeby 

zpracování strategického plánu rozvoje města Sezemice. 

C. FORMY ZPRACOVÁNÍ 

Otázky dotazníkového šetření byly cíleně sestaveny s ohledem na rozvojové potřeby a možnosti města 

Sezemice s odbornou znalostí problematiky regionálního rozvoje a strategického plánování. 

Dotazník byl na základě ověřených zkušeností z praxe cíleně sestaven 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. 

Dotazníky byly zpracovány v několika úrovních dle cílových skupin s cílem zajištění co nejvyšší 
míry názorové pestrosti a odborné relevantnosti: 

• Pro širokou veřejnost – jednotný dotazník, kombinace otevřených a uzavřených otázek 

• Pro odbornou veřejnost – anketa, podklad pro řízené rozhovory, 7 okruhů otázek  

pro 7 tematických pracovních skupin, které si podkladové otázky dále přizpůsobovaly  

dle aktuálního vývoje komunikace s dotazovanými – výstupy jsou ve formě SWOT analýz 

jednotlivých PS 

• Pro žáky základní školy – jednotný dotazník, kombinace otevřených a uzavřených otázek 

D. FORMY DISTRIBUCE A SBĚRU  

• Pro širokou veřejnost 
Tištěná verze byla distribuována do každé domácnosti jako součást místního zpravodaje. 

Tištěná verze byla k dispozici pro vyplnění v místní knihovně a v prostorách městského úřadu. 

Elektronická verze byla umístěna ke stažení na webových stránkách města. 

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 v místní knihovně. 

Interaktivní dotazníky byly zpracovány bez fyzické verze. 

• Pro odbornou veřejnost 
Podklady ankety dle témat 7 pracovních skupin byly připraveny cíleně pro zjištění reálného stavu a 

potřeb města odbornou veřejností, buď dle své profese nebo dle své zainteresovanosti na chodu 

města. Vedoucí pracovních skupin si průběžně jednotlivé okruhy otázek upravovali na základě 

aktuálního vývoje zjišťování zpětné vazby od odborníků. Jednalo se tedy o anketu otevřenou.  

Sběr dat probíhal různými formami dle okruhu tématu. Výsledky byly zaznamenány fyzicky ve formě 

SWOT analýzy pro každé ze 7 témat. 

• Pro žáky základní školy 
Tištěná verze byla distribuována do tříd základní školy II. stupně 

Sběrové místo bylo ve škole. 
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KOMENTÁŘ VÝSTUPŮ 

Před zahájením vlastního dotazníkového šetření zpracovatel nad rámec zadání a projektu 

uspořádal seminář s tématem – úvod do strategického plánování, pro vedoucí a členy 

pracovních skupin vzhledem k jejich důležité roli v tvorbě celkového strategického plánu jehož 

nedílnou součástí je dotazníkové šetření.  

Bylo nezbytné si porovnat a projednat záměry a cíle, pro které dotazníkové šetření slouží a formy, jak 

s výsledky dále analyticky pracovat. 

Bylo prospěšné otevřeně diskutovat o vizi rozvoje města. 

Cílem celé akce bylo seznámit širší skupinu obyvatel - členy a představitele pracovních skupin – 

s aktivitami dotazníkového šetření a s formami jejich zapojení.  

Účel akce byl splněn. Členové pracovních skupin byli připraveni šířit osvětu o významu vyplnění 

dotazníku mezi obyvateli tak, aby výsledky měly odpovídající vypovídající hodnotu. 

Z hlediska organizace dotazníkového šetření, nastavení maxima distribučních cest a připravenosti 

členů pracovních skupin, pro jeho kvalitu bylo uděláno maximum. Byl nastaven princip zjišťování 

zpětné vazby na základě dobrovolnosti v rámci přípravy přechodu na komunitní systém plánování 

aktivit ve městě. Byla vyloučena kontaktní kampaň, protože by mohla dle nesouhlasu obyvatel ovlivnit 

výsledky šetření.  

Návratnost vyplněných dotazníků pro širokou veřejnost se však nepotkala s úsilím a předpokladem. 

Ale i tuto situaci je nutno vzít jako pozitivum. Závěrem je fakt, který se objevil i ve velké míře výsledků 

dotazníkového šetření, že je nutno značně posílit informovanost občanů a průběžnou komunikaci 

s nimi. 

Návratnost výsledků řízených rozhovorů dle tématu pracovních skupin odpovídá dle možnosti zajištění 

relevantních názorů mezi obyvateli města. Výstupy jsou členěny do SWOT analýz. Dalším důležitým 

cílem vedení řízených rozhovorů s odbornou veřejností bylo podpořit zájem o veřejné dění ve městě 

u většího množství obyvatel s potenciálem se zapojit přímo do jeho řízení v rámci komunitní 

spolupráce. 

Oproti předpokladu výsledek a návratnost dotazníků od žáků základní školy předčil očekávání a svědčí 

o nutnosti seriózně komunikovat s touto skupinou obyvatel, protože právě oni budou tvořit budoucnost 

rozvoje města. V rámci nastavení komunitního plánování aktivit ve městě by bylo vhodné dát dětem 

prostor a zvát jejich zástupce na jednání města či pracovních skupin. Pro tento argument svědčí 

výsledky šetření, které sdělují vysokou aktivitu a účast na akcích města.  

Školní areál vč. svých aktivit svědčí o vysoké kvalitě, která se prokázala jak výsledky v šetření mezi 

širokou veřejností, tak mezi žáky.  

Nejdůležitějším budoucím potenciálem pro komunitní plánování, který by neměl být ponechán 
ladem, je kladná reakce obyvatel, že se dotazníkové šetření uskutečnilo a pozitivní reakce 
dotazovaných, že jsou ochotni se na rozvoji města a jeho aktivitách ve velké míře osobně 
podílet.   
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AGREGOVANÉ VÝSTUPY 

A. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

1. Jak hodnotíte vybavenost města z hlediska poskytování služeb? V jaké oblasti či jaké služby 
postrádáte? 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

76,6% 22,1% 1,3% 0,0% 

 

• Železářství, benzinka, bankomat jiné banky než CS 

• Zrušením pobočky České spořitelny se obslužnost snížila 

• Prodejna domácích potřeb jako měl pan Žoha 

• V obci je kostel a hospoda, to je správný základ. Sezemice ale příliš nežijí veřejným životem. Kromě fotbalu, 

občas kolotočů a plesu. Co je pro občany atraktivní, aby je vytáhlo ven z domů? Mají projíždějící lidé/turisté 

důvod zastavit se v Sezemicích a přilehlých obcích?  

• Železářství, doplňky, všeobecná drogerie 

• Služby jsou na úrovni větší vesnice 

• Obchod s technickými věcmi - barvy, laky, nářadí, cyklo, auto....apod. 

• Pedikúra, manikúra, kulturní vyžití, přírodní koupaliště, více hřišť-bývalá břízenka, více aktivit pro seniory - 

představení, živá hudba, posezení, třeba i tzv. školka pro seniory 

• Papírnictví, domácí potřeby, potřeby pro zahradu a opravy 

• Nekvalitní zdravotnictví 

• Čistírna, oprava obuvi, čistírna oděvů 

• Prodejny: obuv, drogerie-barvy, železářství, zelenina-ovoce, farmářské trhy 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Železářství (nářadí apod.) 4x 

Drogerie, barvy 3x 

Domácí potřeby 2x 

Čistírna 2x 

2. Jak hodnotíte stav technické infrastruktury/kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, 
parkoviště…? Jakou kvalitu/druh TI postrádáte? 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

32,5% 37,7% 27,3% 2,6% 

 

• V některých částech města nedostatek parkovacích míst. 

• Málo míst pro parkování 

• Nutný obchvat Sezemic 

• S výhradou chodníků, místy se rozpadají, a krajnic - plné prachu a hlíny - zanáší to kanalizaci, prašnost 

ovzduší, že se ani větrat nedá, špinavá okna 

• Nedostatečné parkoviště u Základní školy a Pošty, stav povrchu před Hasičárnou a restaurací U labutě, 

nevyřešený průjezd městem pro cyklisty 

• Parkování, chodníky 

• "1. zlepšení bezpečnosti a zajištění bezpečné docházky našich dětí do školy. Nyní je to částečně zajištěné 

MP u školy. Ale stále si nedokážu představil v místním provoze pustit dítě z 3-tí třídy do školy samotné. Ano 

obchvat to řeší, ale dočasné řešení, než se postaví je nutné. Nebo až se něco stane,.. bude se řešit.. to je 

ale už pozdě. - V návaznosti na bod 1. - parkování u školy. Na komunikaci musí dle vyhlášky zůstat 3m. 

Nikdo to na silnici naproti školkám nerespektuje, dejte tam žlutou čáru, jsou tam parkoviště místa je dost. 

Případně se parkoviště rozšíří pod dětským hřištěm. 2. Parkoviště u garáží "Šmoulov" To není už problém, 

nyní je to kritické! + odkladné parkoviště naproti stavebninám je bohužel plné. (vraky apod…)" 

• Chodníky a parkoviště 

• Zajistit kvalitní obnovu špatných chodníků (obnovu provést s podbetonovaným podkladem), kvalitní opravu 

rozbitých silnic (s využitím technologie vyfrézování, ne jenom zaplácnutí díry asfaltem) 

• Chybí parkoviště, nedostatečné opravy chodníků 

• Očekávám pokračování oprav chodníků a komunikací. mnoho již se udělalo, avšak je třeba dále investovat 

do dalších oprav 

• V některých částech města chybí parkovací místa, špatný stav některých komunikací a chodníků 

• Chodníky v jistých částech obce nelze používat, jelikož na nich pravidelně parkují auta 

• Zvyšováním množství domů klesá tlak ve vodovodní síti. Kritický nedostatek legálních parkovacích míst 

• smrdí kanalizace ve vedrech a bouchání kanálu při průjezdu automobilem. 

• Lepší chodníky a nějaké centrální náměstí. 

76,60%

22,10%

1,30% 0%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno

32,50%

37,70%

27,30%

2,60%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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• značené přechody, spravené chodníky, silnice,nedostatek parkovacích míst, větší bezpečnost u školy a 

školky, více odpadkových košů 

• Nedostatek parkovacích míst v oblasti Pošty,kde je praktický lékař,knihovna,dva obchody ,pošta .Neustálé 

parkování aut před domy,zácpy atd..majitel domu  nemůže ani zajet do garáže či jeho návštěva kde 

zaparkovat,dále by bylo dobré vyřešení rychlosti jízdy aut v oblastech přechodů u Vinárny u paní Flégrové a 

u pošty a zastávka u školy  (zpomalovací semafor?..).Obchvat Sezemic,urychlit!!!Provoz tady je dost šílený! 

• Cast chodniku je ve spatnem stavu. Pri vetsich srazkach nedostacuje kapacita kanalizace. 

• Bylo by dobré zlepšit stav komunikací. 

• Ještě jsou zbylá odlehlejší místa, kde jsou chodníky potřeba opravit. A parkovacích míst je stále nedostatek. 

Ve středu města u pošty a současně dvou obchodů a knihovny a dokrotů. A také v centru 3 restaurací u 

Sezemického domu. 

• Nedostatek parkovacích míst, stárnoucí kanalizace 

• Lepší chodníky 

• Neudržované záhony (např. Dukelská ulice) 

• Parkovací místa u doktorů 

• Málo parkovacích míst 

• Parkoviště 

• Chodníky, zapáchající kanalizace, občas voda z vodovodu je cítit a má divnou chuť 

• Kanalizace, most do Kunětic 

• Chybějící chodníky, parkoviště 

• "Bydlíme v Kladině. Jakou má Kladina infrastrukturu? Elektrické vedení odpovídá poválečnému stavu, 

dřevěné sloupy, podivné napojení nového veřejného osvětlení na staré součásti.  

• KATASTROFÁLNÍ SILNICE SEZEMICE - KLADINA včetně silnice v samotné Kladině. CHYBÍ (BEZPEČNÁ) 

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY!!!  

• MHD?? 

• Ve městě chybí parkoviště, a většina chodníků je taky v hrozném stavu, jezdit po nich s kočárkem fakt stojí 

za to. 

• Jsem z Vesky a jako vážný nedostatek vnímám chybějící chodníky a ty, co zde jsou se na mnoha místech 

opakovaně propadají, což se děje často i s vozovkou. Dále tu chybí lávka pro chodce přes Zminku (místo by 

na ni bylo). Také by bylo vhodné snížit rychlost v obci na 30km, běhají tu děti, chodí na autobus a auta z 

kopce rozhodně nejezdí povolených 50km. Možná ještě více by se hodily před vjezdy do obce zúžení 

vozovky pro snížení rychlosti vozidel. A přechod u autobusové zastávky pro zvýšení bezpečnosti hlavně dětí, 

které jezdí do školy. Také nám moc chybí cyklostezka do Sezemic, případně i na Zminný. 

• Silnice v katastrofálním stavu, prakticky všude chybí chodníky, například kolem Loučné a do okolních obcí 

by se mohly realizovat cyklostezky (na Dašice, Veska, směrem k Labi...). Proč není přechod pro chodce u 

zadního vstupu do školy, kde jezdí auta velkou rychlostí. Situace ohledně hlavní křižovatky v Sezemicich je 

katastrofální. 

• Vesměs všechny chodníky jsou v havarijním stavu, včetně těch v centru po předloňské pseudo rekonstrukci 

(s vyjímkou ulice Počápelské, tady smekám). Kapacita parkovišť v domkářských částech je zřejmě také 

nedostatečná, vzhledem k počtu aut parkujících před domy na chodnících a blokujících jak veškerý průchod 

pro pěší, tak provoz aut. V klidových zónách chybí kolem komunikací pruhy zeleně a květinové záhony. 

Přitom příkladů hned kolem je tolik - Chvojno, Srch, Spojil,... Vzhledem k tomu, že se jedná o výkladní skříň 

města a vizitku fungování radnice, je to stav tristní. Na místě by byla koncepčně plánovaná rekonstrukce 

většiny komunikací, která by řešila všechny urbanistické požadavky a udělala ze Sezemic konečně hezké 

město. 

• Chodníky ve Vesce jsou ve špatném stavu,silnice ze Sezemic do Vesky a chybějící stezka do Vesky. 

Parkování u školky vedle hasičárny je ve velmi špatném stavu. 

• chodníky jsou v žalostním stavu 

• Chodníky - jsou rozbité a parkují na nich auta. S kočárkem je to dobrodružství. Dále datové sítě pro připojení 

do internetu - na dnešní dobu malá rychlost a nižší dostupnost v některých částech města (novostavby). 

• Parkování u knihovny, pošty a v prostoru před prodejnou potravin Klabeneš - vzdálenosti pro projetí, 

parkování na trávníku a v prostoru křižovatky. Cyklostezka - zarůstání osvětlení stezky zelení. Škola - není 

dostatečný prostor pro příjezd a otočení autem u školy - trojúhelník se zelení který je před školní bránou je 

příliš velký. Stav vozovky v ulici Masarykova (od ulice Havlíčkova po ulici Dukelská). Vybudování a oprava 

chodníků a oprava vedlejších ulic (Spálená, Jungmannova,....atd.) 

• Zoufalý stav komunikaci a veřejných ploch, zanesené vpustí, chybějící kanalizace splašková, rozpadající se 

kanalizace dešťová, stav poškozuje i námi hrazenou  a zhotovenou část chodníku, přijde se jednou podívat 

do Kladiny, to je taky vaše město  

• Chodníky, prostranstvi kolem hasičské zbrojnice, místní komunikace 

• Parkovací místa, komunikace, chodníky ul. Masarykova,  

• Chybějící chodniky, pripadne zastavene chodniky auty. Na některých místech neni možné projet s kočárkem. 

• Vymyslet více parkovacích míst v blízkosti pošty a vietnamce, chodníky jsou dost poničené 

• Je zde příšerná dopravní situace - 2 rušné silnice, obchvat je NUTNOST a nevypadá to, že by se na něm 

začlo dělat. 

• Není kanalizace. Chodníky a silnice zhotovené nekvalitně. 

• Špatný stav komunikací, zejména chodníků 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Komunikace, chodníky, doprava (stav, bezpečnost apod.) 36x 

Parkování 27x 

Kanalizace (stav, zápach) 7x 

 

3. Jak hodnotíte poskytování zdravotnické péče? Jaké druhy ZP v obci postrádáte? 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

58,4% 32,5% 6,5% 2,6% 

 

• Zubař navíc na takto velkou obec by byl dobrý, ale je to celkově velký problém v ČR, který se řeší všude. 

• Chybí ženský lékař 

• V tak malé obci nelze předpokládat dostatečné poskytování ZP 

58,40%

32,50%

6,50%
2,60%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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• Nejspíše není v kompetenci úřadu reálně zajistit nové/další lékaře. 

• Zajistit v městě ordinace pro více praktických lékařů. 

• Kvalitní zubní lékař zde chybí 

• Chybí gynekologické oddělení, měla by být lepší úroveň dětské lékařky 

• Nemohu hodnotit nevyužívám 

• "jen jedna praktická lékařka pro dospělé a žádný ženský lékař." 

• Nutné zajistit dětskou a dospělou zdravotní péči. K místnímu zubaři není možné se z kapacitních důvodů 

přihlásit. 

• Zdravotnictví - praktický lékař, stomatolog, gynekolog, pediatr 

• Lepší doktory 

• Více doktorů 

• Větší kapacity-zubní, rehabilitace, chybí oční, gynekologie, ortopedie, neurologie 

• Nekvalitní stávající Dr. jak obvodní tak i dětský a gynekolog. Lidé se téměř "léčí" sami. 

• Gynekolog stomatolog  

• Pediatr 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Gynekologie (chybí) 7x 

Zubní, stomatologie (malá kapacita, kvalita) 6x 

Praktický lékař (malá kapacita, kvalita) 4x 

Dětský lékař (malá kapacita, kvalita) 4x 

 

4. Jak hodnotíte zázemí a nabídku aktivit mateřské školy? Jaké formy či druhy postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

81,8% 9,1% 2,6% 6,5% 

 

• Nemohu říci, že zázemí je na nízké či nedostatečné úrovni. Nabídka aktivit v MŠ by měla být širší - návštěva 

divadla, výlety aj.  

• rekonstrukce - obnova hřišť a plochy v areálu školky, zastřešení pískovišť, venkovní sprchy, více venkovních 

herních sestav a vyžití 

• Oceňuji milý kolektiv a prima přístup k dětem. 

• Jsme velmi spokojeni s MŠ. Je na vynikající úrovni. 

• mateřská škola funguje velice dobře, vysoká úroveň výuky 

• Vybavení školky na nízké úrovni ve srovnání s vybavením okolních školek, chybí rozvoj zázemí, hřišť. 

Absolutní nedostatek je v oblasti dětských hřišť a hřišť obecně. Dětské hřiště je v Sezemicích pouze jedno 

na dostatečné úrovni. V okolí chybí zeleň, stín, kde se můžou děti schovat. 

• Myslím, že na rostoucí počet dětí navštěvujících školku má město malé množství budov, já bych také ráda 

přivítala jiný druh výchovy dětí ve školkách (např. lesní školky) 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Chválili dobrou úroveň, kolektiv atd. 3x 

Hřiště (nutná obnova, nedostatek atd.) 2x 

Vybavení (nízká úroveň atd.) 2x 

 

5. Jak hodnotíte zázemí a nabídku aktivit základní školy? Jaké formy či druhy postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

80,5% 9,1% 2,6% 7,8% 

 

• Nemohu říci, že zázemí je na nízké či nedostatečné úrovni. Nabídka aktivit v ZŠ by měla být širší - kroužky.  

• Obdivuji velké nasazení a chuť věnovat se této velmi důležité profesi u řady učitelů.  

• Ale rádi bychom uvítali kombinované hodnocení na vysvědčení. Tedy známky a slovní hodnocení, aby žák 

a rodiče věděli víc o úspěších a nezdarech. 

• Výhrady mám k uzavření školních hřišť pro veřejnost, je to oblast, která by se měla sportovně rozvíjet. Nyní 

je ten prostor nepochopitelně zakonzervován. 

81,80%

9,10%

2,60%
6,50%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno

80,50%

9,10%

2,60%
7,80%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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• Větší investice do zázemí, tělocvičny, hřiště není využito pro veřejnost. 

• Více nabízených kroužků v rámci školy př. hra na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ, výtvarný obor 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Hřiště (nepřístupné pro veřejnost) 2x 

Koužky (malá nabídka) 2x 

 

2. Jak hodnotíte možnost trávení volného času a šíři nabídky mimopracovní a 

mimoškolní činnosti? Jaké druhy postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

63,6% 28,6% 5,2% 2,6% 

 

• V rámci sportovních aktivit by bylo dobré, aby pořádající komunikovali, a nedělali kroužky ve stejný den a 

hodinu, Aby se dal žákovi rozumně naplánovat týden škola + sportovní kroužky.  

• Nemohu říci, že nabídka je na nízké či nedostatečné úrovni. Měla by být větší informovanost občanů, jak 

aktivity se nabízejí. Chybí některé kroužky pro děti - hudební výchova, výtvarná výchova apod.  

• Přivítali bychom trenéra s lepším přístupem k dětem v oddíle kopané TJ Spartak Sezemice pro mladší žáky. 

Líbí se mi přístup pana F. Mezery. 

• Je třeba vytvořit procházkové okruhy v okolní přírodě na všech okrajích města. 

• Koupání 

• Chybí kulturní vyžití nejen pro mladé, zázemí pro zimní sporty, zázemí pro letní sporty - hřiště, ba i přírodní 

koupání, třeba stanovitě pro orientační běh v rámci poznání města, hřiště na volnočasové aktivity, více 

odpočinkových míst s přírodními prvky - přírodní venkovní posilovny pro mladé i seniory,  

• Chybí víceúčelový sportovní areál 

• Uvítala bych více účelovou tělocvičnu (posilovna). 

• Těšíme se na park Mlynářka a opravení a rozšíření hřiště Spartak pro sportovní aktivitu pro děti, mládež a 

dospělé. 

• Chybí zde park na procházky (ano, chystá se okolo Spartaku, ale jde to opravdu pomalu...zatím to vypadá 

být v nedohlednu), v Sezemicích a těsném okolí by to chtělo více polních cestiček na procházky a případně 

běh 

• Postrádám více kvalitních sportovišť, tenisové kurty, multifunkční hřiště, plážový volejbal nebo fotbal, 

prioritou města by mělo být brzké dokončení parku Mlynářka 

• Účast mládeže na údržbě čistoty a pořádku v okolí školy 

• Park typu Mlynářka (měl být už dávno) 

• "Zcela chybí plynulé propojení cyklostezek v okolí Sezemic i v Sezemicích samotných. Zkoušeli jste si 

Sezemice někdy projet na kole/bruslích/s kočárkem a třeba dojet až do Kladiny/Kolodějů v pracovní dny v 

odpoledních = volnočasových hodinách? Zvláště dětem a seniorům vůbec nedoporučuji = nestihnou 

uskakovat před auty. 

• Procházky / volný pohyb v přírodě v okolí Sezemic směrem Kladina je obtížně realizovatelný, hrozí střety s 

auty, chybí stezky, chodníky, osvětlení..." 

• Absolutní nedostatek hřišť, relaxačních zón, parků, neexistuje prakticky žádné náměstí, kde by se mohli lidé 

sejít a případně realizovat společenské akce. Například by se dalo výrazně opravit okolí Sezemického 

domu... prostranství nad a dále až k Loučné. Okolí kolem Loučné není vůbec upraveno pro procházku s 

kočárky, starší lidi. Chybí lavičky, upravené cesty, stroje na cvičení a podobně.  

• Žádné hřiště není plně vybaveno, na každém něco chybí. Někde chybí třeba skluzavka, jinde zase houpačka 

pro starší děti. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Spotoviště (rozšíření, vybavenost, nová sportoviště) 7x 

Park, relaxační zóny 5x 

Procházkové okruhy 4x 

Koupání 2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,60%

28,60%

5,20% 2,60%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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6. Jak hodnotíte koncepci a vývoj regenerace parku Mlynářka? Jaké formy či postupy 
postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

64,9% 22,1% 9,1% 3,9% 

 

• Sice malý prostor, ale je zde vidět odvedená dobrá práce, příjemné překvapení. 

• Chybí mi stromy, na které by mohly lézt děti, zbytečné mi přijde vyřezání léčivého černého bezu 

• Chybí informace o postupu prací, jak se bude park Mlynářka vyvíjet. 

• Jsme rádi, že se to opravuje. 

• Uvidíme, jak se bude vyvíjet, plány jsme neviděli. 

• Nevhodně navršený umělý kopec zakrývá pohled na mlýn. Není zajištěn průchod z Tyršova náměstí kolem 

mlýna do parku Mlynářka (ač je tento pozemek těsně u mlýna v majetku města a ta možnost zde tedy je). 

• Zcela špatně umístěný "kopec" na sáňkování. Jinak s koncepcí parku souhlasím. 

• Chybí odpadkové koše, také více hřišť, i třeba skatepark, dráhy pro kola, více prvků v přírodním duchu - park 

na Špici a další možnost inspirace 

• Vývoj jde kupředu, ale za mě bych byla radši, kdyby to zůstalo přírodně, jak to bylo, zeleň,  terény, hůře 

přístupné cesty ke splavu atd. Nestojíme moc o procesí lidí, kteří se díky  přizpůsobení cesty dostanou všude 

a člověk nebude moci, jak byl dříve zvyklý, v klidu jít na procházku se psem, pustiti jej na volno ,užívat si klid, 

přírodu... Přes instalaci odpadkových košů to ne každý využívá, bohužel, lidé jsou různí, vidíme, že jsou 

všude odpadky, prostředí krásné upravené, lavička, i koš, super informační cedule, vše krásné, ale jakmile 

je zázemí  k sezení, lidé se tam sdružují více a bohužel jim nevadí ani ten nepořádek, který třeba sami 

nadělali.... 

• Zajistit dostatečnou péči a správu o park Mlynářka, aby dlouho zůstal tak v dostatečném původním stavu. 

• Pomalý vývoj 

• Vývoj žádný není, pouze na papíru. 

• Jde to bohužel pomalu, zatím se tam moc práce neudělalo 

• Vývoj není moc žádný vidět. 

• Ucelenost, lavicky, koutek pro deti 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Pomalý vývoj 4x 

Pochvala (dobrá koncepce, je vidět vývoj apod.) 4x 

Nevhodně umístěný umělý kopec 2x 

 

7. Jak hodnotíte příležitosti pro společenské vyžití občanů? Jaké druhy akcí postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

83,1% 13,0% 3,9% 0,0% 

 

• Plesy, divadla, koncerty, přednášky, my jsme spokojeni. 

• Uvítal bych větší propojení spolkových organizací při pořádání společenských akcí v Sezemicích 

• Nízká informovanost o pořádaných akcích. 

• Absence náměstí, kde by se mohli lidé sejít. 

• Jen jedno hřiště na tenis u školy, které je pořád obsazené 

• Postrádám zejména komunitně zaměřené akce a soutěže, jako hudební festivaly, gulášfesty, řemeslné 

jarmarky, dětské karnevaly, maškarní, turnaje atp. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

 

 

 

64,90%

22,10%

9,10%

3,90%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpověno
83,10%

13%

3,90% 0%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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8. Jak hodnotíte úroveň, šíři nabídky a rozsah sportovišť? Jaké druhy sportovišť postrádáte?  

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

68,8% 23,4% 7,8% 0,0% 

 

• Více sportovišť by ale bylo vhodných - tenis, beach voleyball, apod. 

•  Moc by se hodila cyklostezka směr Kladina 

• "Zde je otázka jen zase opět v zajištění bezpečnosti, děti které bydlí na straně sídliště od Pošty dál, musí ke 

škole a opět přes silnice v odpoledních hodinách.  

• Na sídlišti nemají děti kde kopat fotbal (hřiště), aby rodiče měli alespoň základní dohled. Je to koncentrováno 

vše okolo školy." 

• Víceúčelová sportovní hala a hřistě 

• Uvítal bych zlepšení kvality stávajících sportovišť.   

• Je potřeba rozšířit a obnovit sportovní hřiště pro děti, mládež a dospělé. Zpřístupnit školní hřiště a zároveň 

spravovat. Rozšířit hřiště Spartak o další sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé. 

• Postrádám více kvalitních sportovišť, tenisové kurty, multifunkční hřiště, plážový volejbal nebo fotbal. Hřiště 

na hokejbal 

• Katastrofa. V okolí je pouze jedno hřiště pro sportovní aktivity. Vzít si vzor například z Ředic, kde se realizují 

projekty a je zde množství hřišť a vše pěkné upravené. Od toho se odvíjí i rozvoj ostatních sportů. V dnešní 

době je toto ostuda. Posilovací stroje, nová hřiště, kurty jsou dnes prakticky v každé obci. 

• Tenisové kurty jsou pouze na školním pozemku, které jsou často plné nebo na ně není umožněn vstup. Bylo 

by tedy vhodnější dát ještě tenisové kurty na Spartak s možností zapůjčení sítě, popř. i tenisových raket a 

míčků. Volejbalové hřiště na Spartaku by se mohlo předělat na hřiště pro plážový volejbal, bylo by to 

příjemnější a na vyšší úrovni. 

• Stále se opakující téma viz výše, hřiště na florbal, hokejbal, míčové hry, plážové hry, zimní hry, letní hry - 

přírodní bazén, více herních prvků jak pro malé tak i velké -teanageři 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Tenis 3x 

Beach volejbal 3x 

Rozšíření stávajících hřišť 3x 

Nová sportoviště 2x 

Opravy, zlepšení kvality 2x 

 

9. Jak hodnotíte stav veřejné zeleně? Jaké druhy či plochy VZ postrádáte? 

 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

70,1% 19,5% 10,4% 0,0% 

 

• "Zelené a stromů je vždy málo (v obci na ulicích), vždy je co vysazovat, ale díky moc za to. Krásné upravení 

ploch okolo Loučné, SUPER!" 

• Proč jsou habry v ulicích zkracovány tak, že nemohou téměř vůbec poskytovat stín?? 

• Poděkování "Technickým službám Sezemic" pod vedením p. Řezníčka za údržbu a čistotu města. V zimě 

za údržbu chodníků a cyklostezky! 

• Zeleň, před lety vysazená na základě dotačního programu EU, je nevhodně upravována - příliš sestřihována. 

Řada stromů uschla a jejich uschlá torza hyzdí ulice. Nedochází k obnově uschlých stromů. Jedná se 

především o uschlé jěřáby, tato dřevina je do místních klimatických podmínek nevhodná (nevydrží sucho) 

• Špatná údržba zeleně, nesmyslné kácení zdravých stromů 

• Chybí jakýkoliv rozvoj. 

• Lepší pravidelná péče o stávající zeleň. 

• Téměř po celé délce náhonu upravit zeleň - příšerný bordel. 

68,80%

23,40%

7,80%

0%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni medostatečný/á nezodpovězeno

70,10%

19,50%

10,40%

0%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný nezodpovězeno
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• "V Kladině se zeleň udržuje občas. Existuje nějaká koncepce rozvoje krajiny v Kladině? Není viditelná. Pokud 

necháte postavit obchvat Sezemic hned okolo Kladiny, tak půjde kvalita života rapidně dolů. Mohli byste se 

prosím zamyslet nad obchvatem až za Kozími Vrchy - napojení na stávající silnici 36 do Sezemic? Proč máte 

v úmyslu zničit klidný ráz krajiny a života v obci, když máte ještě jiné možné řešení, které může utlumit hluk 

a prach z nové silnice? Každopádně je obchvat nezbytný pro Sezemice, které dopravou velmi trpí. Předem 

děkuji za vaše zamyšlení, jen mohu doufat, že půjde udělat i víc." 

• Všechny. Místní zeleň (a není jí moc) jsou opravdu jen zelené plochy - trávníky a pár stromů. 

• Kvůli zeleni není kde zaparkovat. 

• Stačí se podívat do Kladiny 

• Jsem spokojená s množstvím zelených ploch, ale obávám se rychlého zastavování těchto ploch a ráda bych 

aby se zelené části Sezemic nezmenšovaly. 

• To co zde chybí oproti jiným maloměstům je právě nějaký ten centrální park, kde bude zajímavá zeleň - 

okrasné dřeviny, květiny, stromy, pěkný trávník atd.. 

• Péče o stávající živé ploty je nedostatečná. Krásné bylo projíždět Sezemice v minulém století, kdy hlavní 

silnici lemovaly javory. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Nedostatečná, nevhodná, špatná péče o zeleň 7x 

 

10. Jak hodnotíte komunikaci s představiteli města a zajištění informovanosti občanů? V jaké 
oblasti je komunikace nedostatečná? Jaká forma předávání informací by vám vyhovovala? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

70,1% 15,6% 13,0% 1,3% 

 

• Webové stránky města by si přesto zasloužili zpřehlednit a hlavně zjednodušit. Místnímu rozhlasu bohužel 

není skoro nikde rozumět. 

• Kdo chce, informace si najde a zajímá se o ně. 

• "zpřehlednit web, automatické zasílání emailů (notifikací) těm kteří nají zájem, elektronickou vývěsku, HTML 

panel ve vstupu do restaurace, kde projde masa lidí (jsme ochoten městu přispět a zadotovat, pořídit zařízení 

z mé pravomoci llemberk@gmail.com)" 

• "Není potřeba mluvit, ale pracovat na konkrétních výsledcích práce - v Kladině. K čemu mi bude, že jsem 

dokonale informována o novém obchvatu, když se mi bude hůř bydlet??? K čemu mi je, že jsem informována, 

že nejsou prostředky na údržbu zeleně a výstavbu nových chodníků a cyklostezek??? Pokud někdo dělá 

něco dobrého, tak si to lidé stejně mezi sebou řeknou dřív sami :) V Kladině se zastavil čas a vyrůstá zde 

nezajímavé sídliště rodinných domků." 

• "Na podněty se odpovídá, jen když se to hodí. Není vůbec žádná informace, jaké investiční akce v daném 

období budou v městě probíhat nebo jsou výhledově v přípravě. Není k tomu využíván Sezemický časopis." 

• Webové stránky města jsou nevyhovující, například v kalendáři akcí se žádné akce neobjevují, postrádám 

možnost komunikace s vedením města v elektronické podobě. 

• Infotabule na několika místech obce 

• Vývěsky 

• Více informací o rozvoji v Sezemických novinách 

• Neodpovídají na emailovou komunikaci. 

• Nikdo se nezajímá, protože jinak by to tady nemohlo takhle vypadat. 

• "město informuje jen o tom, co se mu hodí, že? forma písemná - dopisy, popřípadě pravdivá ústní" 

• Na rovinu, bydlím nedaleko lokality, kde se má stavět více než 10 stejných typových dvojdomků, člověk se 

to dozví z webu developera, tohle mohl schválit jen nepřítel našeho krásného městečka. Nikdo to 

nechápeme. 

• Chybí více informací z MÚ 

• V Sezemickém zpravodaji bývaly dříve informace z jednání města, přípomínky k platbám popelnic apod. Teď 

je celý zpravodaj o sportovních a podobných akcích. Jsou lidé, které toto opravdu nezajímá. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Kritika komunikace (nezodpovídání dotazů, nedostatek informací) 4x 

Nutnost zpřehlednění webových stránek 3x 

Návrhy na informace v Sezemických novinách 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,10%

15,60%

13%

1,30%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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11. Jak hodnotíte spolupráci obecní policie s občany? Jaké druhy činnosti a spolupráce s OP 
postrádáte? 

 

na vyhovující 
úrovni 

na nízké 
úrovni 

nedostatečný/á nezodpovězeno 

77,9% 18,2% 3,9% 0,0% 

 

• Více obcí - menší možnost práce pro Sezemice 

• OP lze jen děkovat, vždy pomohou. Vytváří bezpečné prostředí. Díky!!! 

• Nerozumím, proč měří MP rychlost v okolních obcích a v Sezemicích ne. V době rekonstrukce silnic by mělo 

být automatické zapojení do řízení dopravy. Loni v létě obrovské kolony. 

• Uvítali bychom častější řízení dopravy v dopravní špičce místo vybírání pokut za snahu vyhnout se zácpě. 

• Opakovaně problémové parkování našich spoluobčanů na chodnících zejména v oblasti ulice Kladinská žluté 

dvojdomky čp.899, znemožňující používání městských chodníků, tento přestupek za parkování se vždy řešil 

pouze domluvou, což je málo. dával bych natvrdo pokuty. a vinící směle parkují dál na místech, kde podle 

vyhlášky nesmějí vůbec stát 

• Ranní a odpolední dopravní špička 

• MP by měla privilegovat místní občany, máš trvalý pobyt - OK můžeš vjet do těchto míst obce, Poláci s 

kamiony a spol. mohou jen po hlavní. Jako je to všude v EU. 

• Jezdí po všech vesnicích okolo a v Sezemicích nejsou skoro vidět. 

• Nejsou v Sezemicích vidět a když tak projíždí autem. 

• Městští policisté po ulicích chodí, aniž by řešili špatně parkující auta. Je třeba si uvědomit, že dle vyhlášky 

musí být zajištěna průjezdnost v každém pruhu 3 m. Situace je poměrně dramatická na křižovatkách, kde 

špatně parkující auta brání výhledu. 

• Viz problémy s dopravou v sekci "komunikace". 

• Máme sice městskou policii, ale nestíhá pokrýt běžný provoz ve městě vlivem spolupráce s okolními obcemi 

• Pokud by bylo možné více strážníků na hlídkování města, ale i přechodů pro chodce na velkých a 

frekventovaných křižovatek. Případně semafory. 

• Kromě ranní služby na přechodech a silnicích jsou policisté v ulicích vidět minimálně. 

• Po nahlášení nevhodného chování mládeže (kopání do čekárny, dělání nepořádku), přijeli až po 30 min. 

Všichni byli pryč! 

• Nejsou vůbec vidět a když tak hrozně málo. 

• "Za cca 18 let jsem zahlédl policii 2x, jednou mi přivezli uprchlého psa, za což jim patří poděkování, ale mohli 

by dohlédnout mimo jiné na dodržování rychlosti v Kladině " 

• Málo jsou vidět. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Velká vytíženost OP, malá frekvence hlídkování apod. 9x 

Požadavek na řízení dopravy (zejména v době ranní špičky) 4x 

Neřešení špatného parkování 2x 

 

12. Co považujete za nejdůležitější pro všestranný rozvoj města? Co by bylo vhodné zlepšit 
/mimo výše uvedené/? 

• Dopravu mimo město 

• Rozvinutá infrastruktura 

• "Pěstovat lásku k městu u mládeže. Důležitá je vzdálená budoucnost, kterou můžou ovlivnit. A já nechci, aby 

tu jednou v zastupitelstvu byli nějací lidé úplně odjinud a bez vztahu k městu." 

• Zákaz parkování aut na chodnících; cyklostezky 

• Celkový vzhled města 

• Parkoviště, přechody pro chodce 

• Výstavba chybějících chodníků, parkovišť a přechodů 

• Zapojit občany do práce pro město ... zeleň, odpadky, apod.  

• Omezení dopravy, Obchvat... tlačit a tlačit na odpovídající orgány s tím spojené. Zapojit Senátora 

Kolovratníka, chce pomáhat, Ať pomáhá! 

• Promyslet vše pořádně, inspirovat se úspěšnými projekty a jinými zkušenostmi z praxe vedení obcí/měst, 

dívat se i do zahraničí, nebát se změn, které přinesou všem místním lidem hezčí, příjemnější prostředí. Zatím 

je na Sezemice nejhezčí pohled jen z letadla. 

• Dokončit stezku přes počápelský kopec do Sezemic, chodit po silnici je dost nebezpečné. Je tam dost velký 

provoz a nikdo nedodržuje povolenou rychlost. 

• Stezka mezi Počáply a Sezemicemi (přes kopec) 

• "Zajistit řádné parkování aut v ulicích města tak, aby bylo ve shodě s vyhláškou o pozemních komunikacích, 

aby nebyly parkujícími auty ničeny chodníky a městská zeleň. Zajistit výběr poplatků za parkování v 

jednotlivých zónách města. Poznámka: Boží muka v majetku města na kopci U křížku je třeba alespoň trochu 

zrenovovat. Stačilo by železný kříž natřít pasivačním (např. fosfátovým) nátěrem proti rzi. V jiných obcích se 

o tyto křesťanské symboly starají lépe." 

• Stavba obchvatu Sezemic (zklidnění dopravy), výstava dalších cyklostezek 

• Veřejná a dostupná sportoviště 

• Podpora zájmových aktivit, odpočinkové prostory- park Mlynářka, jeho revitalizace, podpora činnosti městské 

knihovny 

• Více parkovacích míst, omezení rychlosti v bytové části. Dětská hřiště v lepším stavu, případně nová.  

• Zlepšit dopravní situaci ve městě 

• Chybí obchvat, velké zatížení dopravou 

• Společné aktivity občanů 

• Kvalita kulturní činnosti 

• Kromě výše uvedeného jsem celkem spokojen. 

• Výstavba obchvatu Sezemic. 

77,90%

18,20%

3,90% 0%

na vyhovující úrovni na nízké úrovni nedostatečný/á nezodpovězeno
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• Hlídat vice město a více hledět na petanque hriště a hřiště, kde stojí přístřešek, kde scházejí mladí, děti, kde 

dělají rámus hází odpadky po zemi. Holdují tam alkoholu, kouří a ničí altánek nápisy. 

• Opravy komunikací, chodníku, realizace nových veřejných prostranství ať už náměstí nebo zelené plochy. 

Současný stav Sezemic je vzhledem před rokem 1989. Nerealizují se žádné evropské projekty. Chybí nové 

cyklostezky, které by přivedly do obce další turisty. 

• Více tenisových kurtů, oprava silnic a chodníků 

• Kvalitu veřejného prostoru (chodníky a stav silnic). 

• Udělat ze Sezemic hezké město, kam budou přijíždět turisté na netradiční akce a které bude atraktivní pro 

nové obyvatele. 

• Dopravní infrastruktura 

• Více společenských aktivit (akce pro děti, kulturní a sportovní akce). 

• Přístup úředníků k občanům 

• Růst města - další stavební pozemky připravené městem tak, aby byl dodržen koncept architekta města. 

• Odklonění nákladní dopravy z města Sezemice.  

• Vybudování obchvatu města, vysoká doprava má velký negativní vliv na většinu věcí a dění v městě.  

• Doprava, autobusové spojení, koncepci města. Občas člověk žasne na schválené novostavby v Sezemicích, 

které vůbec nezapadají do koncepce obce. Nepokazit koncepci projektu Mlynářka - možností je mnohem 

více. Motivaci lze čerpat v jiných okolních městech atd.  

• Stav veřejných prostranství. 

• Při projíždění hlavní silnici přes Sezemice mám stále pocit, že se v obci na některých místech zastavil čas, 

stav objektů a komunikací je velice špatný. 

• Chodníky u městského úřadu 

• Zázemí pro rekreační a sportovní vyžití 

• Učit se vnímat každou postupnou změnu k lepšímu. Dát lidem příležitost spolupracovat a podílet se na dalším 

rozvoji. 

• Nejdůležitější je udělat obchvat města a dále rozvíjet pozitivní náladu ve městě, např. různými akcemi pro 

děti i dospělé. 

• Cyklostezky směr HK a opravy silnic v majetku města. 

• Obchvat města Sezemice 

• Obchvat města 

• Aktivní účast na špatné dopravní situaci, obchvat Sezemic, aktivní semafory přechody - hlavně u zastávky 

škola. 

• Nepovolovat další stavby domků, bytů...Nezastavovat krajinu, ponechat Sezemice jako malé městečko, pro 

které je máme tak rádi a nedělat z něho velkoměsto. 

• Určitě dotazníky tohoto typu a komunikace mezi vedením města a občany. 

• Svedeni tranzitní dopravy mimo obec. 

• Rozvoj parku, zlepšení infrastruktury a dostupnost z Pardubic.  

• Zvážil bych zákaz popíjení alkoholu na veřejných prostranství. Situace na lavičce před obchodem u Martina 

se stává neúnosnou.  

• Důležitá je komunikace mezi lidmi, vyslechnout občany a snažit se postupně všem vyjít vstříc. Je to těžké 

být vyvážený. 

• Dokončit co nejrychleji park Mlynářku a budovat město tak, aby působilo příjemným venkovským dojmem, 

jak to tu vždy bylo 

• Začít pracovat na obchvatu, na Mlynářce - svižnějším tempem a proboha nepovolovat výstavbu domů, které 

patří tak maximálně na předměstí Prahy. 

• Postrádám přirozené centrum města, které dříve plnilo Husovo náměstí, dnes centrum města neexistuje. 

• Dobré vztahy mezi sousedy 

• urychlení obchvatu dopravy silnic; zajištění bezpečného přecházení školáků v době po vyučování, kdy 

dojíždějící krátí čas nakupováním a přecházejí zpět na autobus. Zastávku u knihovny!; přechod pro chodce 

v křižovatce u bývalé masny Kořínek také není bezpečný; dále koupání v říčce Loučná (na vlastní nebezpečí) 

• Zadávat zakázky firmám se sídlem v Sezemicích. Pak by se i peníze z těchto firem formou daní vracely do 

rozpočtu města. Takto to bylo za minulého vedení. 

• Zlepšení dopravní infrastruktury, lepší přístupnost pošty (nedostatek parkovacích míst) 

• Přeložku (obchvat I/36); křižovatka u "Kovomatu", dokončení parku Mlynářka; chodníky (některé) z hlediska 

použití pro vozíčkáře; zastávku "Škola" ve směru Časy-Pce 

• Zlepšit úklid města, pracovníci nepracují, jak mají, pijí - dohled. Křižovatka v Havlíčkové ulici - zácpy, hluk, 

ovzduší. Pečovatelská služby! Chybí! Ohlídat venčení psů - sekrety jsou všude. 

• Chybí nám prodejna Domácí potřeby, co byla před JIPem; oprava silnic; oprava chodníků 

• Oprava asfaltu před "hasičárnou"! Ostuda Sezemic - budova prodejny pana Chmelíka a jeho vrak před ní!! 

Je to montovačka - neudržovaná, brzo mu to spadne na hlavu! 

• Dopravní infrastruktura 

• Priorita č. 1 - výstavba obchvatu, zklidnění dopravy v obci; č. 2 - jakýmikoliv prostředky včetně násilí :-) 

umravnit rychlost vozidel v obci ve vjezdu ze všech směrů, zamezit vjezdu všech aut nad 3,5 t + z m. ve 

směru Kunětice - 50-60 denně (15000-20000 za rok) k mostu a zpět. Poškozují vozovku + prach + hluk. 

• Ostatní dotázaní komentář neuvedli. 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Komunikace, chodníky, doprava (stav, bezpečnost apod.) 36x 

Parkování 6x 

Parky, relaxační zóny 6x 

Kultura, akce, zájmové aktivity 6x 

Citlivý koncept rozvoje města (zachování atmosféry maloměsta) 5x 

Cyklostezky 4x 

Sportoviště 3x 

Komunikace a aktivní přístup ze strany vedení města 3x 

 

13. Jste ochoten/ochotna se na rozvoji města podílet? 

 

Formou dobrovolné práce - péče o veřejnou zeleň, při její výsadbě, při čištění a zkrášlování ploch. 

Jinou formou? 

• Jakoukoliv. 

• Dobrovolná práce na akcích města 

• Samosběr plastových odpadků 

• Výsadba veřejné zeleně 

• Jsem pracovně vytížen. 

• V okolí bydliště. 

• Udržování nejbližšího okolí, které sousedí s mým a je ve vlastnictví města (sekání trávy, úklid). 

• Například účastí při úklidu v okolí, pokud by byl kdy městem organizován.  

• Již tak činím  

• Obnova tradic ve městě, pomoc s organizací  

• Péče o zeleň 
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Formou organizace, zajištění a vedení mimopracovní a mimoškolní činnosti: 

V jaké oblasti?  (sport, hudba, 
kultura, celoživotní vzdělávání) 

sport 19 

hudba 0 

kultura 10 

celoživotní 
vzdělávání 

4 

 

B. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY II.STUPNĚ 

1. Jako komentář k otázce „Mám s docházením/dojížděním nějaký problém, abych se včas 
dostal/dostala na vyučování“? děti uvedly: 

• Autobus dojíždí pozdě, na zastávku v Kladině má dojíždět v 7:12 a většinou přijede kolem 7:30. 

• Že ten autobus nestihnu. Jinak mě vozí rodiče 

• Autobus jezdí často pozdě. 

• kdybych jezdil na kole, byl bych tam rychleji 

• Ano, vstávám pozdě 

• Domů mi nejezdí tolik autobusů. 

• V zimě jezdím autobusem, který někdy jezdí pozdě 

• Někdy má autobus zpoždění 

• Mám někdy problém s dojížděním, protože jezdím s přestupem a někdy se stane, že autobus v Dřítči do 

Sezemic ujede. 

• Ne, pokud nemáme nějaký zvlášť dobrý projekt 

• Občas autobus vůbec nejede. 

• Bylo by lepší, kdyby vyučování začínalo v 8:00 jako na jiných školách. 

• Ani ne, ale teď jak opravují silnici, tak ráno nám zrušili autobus, a musíme jezdit tranzitem se starostou. 

• Špatná silnice mezi Veskou a Sezemicemi (les) 

• Autobusy docela často jezdí pozdě. Uvítala bych zajíždění více autobusů do obcí (Koloděje -> Sezemice), 

především v ranních hodinách, abychom se dostali včas do Pce na školu a pak také mezi 15:30 a 17:50 

alespoň jeden autobus. 

• Škola potřebuje větší kolárnu (není místo na kola)! 

 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Zpoždění autobusů 7x 

Málo spojů 2x 

 

2. Jako komentář k otázce „Mám ve škole vše, co potřebuji mimo vlastní výuku předmětů 
(hřiště, knihovna, jídelna, odborné učebny, počítačová síť, aj.)? Když ne, co bych 
uvítal/uvítala dalšího, aby se mi ve škole líbilo“? 

• Abychom dostali tablety a učili se doma 

• Možná nový zasedací pořádek u nás ve třídě, o přestávkách je velký křik, třeba trocha klidu by neuškodila. 

:-) 

• Na počítačích Windows 10 

• Windows 10 na PC a hry 

• Parkour hřiště 

• Dát na školu solární panely 

• V kantýně není moc jídla a školní jídelna taky není nic moc :-( 

• Mobily 

• Mobily 

• Víc prázdnin 

• Plavecký bazén 

• Klimatizace 

• Aby nebyly zakázané mobily 

• Jídelna, hokejbalové hřiště 

• Větší knihovnu s ne tak dětskými knihami. 

• Lepší jídelna 

• Skatepark 

• Silnější Wifi 

• Bylo by skvělé, kdyby fungovaly všechny počítače. 

• Menší travnaté hřiště s brankami a sítěmi v nich pro veřejnost! 

 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Úroveň PC, Windows 10, wifi 4x 

Mobily 3x 

Úroveň jídelny 2x 

 

3. Jako komentář k otázce „Jaké mám mimoškolní aktivity po vyučování? Jiné – uveďte:“ 
děti uvedly: 

• Plavu v Pardubicích závodně 

• Chodím na fotbal v Býšti 

• Učím se, někdy chodím ven, hraju si na telefonu, v létě se koupu v bazéně a poslouchám hudbu, ležím v 

posteli. 

• Chodím ke koním na tréninky do Apolenky (jezdím na koních) 

• Jezdím na kroužky do Pardubic 

• Jezdím do Pce na kroužek angličtiny 

• Jezdím do JK do Starých Ždánic 

• Tenis, piano, cvičení a hry na PC 

• Chodím do Pardubic 

• Parkour hřiště, basketball 

• V Pardubicích 

• Prosport Sezemice 

• Pardubice Dubina - kondiční cvičení 

• Jezdím na kroužek do Pardubic 

• Skaut 

• Tenis 

• Jsem s kamarády venku nebo na podiu 

• Jachting a jezdectví 

• Chodím ven s kamarády 

• Chodím na ruštinu v Pardubicích, chodím do sportovních areálů v Pardubicích 

• Skaut v Sezemicích 

• Rehabilitace 
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• Capoeira Pardubice 

• Využívám kroužky mimo školu a mimo Sezemice 

• Kroužek v Ředicích 

• Chodím ven s kamarády 

• ZUŠ Holice, SDH Sezemice 

• Skáču králičí hop 

• Chodím na výuku jazyka, mimo Sezemice 

• Hraju na mobilu 

• Skaut 

• Jezdím do Pardubic na plavání. 

• Chodím spíše do Pardubic za sportem 

• Chodíme hrát fotbal a musíme si stavět branky z bot a potom se hádáme, jestli míč šel přes tyčku nebo 

ne. 

• Chodím tancovat do Pardubic 

• Fotbal v Býšti 

3. Jako komentář k otázce „Do jakého kroužku bych chodil/chodila, kdyby byl přímo 

ve škole nebo v Sezemicích (mimo těch, co již existují)?“ děti uvedly: 

• Kurz jízdy na koni 

• Tanec 

• Badminton, dramatický kroužek 

• Do Bradavic na famrfpál 

• Dramatický kroužek 

• Fotbal 

• Hlavně hokejový, nebo pěvecký, ale ne v Sezemicích nebo v Pardubicích, ale u nás v Dolních Ředicích 

• Jízda na koni, tančení na bruslích (kolečkových) 

• Gymnastika 

• Kreslení, shuffle dance 

• Gymnastika 

• Do žádného 

• Sporty - každý týden by se dělal jiný sport 

• Angličtina nebo jiný jazyk 

• Gymnastika 

• Angličtina nebo jiný jazyk 

• Gymnastika 

• Nikam 

• Nikam 

• Vše mi vyhovuje 

• Kola 

• Tanec, fotbal, kytara 

• Kurzy čar a kouzel 

• Tenis 

• Fotbal, ale ten už existuje 

• Žádný 

• Žádný 

• Dramatického, hudebního 

• MMA nebo ping pong 

• Fotbalový 

• Tenis 

• Dramatický, gymnastika, kreslení 

• Malování 

• Airsoft 

• Parkour 

• Tenis 

• Nic 

• Králičí hop, agility, jezdecký klub 

• Nikam 

• Parkour 

• Žádný 

• Žádný 

• Hokejbal 

• Klub League of Legends 

• Tanec na úrovni i s účastí na závodech 

• Do výtvarného kroužku 

• Žádný 

• Jezdectví 

• Do jezdeckého kroužku 

• Gymnastika 

• Zřejmě do žádného 

• Kroužek vaření 

• Do žádného 

• Fotografický 

• Fotografický 

• Ping pong 

• Kreslení 

• Florbal 

• Tancování 

• Žádný 

• Arduino kroužek 

• Sbor, plavání, skatepark, bazén 

• Něco spojeného se zvířaty 

• Žádný 

• Plavání 

• Plavecký 

• Gymnastika 

• Fotbal 

• Plavání 

• Do žádného 

• Do žádného 

• Kreslení/malování 

• Bojové sporty 

• Bojové sporty 

• Jóga, šachy 

• Učení na kytaru 

• Florbal 

• Florbal, fotbal 

• Volejbal 

• Programování 

• Šachy, piškvorky 

• Jízda na koni 
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• Psaní všemi 10 prsty 

• Psaní všemi 10 prsty 

• Judo, sumo 

• Judo, kriket, lakros 

• Judo 

• Psaní všemi 10 prsty 

 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

nic/nikam/do žádného kroužku 16x 

jízda na koni/parkour 8x 

gymnastika 7x 

kreslení/malování/výtvarný kroužek 6x 

fotbal 6x 

judo/bojové sporty 5x 

tanec 5x 

plavání 4x 

pěvecký/hudební/kytara 4x 

florbal 3x 

psaní na stroji (10 prsty) 3x 

dramatický kroužek 3x 

tenis 3x 

fotografický kroužek 2x 

stolní tenis 2x 

angličtina nebo jiný jazyk 2x 

 

4. Jako komentář k otázce „Co mi v Sezemicích/ v místních částech, kde bydlím, schází ve 
volném čase po vyučování?“ děti uvedly: 

• Dětské hřiště 

• Parkourové hřiště 

• Přírodní park, vylepšení hřiště na Šmoulově (na sídlišti) 

• Obchod 

• Koupaliště, park 

• Park, bazény, menší tělocvična ke krátkodobému pronajmutí (2 h atd.) - mimo pozemek školy 

• Přírodní park 

• Přírodní park 

• Přírodní park, nějaké obchody s oblečením nebo McDonald 

• Plocha na bruslení (stezka), přírodní park, posilovací hřiště 

• Přírodní park, stezky 

• Hřiště 

• Kamarádi 

• Přírodní park, ale musel by tam být klid a hrát hudba. Plochu pro brusle máme. 

• Přírodní park, plocha pro bruslení, hřiště pro psy 

• Park 

• Plocha pro bruslení 

• Přírodní park 

• Betonové hřiště s bránami 

• PC herna 

• Hřiště 

• Nějaké hřiště pro starší 

• Hřiště 

• Dráha pro běh 

• PC herna a hřiště 

• Chybí mi přírodní park 

• Přátelé (kamarádi) 

• Ne, nic, tyhle věci tam skoro nejsou 

• Klid, protože kde já bydlím, jezdí auta a otravuje mě to 24 hodin denně, chce to nějakou protihlukovou 

zeď 

• Park 

• Park, hřiště, lesík, les 

• Nic 

• Nějakej ten opuštěnej a polorozpadlej barák… nikde jinde se campit nedá! 

• Přírodní park 

• Sítě do branek na školním fotbalovém hřišti 

• Park 

• Park 

• Plocha pro bruslení 

• V létě koupaliště 

• Koupaliště, přírodní park 

• Hřiště 

• Stezka pro kola, brusle... 

• Nic 

• Menší koupaliště 

• Park 

• Nic mi neschází 

• Parkourové hřiště 

• Nic mi nechybí 

• Lesní park 

• Park, hřiště, plochy pro bruslení 

• Ve Veské chybí obchod 

• Nic 

• Plocha pro bruslení 

• Trampolínový park (hřiště), koupaliště 

• Hřiště pro kola 

• Nic 

• Nic 

• Pizzerie, kebab 

• Nic 

• Další speciální hřiště 

• Posilovací hřiště, bazén 

• Přírodní park, plocha pro bruslení 

• Plocha pro bruslení 

• Nic mě nenapadá 

• Malé koupaliště 

• Park 

• Plocha pro bruslení 
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• Myslím, že nic. 

• Nic 

• Hřiště 

• Parkourové hřiště 

• Přírodní park 

• Fotbalové hřiště, dětské hřiště, plocha na petanque 

• Plocha pro bruslení 

• Plocha pro bruslení 

• Nic 

• Hřiště pro parkour 

• Další speciální hřiště 

• Nic 

• Přírodní park 

• Nic 

• Nic 

• Skatepark 

• Sbor, plavání, skatepark, bazén + místo pro posilování 

• Skatepark 

• Skatepark 

• Koupaliště/bazén, lepší basketbalové hřiště, skatepark 

• Nic 

• Přírodní park 

• Hřiště na posilování jako např. na Dubině. 

• Skatepark 

• Skatepark 

• Hřiště na workout, hřiště na cvičení 

• Přírodní park 

• Nic 

• Plocha pro bruslení 

• Hřiště pro větší děti 

• Hřiště pro kolečkové brusle, místo, kde mladiství můžou posedět 

• Klid - štve mne rozhlas, který plaší zvěř i lidi, je příliš často 

• Hřiště s bránami 

• Menší travnaté fotbalové hřiště se sítěmi v brankách! 

• Nic 

• Přírodní park 

• Bazén 

• Bazén 

• Plavecký bazén 

• Veřejný bazén 

• Veřejný bazén, posilovací hřiště 

• Metro 

• Bazén, koupaliště 

• Bazén, hřiště na volejbal 

• Bazén, hřiště, metro, šalina 

• Bazén 

• Veřejný bazén, skatepark 

• Přírodní park 

 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Park 31x 

Hřiště 20x 

Koupaliště/bazén 18x 

Plocha pro bruslení 10x 

Skatepark 8x 

Přírodní posilovna 6x 

Parkourové hřiště 4x 

PC herna 2x 

Obchod 2x 

Dětské hřiště 2x 

 

5. Jako komentář k otázce „Jaké akce mne zajímají nebo jaké se mi líbí?“ děti uvedly: 

• Soutěže, akce 

• Koncerty 

• Žádné takové akce mě nezajímají 

• Čarodějnice 

• Famfrpál 

• Pálení čarodějnic 

• Akademie, čarodějnice 

• Rybářské závody 

• Fotbal, bowling 

• Soutěže 

• Čarodějnice, dětský den, ale jen v Kladině 

• Dětské dny 

• Soutěže 

• Čarodějnice, akademie 

• Akce pro veřejnost 

• Sezemická lávka 

• Čarodějnice 

• Žádné 

• Čarodějnice 

• Žádné 

• Sportovní a herní aktivity 

• Park k oddychu 

• Nechodím na akce 

• Čarodějnice 

• Školní akademie 

• Jízda na kole (závody na kolech) 

• Sport 

• Dětský den 

• Sportovní akce 

• Zajímá mě fotbal a orientační běh 

• Celosezemické 

• Pálení čarodějnic 

• Soutěže 

• Soutěže i koncerty 
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• Většinou zaměřené na strategii 

• Čarodějnice 

• Fotbalové zápasy, Lampionový průvod, Lávka 

• Žádné 

• Dětské dny 

• Akce pro veřejnost 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Nelíbí 

• Rozloučení s devátými ročníky 

• Nic 

• Koncerty 

• Žádné akce mě nezajímají 

• Dětský den 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Se zvířaty i normální 

• Vyřazování deváťáků 

• Žádné 

• Čarodějnice, ale je tam hodně dospělých lidí 

• Sportovní dny 

• Plavání, lyžařský kurz, škola v přírodě 

• Žádné 

• Dětský den 

• Soutěže 

• Koncerty, sportovní soutěže 

• Čarodějnice 

• Koncerty, školní vystoupení, věci spojené se školou 

• Soutěže 

• Např. čarodějnice 

• Pouť 

• Zajímá mě umění 

• Koncerty 

• Pálení čarodějnic 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Veřejné akce nevyhledávám. 

• Soutěže 

• Čarodějnice, zábavy 

• Pálení čarodějnic 

• Čarodějnice 

• Nenavštěvuji 

• Čarodějnice 

• ACDC, jak je na Spartaku 

• Sportovní 

• Dětský den 

• Předvádění 

• Všechny se mi líbi 

• Čarodějnice, některé kapely, různé akce 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice apod. 

• Čarodějnice 

• Letní akce 

• Airsoft, nerf turnaje, basketbal (streetbal) 

• Sezemická lávka, vyřazování 9. tříd, taneční, akademie 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Pouť, sportovní den, dětský den, čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Koncerty, čarodějnice 

• Čarodějnice 

• Petanque, piškvorky 

• Čarodějnice 

• Koncerty, festivaly 

• Plavání, bruslení 

• Festivaly 

• Žádné 

• Festivaly 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

čarodějnice 37x 

žádné  11x 

soutěže 9x 

koncerty 9x 

dětské dny 7x 

sportovní akce 6x 

školní akademie 4x 

Loučení s 9. ročníky 3x 

festivaly 3x 

sezemická lávka 3x 

Fotbalové zápasy 3x 

Sportovní dny 2x 

pouť 2x 

 

6. Jako komentář k otázce „Jaké akce mi pro děti mého věku v Sezemicích chybí?“ děti 
uvedly: 

• Asi žádné 

• Koncerty 

• Hry 

• Asi nic 

• Chtěla bych mít hokejové akce s hokejisty 

• Žádné 

• Žádné 

• Nic 
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• Žádné 

• Žádné 

• Ne 

• Parkur hřiště 

• Cvičení 

• Rugby 

• Počítačové soutěže v hraní her 

• Nechybí mi 

• Kurzy sprejování 

• Střílení z kuličkovky 

• Střílení z kuličkovky 

• Nic 

• Něco pro starší 

• Nic 

• Žádné 

• Festivaly pro mladší 

• Nic 

• Festivaly 

• Žádné akce mě nezajímají 

• Festivaly 

• Nevím o žádných 

• Zvířecí park 

• Žádné 

• Jízda na kole v terénu 

• Žádné 

• Sportovní akce 

• Sportovní park 

• Velká pouť 

• Telefony 

• Žádné 

• Žádné mi nechybí 

• Nenavštěvuji 

• Žádné 

• Sportovní 

• Fotbal (dorost) 

• Žádné 

• Nic 

• Žádné 

• Nic 

• Party 

• Airsoft, nerf turnaje, basketbal (streetbal) 

• Žádné 

• Turnaje ve fotbale, florbale 

• Žádné 

• Asi nic, možná nějaký letní festival 

• Diskotéka 

• Fotbalový turnaj města Sezemic 

• Piškvorky 

• Koupání 

• Diskotéky 

• Festivaly 

• Koncerty 

• Žádné 

• Koncerty 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

žádné 23x 

festivaly 5x 

sportovní akce 4x 

fotbal (dospělí i dorost) 3x 

diskotéka 3x 

koncerty 3x 

 

7. Jako komentář k otázce „Kdybych byl/a starosta/tka města Sezemice, co bych pro 
obyvatele udělal/a pěkného, aby to lidem přineslo radost?“ děti uvedly: 

• Koupaliště, hřiště na všechny sporty 

• Pomáhal bych 

• Přírodní park, malé lázně 

• V Kladině lepší silnice 

• Park pro psy, dobročinné akce 

• Vybudovala přírodní park: možné se učit, chodit na procházky se psy atd. 

• Více parků či obchodů 

• Nechal bych postavit aquapark 

• Vybudovala bych zde více věcí, aby to tu bylo plnější, park, nějaké zajímavé hřiště, obchod 

• Oprava bytovek 

• Přírodní park 

• Místo, kde se dá hrát bowling 

• Nechal bych to tak, jak je to dodnes 

• Velký útulek (domov) pro opuštěná zvířata, co se potulují v Sezemicích a v okolí 

• Aby měli rodiče někdy pokoj od dětí, tak bych udělala nějaký park pro děcka. A nějaké akce pro dospělé. 

• Zvířata: krmelce s jídlem, senioři: navštívit je se psy speciálně vycvičenými pro pomoc nevidomým lidem, 

rodiče: přírodní park s rybníčkem, lavičkami atd. 

• Plochu na bruslení (pro kolečkové brusle, abych tam mohla na nich tančit) 

• Postavila bych dům pro seniory 

• Park pro psy 

• Nic 

• Akce, kde by se zapojovalo hodně sezemických oddílů (měly vystoupení) 

• Více hřišť a přírodních posiloven 

• Lepší podmínky pro to, co potřebují 

• Vytvořila bych přírodní park s různými prolézačkami pro děti (např přírodní posilovna) 

• Plavecký bazén 

• Udělal bych více míst pro rekreaci - parky a zvýšil komfort v Sezemicích - renovoval bych stará hřiště 

apod. 

• Nevím, každý chce něco jiného. 

• Park pro cvičení psů 

• Zasadil bych více stromů (ovocných i normálních) a postavil bych park s velkým keřovým bludištěm 

• Nic mě nenapadá 

• Pečovatelská služba 
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• Nějaký park, les, hřiště, větší brusliště, stezka pro cyklisty 

• Nevím 

• Nic mě nenapadá 

• Udělal bych dotazník, kde by si to zvolili a pak bychom to vybudovali 

• Kdybych byla starostka, tak dám spravit (pořádně!!!) silnice, protože jestli si myslíte, že se o nějakým 

štěrku dá kloudně jezdit, tak jste na omylu! A taky bych zřídila víc volna pro školu 

• Park 

• Park 

• Více akcí a přírody ve městě 

• Nebyl bych starosta 

• Nevím 

• Pořádala bych koncerty 

• Koupaliště, ZOO 

• Semafory k silnicím 

• Zvětšil bych důchody, více akcí 

• Parky 

• Dělala víc akcí pro mladé 

• Nevím 

• Spoustu akcí pro děti a jejich rodiče 

• Zeptala bych se, co chtějí a zvážila bych to. 

• Založila bych klub dobrovolníků, kteří by uklízeli odpadky. 

• Skate park 

• Parkourové hřiště 

• Kdyby někdo přišel s novým nápadem, tak bych se snažil to nějak vylepšit. 

• Lepší silnice to vyřeší. 

• Nějaké parky, více laviček pro odpočinek 

• Nevím 

• Opravit silnice!!!!! 

• Stezka z Veské do Sezemic 

• zvířecí park, bazén, kino 

• Místo určené pro sport a posilování 

• Trampolínový park (hřiště), koupaliště 

• Hřiště pro kola, hokejbalové hřiště 

• Semafory, ubytování, trampolínový park, koupaliště 

• Malé koupaliště 

• Postavil bych pizzerii s kebabem 

• Opravila bych silnici mezi Veskou a Sezemicemi!! 

• Sportovní park 

• Opravil bych silnice, zakázal průjezd kamionům, snížil povolenou rychlost vozidel 

• Aby dobře vařili ve školní jídelně 

• Obnovila bych "rehabilitaci", něco akčního venku. 

• Postavil bych stezku do Lukovny (musím chodit pěšky ze školy po hl. silnici) 

• Opravil bych celou silnici od pošty k bytovkám 

• Pro rodiče bych udělala taky nějaké "kroužky". 

• Přírodní park, velké hřiště pro děti 

• Nevím, pravděpodobně možná nějaký park nebo něco podobného. 

• Nic mě nenapadá 

• Aby opravili silnice 

• Udělal bych něco s tím smradem z polí. Postavil bych půjčovnu koloběžek. 

• Rozhodně přírodní park 

• Já bych postavila městský park, kde by byly aktivity pro pejskaře, děti, dospělé, prostě aby si každý našel 

zábavu. 

• Sepsala bych věci, které by si přáli a snažila bych se je zrealizovat. 

• Nevím 

• Vytvořil bych přírodní park 

• Nevím 

• Udělal bych to, co by si přáli 

• Nevím 

• Dal bych návrhy lidem, ať si vyberou. Bazén, sportovní areál. 

• Nevím 

• Překážkovou dráhu/trať 

• Cvičiště pro zvířata 

• Skatepark 

• Nové silnice, plnila bych přání, na čem by se shodli 

• Skatepark 

• Nějaké místo, kde si odpočinou - kde bude klid; zverimex, koupaliště, park, park pro psy (venčení na 

volno). 

• Skatepark 

• Ohraničený park pro psy 

• Park pro psy 

• Různé vodní atrakce, např. k Loučné. 

• Uklidit nepořádek (plasty aj.) kolem řeky a v blízkosti Sezemic. 

• Dětské hřiště 

• Parky pro psy 

• Park 

• Poopravil bych dům pro seniory a opravil bych silnice. 

• Nějaký přírodní park a workout hřiště 

• Nic 

• Plochu pro bruslení 

• Více míst pro pejskaře a psy 

• Lepší chování městské policie 

• Nevím, co lidé v Sezemicích chtějí, či potřebují 

• Zkrátila bych vyučování ve škole, když jsou velká vedra 

• Zavedla bych více autobusů, každý má velkou radost, když má jak se dostat do školy a ze školy, na 

kroužky apod. 

• Zkrátila bych vyučování ve škole, zakázala běhání na tělocviku. 

• Stezka z Kladiny do Sezemic 

• Hřiště s bránami! 

• Postavil bych menší fotbalové travnaté hřiště s brankami a sítěmi v brankách! 

• Postavil bych tu aquapark. 

• Snažil bych se jim vyjít co nejvíce vstříc s tím, co by uvítali 

• Bazén 

• Postavil bych další fotbalové hřiště, volně přístupné. 

• Více známých osobností a jejich koncerty 

• Koncerty 

• Více akcí, kde by byli jen Sezemáci. 

• Absolutně netuším 

• Bazén do školy 

• Nevím 

• Více koncertů 
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• Asi nic, podle mě tu nic nechybí. 

• Nejdříve bych se zeptal samotných obyvatel, co chtějí, a až potom bych jednal. 

 

V komentářích respondenti nejčastěji zmínili 

Park 24x 

Koupaliště/bazén 14x 

Hřiště 11x 

Akce, koncerty 11x 

Oprava komunikací, doprava 11x 

Park pro psy, cvičiště 9x 

Cyklostezky, stezky 4x 

Přírodní posilovna 3x 

Skatepark 3x 

Trampolínový park 2x 

Dům pro seniory (nový/oprava) 2x 

Nové obchody 2x 

 

 

Zpracování výsledků: 

• Vyselektovány komentáře typu „nevím“, „nebydlím tu“ apod. 

• Dotazník č. 172 zhodnocen jako nerelevantní a odpovědi nebyly zahrnuty do analýzy (autor zjevně 

neodpovídal dle skutečnosti). 
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VZORY DOTAZNÍKŮ 

A. DOTAZNÍK VEŘEJNOST 

 

                                                                                                                                                        Strategický plán rozvoje města 2019-2024 

 

                         DOTAZNÍK     

                                                MĚSTO SEZEMICE     

        Vyhodnocení a závěry vzešlé z údajů tohoto dotazníku budou začleněny do zpracovávaného materiálu  

                                            Strategický plán rozvoje města Sezemice    

                 který bude sloužit, jako základní koncepční dokument, pro všeobecný rozvoj města.  

            

muž     věk 
15-18 19-25 

26-
35     

žena     vyberte 36-50 51-65 66+     
            
     
1. Jak hodnotíte vybavenost města z hlediska poskytování služeb?     
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečných služeb. V jaké oblasti či jaké služby postrádáte? Uveďte:    
            
2.  Jak hodnotíte stav technické infrastruktury/kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, parkoviště…. ?  

   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečný         
            
V případě nedostatečného stavu technické infrastruktury. Jakou kvalitu/druh TI postrádáte? Uveďte:   
            
3. Jak hodnotíte poskytování zdravotnické péče?        
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné zdravotnické péče. Jaké druhy ZP v obci postrádáte? Uveďte:    
            
4. Jak hodnotíte zázemí a nabídku aktivit MŠ?        
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečného zázemí či nabídky aktivit. Jaké formy či druhy postrádáte? Uveďte:   
            
5. Jak hodnotíte zázemí a nabídku aktivit ZŠ?        
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečného zázemí či nabídky aktivit. Jaké formy či druhy postrádáte? Uveďte:   
            
            

6. Jak hodnotíte možnost trávení volného času a šíři nabídky mimopracovní a mimoškolní činnosti?   

   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné nabídky na trávení volného času. Jaké druhy postrádáte? Uveďte:   
            
7. Jak hodnotíte vývoj regenerace parku Mlynářka?        
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné míry vývoje. Jaké formy či postupy postrádáte? Uveďte:    
    
8. Jak hodnotíte příležitosti pro společenské vyžití občanů?       
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné nabídky společenských akcí. Jaké druhy akcí postrádáte? Uveďte:   
            
9 Jak hodnotíte úroveň, šíři nabídky a rozsah sportovišť?       
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné nabídky sportovišť. Jaké druhy sportovišť postrádáte? Uveďte:    
            
10. Jak hodnotíte stav veřejné zeleně?         
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečného stavu veřejné zeleně. Jaké druhy či plochy VZ postrádáte? Uveďte:   
            
11. Jak hodnotíte komunikaci s představiteli města a zajištění informovanosti občanů?   
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné komunikace a informovanosti. V jaké oblasti je komunikace nedostatečná?   
Jaká forma předávání informací by vám vyhovovala? Uveďte:      
            
12. Jak hodnotíte spolupráci obecní policie s občany?      
   na vyhovující úrovni        
   na nízké úrovni        
   nedostatečná         
            
V případě nedostatečné spolupráce. Jaké druhy činnosti a spolupráce s OP postrádáte? Uveďte:   

            
13. Co považujete za nejdůležitější pro všestranný rozvoj města? Co by bylo vhodné zlepšit /mimo výše   
uvedené/? Uveďte:          
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14. Jste ochoten/ochotna se na rozvoji města podílet?      
Formou dobrovolné práce - péče o veřejnou zeleň, při její výsadbě, při čištění a zkrášlování ploch. Jinou formou?  
Uveďte:            
   ano          
   ne          
            
Formou organizace, zajištění a vedení mimopracovní a mimoškolní činnosti. V jaké oblasti?   
   ano   sport        
   ne   hudba        
     kultura        
     celoživotní vzdělávání       
            

        

Děkujeme za vyplnění 

dotazníku  
        město Sezemice   
            
pozn.: u zaškrtávacích polí prosím vyberte vždy jednu z možností a tu zaškrtněte     

 

B. DOTAZNÍK ZŠ 

                                                                                                                                               Strategický plán rozvoje města 2019-2024 

                                                 

DOTAZNÍK 
                                             MĚSTO SEZEMICE     

Vyhodnocení a závěry vzešlé z údajů tohoto dotazníku budou začleněny do zpracovávaného materiálu 

                                            Strategický plán rozvoje města Sezemice    

                 který bude sloužit, jako základní koncepční dokument, pro všeobecný rozvoj města.  

            
dívka     ZÁKLADNÍ ŠKOLA 10 - 15 LET  

    
chlapec      

   
    

     
   

    
místo bydliště    

   
    

Sezemice      
   

    
Dražkov      

   
    

Lukovna      
   

    
Počáply      

   
    

Kladina      
   

    
V.Koloděje      

   
    

Veská      
   

    
jiná obec     Jaká? Uveďte:   

    
            
            
1. Jak docházím/dojíždím do školy a ze školy?       
   pěšky          
   na kole/koloběžce        
   autobusem         
   autem s rodiči         
            
Jinak? Uveďte:          
            
            
Mám s docházením/dojížděním nějaký problém, abych se včas dostal/dostala na vyučování   
a po vyučování či kroužcích domů? V případě, že ano, uveďte:      
            
            

          
2.  Mám ve škole vše, co potřebuji mimo vlastní výuku předmětů? (hřiště, knihovna, jídelna, odborné učebny, počítačová síť, aj.) 

   ano        
   ne        
          
Když ne, co bych uvítal/uvítala dalšího, aby se mi ve škole líbilo? Uveďte:     
          
          
3. Jaké mám mimoškolní aktivity po vyučování?     
   využívám kroužky ve škole  

   chodím do kroužků v Sezemicích mimo školu     
   chodím do knihovny v Sezemicích    
   docházím do ZUŚ, DDM nebo sportovních klubů mimo Sezemice    
   nemám žádné mimoškolní pravidelné aktivity po vyučování     
     
Jiné? Uveďte:    
     
     
Do jakého kroužku bych chodil/chodila, kdyby byl přímo ve škole nebo v Sezemicích (mimo těch, co již existují)? 
Uveďte: 

     
     
4.  Co mi v Sezemicích/ v místních částech, kde bydlím, schází ve volném čase po vyučování?    
(další speciální hřiště, přírodní park, plocha pro bruslení, atd…) Uveďte:    
     
     
5. Účastním se některých akcí v Sezemicích sám či s rodiči? (akce pro veřejnost, soutěže, koncerty, dětské dny…) 

   ano          
   ne          
     
Když ano, jaké akce mne zajímají nebo jaké se mi líbí? Uveďte:     
     
     
Když ne, jaké akce mi pro děti mého věku v Sezemicích chybí? Uveďte:    
     
     
6. Kdybych byl/a starosta/tka města Sezemice, co bych pro obyvatele udělal/a pěkného, aby to lidem přineslo 
radost?  
(můžete uvést něco pro sebe - děti, pro rodiče či seniory či zvířata a jiné). Uveďte:    
     
     
     

        

Děkujeme za vyplnění 

dotazníku  
        město Sezemice   
pozn.: u zaškrtávacích polí prosím vyberte jednu či více možností, názory a nápady můžete psát na druhou stranu dotazníku   

 


