PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE MIKULOVICE 2022+
Výsledky z dotazníkového šetření obyvatel 2021
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ
Na přelomu září a října 2021 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo
123 obyvatel. 80 z nich vyplnilo papírový dotazník, 43 odpovědělo elektronicky. Někteří z nich
neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na
danou otázku. Volné odpovědi jsou odlišeny dle věkových kategorií.
Mezi respondenty bylo 52 % mužů a 48 %
žen. Ve věku do 30 let bylo 20 osob (16,5
%), ve věku 30–49 let bylo 37 osob (30,6
%), ve věku 50–64 let 27 osob (22,3 %) a
nad 65 let 37 osob (30,6 %). Z věkového
hlediska byl podíl odpovědí od seniorů
vyšší, než bývá běžné. Přesně ve 2/3
případů nežily v rodinách respondentů
děti mladší 18/ let.

Jak se vám v Mikulovicích žije?

Spíše dobře
49%

Dobře se v obci žije 87,8 % těch, kteří se
zapojili do šetření (odpovědi velmi dobře
a spíše dobře). To je vyšší spokojenost,
než bývá v obcích obvyklé. Neobvyklé je,
že nikdo neuvedl negativní hodnocení.

Velmi dobře
39%

Ani
dobře ani
špatně
12%

Obyvatelům se v Mikulovicích nejvíce
líbí základní škola a mateřská škola,
nové dětské hřiště, obchod, vzhled městyse, opravené místní komunikace a chodníky,
vybavenost obce a služby v městysi a klid. Více obyvatel také oceňuje zlepšování zeleně,
víceúčelové hřiště, kostel a akce pořádané v městysi.
Obyvatelům se v Mikulovicích nejvíce nelíbí zápach z místní drůbežárny, špatný stav
konkrétních úseků místních komunikací, nepořádek, (zejména u kontejnerů na odpad) a
stav bývalé Jednoty. Dále občané vícekrát kritizovali stav potoka a jezírka, špatné zdravotní
služby, stav budovy zdravotního střediska, vztahy mezi občany či stav ovzduší v zimě.
Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby v Mikulovicích. Jednotlivá témata
známkovali na stupnici 1–5 jako ve škole. Pořadí témat na následujícím obrázku jsou řazena od
nejlepší průměrné známky po nejhorší. Odpovědi „nedokážu posoudit“ nejsou v grafu zahrnuty
(nejvíce jich bylo u hodnocení podmínek pro bytovou výstavbu, pracovních příležitostí, spolkové
činnosti, fungování MŠ a ZŠ, možností pro parkování).
Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) jsou fungování mateřské školy a základní
školy (průměrná známka 1,8 a 1,9) a dále vzhled městyse a stav silnic a chodníků. Rozdíly
v hodnocení dalších témat byly poměrně malé.
Jednoznačně nejhůře jsou hodnoceny pracovní příležitosti (3,6) a podmínky pro bytovou
výstavbu (3,1). Všechna ostatní témata měla nižší průměrnou známku než 3.
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Hodnocení prostředí a služeb v Mikulovicích (známky)
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Fungování mateřské školy
Fungování základní školy
Celkový vzhled městyse
Stav silnic a chodníků
Fungování samosprávy městyse
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Životní prostředí
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Možnosti sportovního vyžití
Sousedské vztahy
Spolková činnost
Možnosti pro parkování
Dostupnost zdravotní péče
Možnosti kulturního vyžití
Podmínky pro bytovou výstavbu
Pracovní příležitosti

Občanům v Mikulovicích nejvíce chybí lepší zdravotnické služby. Celkem ke zdravotnictví
zaznělo téměř 50, tj. od většiny obyvatel, kteří na otázku odpověděli. Ve 27 případech
žádali obyvatelé zubaře. Dále volali obecně po zlepšení zdravotní péče, chtěli kvalitnějšího
praktického lékaře, dále v menší míře lékaře specialisty či lékárnu. V dalších oblastech nejvíce
chybí bankomat a kosmetická provozovna s manikúrou/pedikúrou. Dále byla vícekrát žádána
delší otevírací doba pošty a hřiště pro malé děti.
V oblasti informování a komunikace obce občané žádají téměř výhradně zlepšení
fungování obecního rozhlasu a obnovení vydávání zpravodaje městyse.
Klíčovou otázkou pro budoucnost
je, jak by se městys Mikulovice
měl početně rozvíjet.
Dvě
třetiny
respondentů
podporuje
populační
růst
městyse, a většina z této skupiny
by byla i pro růst nad 700
obyvatel. Pro zachování současné
velikosti
je
pouze
pětina
respondentů.

Jak by se měl městys rozvíjet?

Měl by se postupně
rozrůstat výstavbou na
přibližně 700 obyvatel
30%
Měl by zůstat přibližně
stejně velký
20%

Městys by měl růst
i nad 700 obyvatel
36%

Nedovedu posoudit
V případě budoucích investic
14%
obyvatelé
jednoznačně
podporují dobudování či rekonstrukci místních komunikací vybudování vodovodu,
zvýšení vydatnosti a kvality pitné vody a podporu bytové výstavby, s odstupem také
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investice do zeleně, vzhledu městyse a do obnovy památek. Nejnižší je podpora turistického
ruchu.

Do čeho by městys měl přednostně investovat?
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Dobudování/rekonstrukce místních komunikací
Zvýšení vydatnosti a kvality pitné vody
Podpora bytové výstavby
Rozšiřování/zkvalitňování veřejné zeleně
Zlepšování vzhledu městyse
Obnova památek v městysi
Zvýšení bezpečnosti
Řešení likvidace odpadu
Rekonstrukce/výstavba prostor pro akce
Rekonstrukce/výstavba sportovišť
Výstavba cyklostezek
Nová parkovací místa
Rozvoj turistického ruchu

Podíl ze 121 odpovědí

V dotazníku byli občané požádání, aby se vyjádřili k využití prostor bývalé Jednoty. Dominují
názory, že by zde měly být vybudovány byty, a to zejména byty pro seniory, či jakékoliv byty.
Bydlení pro mladé bylo zmíněno pouze několikrát. Na druhém místě je využití prostor pro
klubovny, setkávání dětí a mládeže, či pro různé komerční služby. Více občanů také
navrhovalo vybudování posilovny, přebudování na zdravotní středisko, využití pro spolkovou
činnosti či pro setkávání obyvatel.
Poslední tematická otázka šetření byla věnována zjištění podnětů občanů ke zlepšení v
oblastech kultury, školství a zdravotnictví.
V oblasti kultury podněty směřovaly zejména k většímu využití kulturního domu a
k pořádání více koncertů, případně dalších kulturní/společenských akcí (zmíněno bylo
např. letní kino).
V oblasti školství bylo kritizováno zejména malé zapojení školy do života obce, a to
zejména formou pořádání různých akcí, ale i zapojení učitelů do vedení kroužků (zde je
ovšem otázkou, do jaké míry byly podněty ovlivněny situací škol za epidemie covid-19, kdy
musela být tato činnost v posledních dvou letech minimalizována). Občané zdůrazňovali potřebu
více kroužků pro děti, případně vybudování dílčího zázemí pro vyžití mládeže.
V oblasti zdravotnictví se opakují požadavky na zajištění zubaře a zkvalitnění činnosti
praktického lékaře. Uváděna byla i potřeba zlepšit vybavení/zázemí zdravotní péče.

Zpracoval: GaREP, spol. s r.o., 3. 12. 2021
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