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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Sociologický pruzkum s názvem Investice obce v budoucích letech byl proveden
metodou vyplňování standardizovaných dotazníku občany obce Písková Lhota.
Tisk a rozdání dotazníku zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Písková Lhota. Šetření
bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v
následujících letech. Dotazník obsahoval 13 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
duležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá). Dvě konkrétně položené
doplňující otázky zjišťovaly, zda se občané cítí být dostatečně informováni o dění v obci
prostřednictvím nástěnek, webových stránek a zpravodaje, a jak občané hodnotí péči o
čistotu obce. Navíc měli občané možnost vyjádřit své další názory k tématum, jež jsou
pro ně duležité.
Z duvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány ve dnech 10. února

—

20. února

2016.

3.2. Výsledky průzkumu
Bylo odevzdáno 69 vyplněných dotazníku. Pro každou ze 13 rozvojových oblastí se
zvlášť sčítali body dle subjektivních preferencí každého občana. Považoval-li občan
danou oblast za nejduležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast rozvoje získala tedy 1
bod, pokud ji považoval za nejméně duležitou, ohodnotil ji číslem 3 a oblast získala 3
body. Každá rozvojová oblast tak mohla získat 69

—

207 bodu.

Dle občanů je nejduležitější investovat oblast občanské vybavenosti. Oprava veřejných
budov získala 80 bodu a od ostatních se tak významně odchyluje.
Další oblastí, kam by měly směřovat investice, jsou opravy místních komunikací (105
bodu).
Velmi důležitou kapitolou je rozvoj cestovního ruchu (105 bodu). Pro obec Pískovou
Lhotu je prioritou také životní prostředí (117 bodů).
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Významnou oblastí je podpora spolkového a komunitního života (120 bodů) s podporou
místních spolku (125 bodu)

—

sportovní aktivity jsou obci zajišťovány právě místními

spolky. Součástí běžného života obce Písková Lhota jak dospělých, tak dětí je doj ížd‘ka
za běžnými denními povinnostmi. Řada obyvatel proto vítá možnost sportovního vyžití a
společenský život v obci prostřednictvím místních spolku. Podpora těchto oblastí navíc
podstatně přispívá k vytváření lokální identity obyvatel obce.
Tabulka č. 13- Pořadí duležitosti oblastí rozvoje v obci
Pořadí důležitosti pro občany
(čím nižší číslo, tím větší
Oblasti rozvoje
důležitost)
Opravy veřejných budov
80
Investice do veřejných prostranství
90
Opravy místních komunikací
105
Rozvoj cestovního ruchu
111
Podpora životního prostředí
117
Podpora místních spolků
120
Podpora sportovních aktivit
125
Podpora kultury
150
Podpora zaměstnanosti a vznik
pracovních míst
160
Péče o sakrální stavby
180
Bezpečnost provozu na prutahu obcí
Zlepšení dopravní obslužnosti
190
Cinnost místní knihovny
201

Grafč. 4 Oblasti rozvoje v Pískové Lhotě
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