DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PROBLÉMY V OBCI

→ Označte křížkem stupeň závažnosti problému v obci
1.

stupeň – daný problém se obce netýká (znamená též, že daný problém byl již vyřešen)

2.

stupeň – daný problém se obce týká částečně, jeho náprava by obci prospěla

3.

stupeň – daný problém se obce týká velmi – je nezbytně nutné jej urychleně řešit

U nových problémů prosím doplňte lokalizaci problému (např. část obce, ulice a č. p., katastr a parcelní číslo) a jeho podrobnější popis. V případě, že pro

ZÁVADY DOPRAVNÍ

A.1 Přetíženost obce dopravou

A.2 Nedostatečné parametry (šířkové a směrové uspořádání) komunikací

A.3 Kolize pěších s vozidly motorové dopravy

JE NEZBYTNÉ PROBLÉM ŘEŠIT

A.

OBCI BY TO PROSPĚLO

DEFINICE PROBLÉMU

OBCE SE TO NETÝKÁ

KÓD PROBLÉMU

problém v dané řádku již není místo (více problémů v jedné kategorii), doplňte jej na konec formuláře (okruh G).

LOKALIZACE

PODROBNÝ POPIS PROBLÉMU

A.4 Nepřehledná křižovatka

A.5 Absence parkovacích ploch

A.6 Absence (potřeba) cyklostezky

A.7 Absence (potřeba) chodníku

A.8 Přítomnost bariér pro pěší (př. silnice vyšší třídy, velké oplocené areály,
hrazené pastviny atd.)
A.9 Nedostatečně rozvinutá cestní síť (špatná prostupnost krajiny)

A.10 Špatná dopravní dostupnost (absence železnice, komunikací vyšší třídy)

A.11 Překračování omezené rychlosti (ohrožování chodců)

A.12 Nebezpečné úrovňové křížení silnice se železniční tratí

B.

ZÁVADY HYGIENICKÉ

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

B.1 Existence černých skládek

B.2 Existence starých zátěží území a kontaminovaných ploch

B.3 Hlučný provoz dopravy či průmyslového objektu

B.4 Špatná kvalita pitné vody

B.5 Problémy se znečištěním ovzduší (imise, smog)

B.6 Znečištění vodních ploch a vodních toků

B.7 Dlouhodobě nevyužívané zemědělské plochy - přítomnost plevelů a
invazivních druhů rostlin?
C.
C.1 Snižování počtu obyvatel

ZÁVADY SOCIÁLNÍ

C.2 Stárnutí populace

C.3 Problematické soužití obyvatel

C.4 Nedostatek pracovních příležitostí

C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel

C.6 Nedostatečná péče o seniory a zdravotně postižené

C.7 Chybí (ubývají) akce podporující společenský život v obci

D.

ZÁVADY ESTETICKÉ

D.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových a zemědělských areálů

D.2 Urbanistické závady – nevhodná forma zástavby

D.3 Neřízený rozvoj novostaveb, narušení tradiční struktury obce
předimenzováním zastavitelných ploch

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

D.4 Nedostatečné zastoupení zeleně v obci

D.5 Potlačení kulturní dominanty obce?

D.6 Nevhodné terénní úpravy

D.7 Nevhodné stavební zásahy do objektů (v rozporu s jejich původním
účelem)
D.8 Chátrání nevyužívaných objektů a souborů (památky, architektonicky
hodnotné stavby)
D.9 Negativní vlivy telekomunikačních zařízení (stožáry), větrných a fotovoltaických elektráren na krajinný ráz?
E.

PROBLÉMY BRÁNÍCÍ BUDOUCÍMU ROZVOJI OBCE

E.1 Přítomnost brownfields, opuštěných (výrobních) areálů a staveb

E.2 Nedostatek volných pozemků pro stavbu rodinných domů

E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity omezující rozvoje obce

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

F.

PROBLÉMY OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

F.1

Absence nebo špatná dostupnost základního občanského vybavení
(obchod, zdravotní zařízení, restaurace, školka a škola)

F.2

Špatný stav či nedostatek mobiliáře v obci (lavičky, koše, dětská hřiště)

F.3

Nedostatek veřejných prostranství

F.4

Nedostatečné zázemí pro cestující veřejnou dopravou

F.5

Absence vodovodu

F.6

Absence kanalizace

F.7

Absence ČOV

F.8

Vysoký podíl domácností a firem, které jsou vytápěny uhlím

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

F.9

Nedostatečná dopravní obslužnost obce nebo její části veřejnou dopravou

F10 Absence kontejnerů na tříděný odpad

G.

NOVÉ A SPECIFICKÉ PROBLÉMY OBCE

LOKALIZACE

POPIS PROBLÉMU

