DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBČANÉ

Základní a výběrový soubor

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

385

1 548

407

2 340

Počet oslovených občanů –
základní soubor

0

1 548

407

1 955

Počet vyplněných dotazníků –
výběrový soubor

0

169

50

219

Podíl oslovených jednotek (%)

0

100

100

83,55

Podíl vyplněných dotazníků (%)

0

10,92

12,29

11,20

Počet obyvatel v obci k 31. 12.
2017

219 osob

94 mužů

124 žen

tj. 11,2 %

tj. 43 %

tj. 57 %
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Hodnocení spokojenosti s životem v obci
Jak se Vám v obci žije?*
Velmi dobře (jsem s životem v obci naprosto
spokojen/a)

9% 2%

26%

Spíše dobře (jsem s životem v obci
spokojen/a, ale mám jisté výhrady)

Ani dobře ani špatně/ můj postoj je neutrální

63%

Spíše špatně (nejsem s životem v obci
spokojen/a, mám spoustu výhrad)
Velmi špatně (nejsem vůbec spokojen/a,
rád/a bych se přestěhoval/a)
V obci nežiji

* vypočteno z 219 odpovědí
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Hodnocení spokojenosti s životem v obci
Čeho si konkrétně „nejvíce ceníte“/„máte rádi“ v obci?*
34%

15%

12%

12%
7%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Klid, blízkost přírody, dostatek zeleně a venkovské prostředí
Dobrá občanská vybavenost (obchody, restaurace, knihovna, pošta, pekárna, lékař,...)
Výhodná poloha obce a blízkost Ostravy, dobrá dopravní dostupnost a infrastruktura
Dobré sousedské vztahy a společná soudržnost
Sportovní vyžití (sportovní zázemí, cyklostezky,...)
Aktivní současné vedení obce a vstřícnost úředníků
Kulturní akce
Aktivní práce spolků (Klub seniorů, TJ Sokol, hasiči,...)
Existence základní a mateřské školy
Krmelínský kopec
Kostel
Vlastní bydlení
Ostatní (kanalizace, spokojenost)

* vypočteno z celkového počtu námětů – 288 námětů od občanů
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Hodnocení spokojenosti s životem v obci
Čeho si konkrétně „nejméně ceníte“/„nemáte rádi“ v obci?*
24%
17%
11%

10%

9%

6%

6%

6%

5%
1%

4%

Značné dopravní problémy (hluk, nedodržování rychlosti, průjezdy kamionů, silný provoz)
Špatné vztahy mezi obyvateli (dělení občanů na přistěhovalé a rodáky, rozpolcenost občanů,…)
Problémy ve vedení obce (konflikty v zastupitelstvu, problematické řešení zakázek)
Špatný stav komunikací, chybějící cesty a značení
Riziko industrializace (průmyslová zóna, fotovoltaika)
Zástavba (nadměrná zastavěnost)
Špatná dopravní obslužnost (do Frýdku-Místku a Ostravy; okrajových částí)
Nedostatek parkovacích míst, nevhodné parkování (Boček)

Problémy se zvířaty (psi, koně, brouci, hospodářská zvířata → znečištěné prostředí)
Nemám tady co dělat
Ostatní náměty (nepřipojení k Ostravě, používání pyrotechniky a střelby, nedostatek obecních nájemních bytů, chybějící prodejna potravin na
Světlově,…)
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*vypočteno z celkového počtu námětů – 158 námětů

Hodnocení spokojenosti s životem v obci
Definujte jedním slovem nebo souslovím obec Krmelín:*
40%

17%

16%

8%

5%

5%

3%

2%

1%

4%

Hezká, klidná, příjemná obec (příjemné místo k životu)
Můj domov, rodná obec
Obec/vesnice u Ostravy

Obec zaostalá, upadající, zanedbaná, průměrná
Vesnice
Obec s velkým potenciálem
Obec s příliš mnoho přistěhovalci - satelit
Zábavná
Ta nej
Ostatní (plná zeleně, dobré autobus. spojení, kopečky, Krmelínský kopec,…)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 184 námětů

6

Hodnocení spokojenosti s životem v obci

89 % z 219 občanů je s životem v obci spokojeno
občané si nejvíce cení v obci klidu, blízkosti přírody,
dostatku zeleně a venkovského prostředí (34 % z 288
námětů)
občané si nejméně cení značných dopravních problémů (hluk,
nedodržování rychlosti, průjezdy kamionů, silný provoz) (24 % ze
158 námětů)
občané nejčastěji definují obec jedním slovem nebo souslovím
jako hezkou, klidnou, příjemnou obec

7

Hodnocení dostupnosti služeb
Služby, které chybí občanům:*
20%18%
12%

Chybí Vám v obci nějaké služby?*

9%

6% 6% 6% 6%

4%

2% 2% 2% 1% 1%

5%

Bankomat

Ano

20%

Sběrný dvůr, řešení bioodpadu
Domov pro seniory a sociální služby

50%

Můj názor je neutrální /
Nedovedu posoudit

30%

Lékárna
Další služby (zdravá výživa, restaurace, stavebniny)

Ne

Dostupnější zdravotní péče (dětský lékař, obvodní lékař, zubař)

Hromadná doprava (častější spoje, napojení na OVA)
Volnočasové akce a aktivity
Samoobsluha či večerka, kvalitní zelenina
Opravna (elektro, údržba, hodinový manžel,...)
Drogerie
Řeznictví
Lepší otevírací doba na poště
Dětské hřiště pro malé děti

Ostatní náměty (taxislužba, auto pro odvoz na vyšetření, větší komunikace s
občany, úklid komunikací, obecní mobiliář….)
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* vypočteno z 219 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 160 námětů

Hodnocení turistické atraktivity obce
Je podle Vás obec atraktivní pro turisty,
návštěvníky?*
Ano (obec je atraktivní
pro turisty, návštěvníky)

11%

4%
25%

33%
27%

Spíše ano (obec je
atraktivní, ale v okolí
jsou atraktivnější místa)

67%

Obec není dostatečně atraktivní pro
turisty, protože:*

9%

7%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

Podíl

Není zde žádný turistický cíl (památky, atrakce, zajímavosti)

Můj názor je neutrální /
Nedovedu posoudit

Špatné zázemí pro cyklisty (málo cyklostezek, špatná kvalita a
značení)
Turismus není našim cílem

Spíše ne (není zde
dostatek atraktivit pro
turisty, návštěvníky)

Chybí venkovní posezení

Ne (turisté či
návštěvníci nemají
důvod obec navštívit)

Nedostatečná sportovní atraktivita (chybí sportoviště, hřiště,
koupaliště)
Je turisticky atraktivní

Špatná infrastruktura, průmyslová zona

Málo akcí
Slabý marketing

9
* vypočteno z 219 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 90 námětů

Doporučení pro rozvoj turistické atraktivity obce
Obec by mohla být atraktivnější pro turisty, kdyby:*
18%

18%
14%
12%

11%

9%
7%

7%

5%

Vybudovat nějaký turistický cíl nebo turistickou atraktivitu (památky, atrakce, zajímavosti)
Vytvořit lepší podmínky pro cyklisty a pěší

Zlepšit nabídku volnočasového vyžití (hřiště, lanové centrum, koupaliště a další sportoviště)
Nestojíme o více turistů
Lépe využít potenciál Krmelínského kopce
Vybudovat centrum obce
Pořadat více kulturních akcí

Krmelín více propagovat a zviditelnit
Ostatní náměty (lepší údržba obce, lavičky, chodníky, veřejné osvětlení, vyznačení cyklotras či turistických tras, agroturistika,….)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 74 námětů
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Hodnocení turistické atraktivity obce
polovina obyvatel obce je nespokojena s nabídkou
služeb v obci
občanům v obci nejčastěji chybí bankomat (20 % ze
160 námětů), sběrný dvůr a řešení bioodpadu (18 %
ze 160 námětů) a domov pro seniory a sociální služby
(12 % ze 160 námětů)
obec není atraktivní pro turisty (44 % z 219
občanů) - není žádný turistický cíl (památky,
atrakce, zajímavosti) (67 % z 90 námětů)
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Hodnocení dostupnosti infrastruktury obce
18%

17%

Které prvky infastruktury podle Vás v obci nejvíce chybí nebo jsou v nevyhovujícím
stavu? Vyberte maximálně 5 možností.*
10%
8%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

3%

Chodníky
Sběrný dvůr
Komunikace (silnice)
Parkovací plochy
Obecní mobiliář (lavičky, cedule, navigační systém aj.)
Veřejné osvětlení
Nádoby na tříděný odpad
Cyklostezky, cyklotrasy
Připojení k internetu
Obecní hřbitov
Zastávky veřejné dopravy
Dešťová kanalizace
Splašková kanalizace
Vodovody
Místní rozhlas
Rozvody elektřiny
Jiné (špatná dostupnost Ostravy a Frýdku-Místku, obřadní síň, hřiště, náves, přechody pro chodce, autobusový záliv,...)
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*Vypočteno z celkového počtu odpovědí – 686 odpovědí

Hodnocení dostupnosti infrastruktury obce
Které prvky infrastruktury podle Vás v obci nejvíce chybí nebo jsou v nevyhovujícím
stavu? U odpovědí, které jste zatrhl/a, upřesněte své důvody k nespokojenosti:*
20%
14%
9%

8%

8%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Chodníky (špatný stav, chybějící chodníky v obci např. Proskovická, Paskovská, U Paleska, Světlov, Kostelní, Za křížem,...)
Komunikace (silnice) (nevyhovující stav, nedodržování rychlosti, chybějící přechody,…)
Sběrný dvůr (absence sběrného dvora)
Nádoby na tříděný odpad (nedostatek nádob, přeplněné, chybějící nádoby na bioodpad, elektroodpad, použitý olej, nepořádek kolem nádob,…)
Veřejné osvětlení (nefunkční či chybějící VO např. Okrajní, Proskovická, Zahradnická, okrajové ulice,...)
Parkovací plochy (nedostatek míst v centru obce, ZŠ, MŠ, sokolovna, OÚ, nebezpečné parkování u pekařství Boček, Hruška, obecní dům,...)

Obecní mobiliář (lavičky, cedule, navigační systém, odpočinková místa, hřiště, koše,…)
Cyklostezky, cyklotrasy (špatný stav, nepropojené, cyklostezky směrem na Brušperk, Starou Ves, Paskovská, Nový svět, chybí cyklomapy,…)
Zastávky veřejné dopravy (nevzhledné, neudržované bez laviček a přístřešků, zřízení zastávky na Paskovské či u hasičárny, chybějící autobusový záliv,...)
Připojení internetu (pomalé připojení, wifi na zastávkách a důležitých místech, chybí kabelové připojení,…)
Obecní hřbitov (chybějící dlažba mezi hroby, nutná oprava plotu, modernizace hřbitova,…)

Vodovody (časté poruchy, rezavá voda, zastaralé rozvody, malý tlak,…)
Splašková kanalizace (problémy s čističkou, nedokončená,…)
Místní rozhlas (špatně funkční, není slyšet)
Není kvalitní dešťová kanalizace
Neupravená veřejná prostranství a chybějící centrum obce

Rozvody elektřiny (časté výpadky proudu)
Ostatní (obřadní síň, psi, spalování mokrého listí, trávy, dřeva,…)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 377 námětů
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Hodnocení dopravní infrastruktury obce
Jaký dopravní prostředek při pravidelném
dojíždění (alespoň 1x týdně) nejčastěji
používáte?*
Auto

Uveďte vše, co by se podle Vás dalo zlepšit v
oblasti veřejné autobusové dopravy:*
23%
18%

16%
9%
5%

Autobus

6%
5% 4%
19%
66%

4%

4%

4%

8%
3%

3%

3%

Zavedení přímého spoje do Frýdku-Místku

Motorka
Častější spoje do Ostravy (ÚAN, poliklinika Hrabůvka), spoje na nádraží Svinov,
připojení Krmelína do DPO
Upravení zastávek (zastřešení, lavičky, přechody,...)

Kolo

Lepší časové rozvržení spojů
Zavedení školních spojů do Brušperka

Žádný, nejčastěji chodím pešky
(nedojíždím nikam pravidelně alespoň 1x týdně)

Častější spoje do Paskova

Zavedení nočních spojů
Je dostatečná
Častější víkendové spoje
Zavedení bezplatné dopravy (zejména do FM)
Prodloužení trasy na Proskovice
Ostatní (informování o zpoždění, dodržování jízdního řádu, přímá doprava bez
objíždění,….)

* vypočteno z 218 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 120 námětů
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Hodnocení dopravní infrastruktury obce
občanům v obci nejvíce chybí nebo jsou
nespokojeni s těmito prvky infrastruktury:

•
•
•
•

Chodníky (18 % z 686 odpovědí)
Sběrný dvůr (17 % z 686 odpovědí)
Komunikace (silnice) (10 % z 686 odpovědí)
Parkovací plochy (8 % z 686 odpovědí)

k pravidelnému dojíždění občané nejčastěji používají auto (66 % z 218 občanů),
autobus (19 % z 218 občanů), jiný (6 % z 218 občanů), kolo (5 % z 218 občanů), pěšky
(4 % z 218 občanů)
v oblasti veřejné dopravy by občané chtěli zavést přímé spojení do Frýdku-Místku
(23 % ze 120 námětů), častější spoje do Ostravy (ÚAN, poliklinika Hrabůvka), spoje na
nádraží Svinov, připojení Krmelína do DPO (18 % ze 120 námětů) a upravení zastávek
(zastřešení, lavičky, přechody,…) (16 % ze 120 námětů)
upřesnění odpovědí či důvodů k nespokojenosti občanů v oblasti infrastruktury:
•
•

chodníky (špatný stav, chybějící chodníky v obci např. Proskovická, Paskovská, U
Paleska, Světlov, Kostelní, Za Křížem,…) (20 % z 377 námětů)
komunikace (silnice) (nevyhovující stav, nedodržování rychlosti, chybějící
přechody,…) (14 % z 377 námětů)
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Hodnocení kvality školských zařízení v obci
Hodnocení kvality školství dle průměrné známky
2,55

Hodnocení kvality školství dle počtu jednotlivých známek
40

36

35

2,33
2,22

2,26

15
10

Školní jídelna

5

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace

0

Školní družina

19

21

20

18
11

11

10
3

Známka 1

19
16

8

Základní škola T. G.
Masaryka, příspěvková
organizace

29 28

27

25

25
20

Průměrná známka

29

30

4

3

Mateřská škola Krmelín,
příspěvková organizace
Známka 2

9

Školní družina

Známka 3

Známka 4

Školní jídelna

Známka 5

Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace
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Hodnocení zdravotních a sociálních služeb v obci
Je podle Vás v obci dostatečná nabídka
zdravotnických služeb?*

26%

35%

Jaké nové sociální služby byste v obci
uvítali? Vyberte maximálně 2 možnosti.*
22%

8%

16%

19%

13%

6%

15%

11%

3%

26%
Bydlení pro seniory

Ano (nabídka zdravotnických služeb mi vyhovuje)
Spíše ano (některé zdravotnické služby mi chybí)

Centrum volnočasových aktivit pro děti a dospělé
SeniorTaxi – zvýhodněná doprava pro seniory do zdravotnických zařízení

Můj názor je neutrální/nedovedu posoudit
Spíše ne (chybí mi více zdravotnických služeb)
Ne (zcela chybí všechny zdravotnické služby, které potřebuji)
Zdravotnické služby v obci nevyužívám, neplánuji nebo nepotřebuji využívat

* vypočteno z 219 odpovědí

Startovací byty pro mladé
Žádné služby mi nechybí/Neumím posoudit
Jiné (hřiště, lékárna, výletiště, prostor pro volný pohyb psů, podpora
setkávání spolků,…)

*vypočteno z celkového počtu odpovědí – 339 odpovědí

17

Hodnocení možností trávení volného času v obci
Máte dostatek možností k trávení volného času v obci v oblasti:*
40%
35%

35%

36%

35%

31%

30%

29%

29%

30%
25%
20%
15%

18%

17%

17%

17%

15%

14%
12%
9%

8%

10%
5%

15%

11% 10%
8%
3%

1%

1% 1%

0%
Kultura
Ano

Sportování
Spíše ano

Nedovedu posoudit

Společného setkávání na akcích
Spíše ne

Ne

Služeb poskytovaných knihovnou
Možnosti nevyužívám
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* vypočteno z 219 odpovědí

Náměty k oblasti veřejných služeb v obci
33%

Uveďte cokoliv, co byste zlepšil/a v otázce nabídky služeb nebo kvality oblasti: bydlení; školství;
zdravotnictví; sociálních služeb; kultury; sportu; trávení volného času, knihovny:*
22%
12%

8%

5%

5%

3%

3%

7%
2%

Podíl

Sport a volný čas (nové sportovní aktivity, hřiště pro děti, investice do vlastních sportovních zařízení, zvelebení prostranství před OÚ, inline stezky,
aktivity pro mládež, komunitní centrum, místo pro setkávání kreativních lidí,...)
Zdravotnicví (lékárna, zubař, pediatrie 2x týdně, oční lékař,…)
Kulturní a sportovní akce (více akcí pro obyvatele např. v dole, obecní akce, podpora Rockshow,…)
Sociální služby (domov či bydlení pro seniory,…)
Spolky (podpora spolků, vylepšení skautské klubovny, větší zapojení sokolské obce, rekonstrukce sprch v Sokolovně)
Zlepšit kvalitu bydlení (zákaz spalování odpadu, zřízení obytných zón, pořádek před domy, nepreferovat satelit, nabídnout lidem street gardening)
Školství (nová školka, ZŠ jen do 5 třídy, ZUŠ)
Zlepšit nabídku služeb (bankomat, sběrný dvůr, rozšířit otevírací dobu pošty)
Cyklostezky (propojení cyklostezek, zlepšení úklidu podél stezek)
Ostatní (dodržování nedělního klidu, informování o sportovních lekcích na webu, protihluková bariéra u I/58,…)
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*vypočteno z celkového počtu námětů – 96 námětů

Náměty k oblasti veřejných služeb v obci
občané obecně nejsou jednoznačně spokojeni s fungováním a kvalitou školských zařízení
lépe hodnotí občané dle kvality školní jídelnu (průměrná známka „2,22“),
hůře občané hodnotí kvalitu Základní školy T. G. Masaryka (průměrná známka „2,55“)

v rámci sociálních služeb by občané v obci uvítali zajistit bydlení pro seniory (35 % z 339 odpovědí)
v oblasti trávení času jsou občané nejvíce spokojeni s možnostmi sportování a společného setkávání
na akcích (64 % z 219 odpovědí občanů)

v oblasti sport a volný čas by občané uvítali: nové sportovní aktivity, hřiště pro děti, investice do
vlastních sportovních zařízení, zvelebení prostranství před OÚ, in-line stezky, aktivity pro mládež,
komunitní centrum, místo pro setkávání kreativních lidí….) (33 % z 96 námětů)
nejméně spokojeni jsou občané s možnostmi kulturního vyžití (45 % z 219 odpovědí občanů odpověď
ano či spíše ano a 26 % z 219 odpovědí občanů odpověď spíše ne či ne)
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Hodnocení propagace, komunikace obce a správy
obce
Hodnocení kvality jednotlivých
komunikačních kanálů na škále 1, 2, 3, 4, 5

Hodnocení komunikačních kanálů obce dle
průměrné známky

2,7
2,0

2,0

2,0
1,6

1,5

průměrná známka

Zpravodaj obce Krmelín v papírové,
elektronické podobě
Sms a e-maily (aplikace mobilní rozhlas)
Webové stránky
Místní rozhlas

2,2

2,3

1,7

Průměrná známka

Vzhled (grafické zpracování) zpravodaje obce
Struktura zpravodaje obce

Množství zasílaných informací prostřednictvím sms a e-mailů
(aplikace mobilní rozhlas)
Struktura webových stránek
Vzhled (grafické zpracování) webových stránek
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Hodnocení propagace, komunikace obce a správy
obce
Uvítali byste oficiální Facebook obce?*

Chybí Vám o obci nějaké informace?*

13%
53%

47%

Ano

Ano
Ne

Ne

87%
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* vypočteno z 209 odpovědí

* vypočteno z 209 odpovědí

Hodnocení propagace, komunikace obce a správy
obce
Chybí Vám o obci nějaké informace? Pokud ano, uveďte, jaké informace Vám
chybí:*
27%

15%

15%

15%
12%

8%

8%

Aktuální dění v obci (akce v obci i okolí, propagace obecních aktivit, změny ord. hodin, odstávky)
Informace o rozpočtu obce (finanční hospodaření obce, dotace pro spolky,…)
Více informací na webu a lepší struktura
Mobilní rozhlas (obsáhlejší informace, upozornění např. na odvoz odpadů, nechodící sms)
Informace o historii obce
Špatná kvalita místního rozhlasu
Ostatní (plány inženýrských sítí, cena hřb. místa, informace o prům. zónách,..)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 26 námětů
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Hodnocení propagace, komunikace obce a správy
obce
Hodnocení celkového fungování úřadu a služeb
poskytovaných Obecním úřadem Krmelín

Uveďte veškeré doporučení či náměty pro činnost
úřadu:*
27%
20%

2,40
13%
1,43

13%

1,69

9%

9%

4%

4%

Zlepšit spolupráci a komunikaci zastupitelů a složek (neřešit žabomyší
války,nehádat se,….)
Spokojenost s paní starostkou
Průměrná známka

Nekvalitní místní rozhlas
Poskytování služeb obecním úřadem - činnost úředníků

Činnost vedení obce - starostka
Zastupitelstvo

Realizace inv. projektů pro zvelebení obce (příprava projektů, dotací,
důsledná kontrola investic, inspirace okolními obcemi)
Obec by měl vést zkušený člověk s přehledem
Rozšíření počtu stálých zaměstnanců
Odkup pozemků, cest, řešení zřícenin
Ostatní (referendum o připojení k Ostravě, sdělování všech informací o obci,
důslednější řešení stížností, řešení protiprávní změny č. 3, …..)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 45 námětů
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Hodnocení propagace, komunikace obce a správy
obce
nejraději občané komunikují přes zpravodaj v papírové podobě
(průměrná známka „1,5“), občané oceňují i jeho kvalitu; obecní
zpravodaj obce čte pravidelně 86 % z 218 občanů
dále občané pro komunikaci volí webové stránky (průměrná známka
„1,8“); 66 % z 216 občanů navštěvuje webové stránky alespoň 1x
měsíčně
nejhůře hodnoceným způsobem komunikace je místní rozhlas (průměrná známka
„2,8“); do mobilního rozhlasu není zapojena téměř polovina obyvatel
(48 % z 213 občanů)
zájem o zavedení oficiálního Facebooku obce má 47 % z 209 občanů
většině obyvatel (87 % z 209 občanů) nechybí žádné informace o obci; občané by
uvítali více informací o aktuálním dění v obci (akce v obci i okolí, propagace
obecních aktivit, změny ord. hodin, odstávky) (27 % z 26 námětů)
občané hodnotí poskytování služeb obecním úřadem – činnost úředníků
průměrnou známkou „1,43“; doporučují zlepšit spolupráci a komunikaci zastupitelů
a složek (27 % z 45 námětů)
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Hodnocení životního prostředí
Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu
životního prostředí v obci a jejím okolí?
Vyberte maximálně 3 možnosti.*

Hodnocení kvality životního prostředí v obci dle
průměrné známky.
2,72
1,57

1,87

2,14

2,13

2,23

Průměrná známka

2,73

24%
17%

14%

12%

9%

6% 5%
3% 3% 2% 1% 4%

Spalování odpadu v domácích topeništích

Kvalita pitné vody

Vytápění tuhými palivy

Svoz odpadů

Neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta

Čistota místních komunikací

Automobilová doprava

Třídění odpadů
Čistota veřejných prostranství
Černé skládky
Kvalita ovzduší

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
Černé skládky
Průmyslové zdroje znečištění
Nedostatečný úklid ulic / obce v zimním období
Nedostatečný úklid ulic / obce v letním období
Nedostatečný a nepravidelný svoz odpadků
Jsem spokojen/a s kvalitou životního prostředí
Jiné
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*vypočteno z celkového počtu odpovědí – 592 odpovědí

Hodnocení životního prostředí
Měla by obec změnit systém třídění odpadů tak, aby
více motivovala občany třídit odpad oproti
současnému stavu?*

23%

31%

46%

Chtěli byste, aby obec provozovala sběrný dvůr?*

Ano, zavést nový
systém
Ne, současný
systém je
vyhovující

Ano

24%
8%

Ne

68%
Nevím

Nevím
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* vypočteno z 217 odpovědí

* vypočteno z 219 odpovědí

Hodnocení životního prostředí
Jaký druh odpadu by měla obec sbírat ve sběrném
dvoře?*

Uveďte, cokoliv, co byste zlepšil/a v oblasti: životního
prostředí, odpadového hospodářství, úklidu:*
17% 16%

17%
12% 12% 12% 12%

10%

13% 12%
8%
4%

3%

3%

10%

5%

8%

6%

2%

4% 4% 3% 3%
2% 2%

Velkoobjemový odpad

Lepší úklid obce ve všech ročních obdobích (cesty, zastávky, hřiště, chodníky, sekání trávy,
hřbitov, veřejná prostranství, zimní úklid,…)
Kontrolovat a postihovat spalování tuhých paliv, plastů, odpadů, listí,…

Nebezpečný odpad (motorové oleje, barvy, …)

Častější vyvážení nádob na tříděný odpad, více nádob

Starý nábytek, koberce

Zavést kontejnery na jedlý olej, oblečení, bioodpad, velkoobjemový odpad, elektro,
chemické látky, kvalitní sběrný dvůr,…)
Osvěta a motivace občanů k třídění

Bioodpad (tráva, listí,…)

Elektroodpad
Všechen odpad
Suť
Pneumatiky
Kovy, železo

Plasty, papíry
Stejně jako v okolních obcích
Ostatní (směsný odpad, kamení, oblečení, z domácnosti,…)

Zvelebení obce (výsadba stromů, vyčištění potoka, popelnice u domů ne na ulici,
zabranění průmyslové výrobě)
Změna systému třídění (drahý svoz, popelnice na zeleň zdarma,…)
Odhlučnění I/58, omezení provozu v obci, parkování u Bočka, Nautila, kruhový objezd
Sáčky, koše na psí exkrementy, osvěta pejskařů
Kontrola dodržování vyhlášek
Dokončení kanalizace v obci
Voda v domácnosti (rezavá, zapáchající chlorem)
Ostatní (zachovat Krmelín pro bydlení, dotace na ek. topení,…)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 237 námětů

*vypočteno z celkového počtu námětů – 101 námětů
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Hodnocení životního prostředí
hodnocení kvality životního prostředí dle průměrné známky:
•
•
•
•
•
•
•

Kvalita pitné vody - „1,57“
Svoz odpadů – „1,87“
Třídění odpadů – „2,13“
Čistota místních komunikací – „2,14“
Čistota veřejných prostranství – „2,23“
Černé skládky – „2,72“
Kvalita ovzduší – „2,73“
občané si myslí, že nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí:

•
•
•

spalování odpadu v domácích topeništích (24 % z 592 odpovědí),
vytápění tuhými palivy (17 % z 592 odpovědí)
neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta (14 % z 592 opovědí)
31 % z 217 občanů by podporovalo zavedení nového systému třídění odpadů

občané chtějí, aby obec provozovala sběrný dvůr (68 % z 219 občanů)
občané doporučují: lepší úklid obce ve všech ročních obdobích, kontrolovat a postihovat
spalování tuhých paliv, plastů, odpadů, listí, častější vyvážení nádob na tříděný odpad, více
nádob
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Hodnocení bezpečnosti
Jaké ohrožující faktory podle Vás v obci
existují? Vyberte maximálně 3 možnosti.*

Cítíte se v obci bezpečně?*
Ano (cítím se ve všech ohledech
bezpečně)

10%

4%1%

55%

28%

27%
18%

30%

Spíše ano (cítím se bezpečně, ale v
některých ohledech by se můj
pocit bezpečí mohl zlepšit)

10%

7%

6%

Můj názor je neutrální / nedovedu
posoudit

1%

3%

Nedodržování povolené rychlosti automobilů v obci
Spíše ne (necítím se v obci úplně
bezpečně)

Chybějící chodníky

Silný provoz v obci
Ne (necítím se v obci vůbec
bezpečně)

Chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení
Výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.)
Kriminalita páchaná v obci (krádeže majetku, násilná činnost atd.)
V obci neexistují ohrožující faktory
Jiné
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* vypočteno z 219 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 488 námětů

Hodnocení bezpečnosti
Existují v obci místa, kam se bojíte chodit nebo
kterým se ze strachu vyhýbáte?*

Existují v obci místa, kam se bojíte chodit nebo kterým se
ze strachu vyhýbáte? Pokud ano, uveďte, o jaké místo/a
se jedná:*
23%

20%

80%

23%

21%
13%

Ano

8%

8%

5%

Ne
Silnice 1. třídy (silný provoz, zastávky)
Nebezpečné ulice (Paskovská, Proskovická, Staroveská, Světlovská, Zahradnická, nová část
ul. Okrajní, ul. Na Rybníčku,...)
Neosvětlená místa
Přechod u pekařství Boček
Přecházení silnic (ul. Bělská, Kostelní, Paskovská, Brušperská, Staroveská,…)
Krmelínký kopec - divní lidé

Ostatní (znečištěná Machůvka, odlehlá místa, Husův sbor, okolí bývalého kostela církve
Československé, Cesta ke Stružkům, cesta k dolu a Důl, okolí Černého lesa pobíhající psi….)
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* vypočteno z 215 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 39 námětů

Hodnocení bezpečnosti
Chtěli byste zavést kamerový systém v obci k
monitorování veřejných prostranství?*

33%

40%

17%
14%

Uveďte cokoliv, co byste zlepšil/a v oblasti
bezpečnosti:*
12%

10% 10%

8%

7%

6%

4%

4%

6%
1%

1%

Ano
Zajištění dodržování rychlosti (radary, úsekové měření,…)

Ne

Vybudování chodníků (Proskovice, Světlov, Paskovská,…)
Častější hlídky policie v obci popř. obecní policie či strážník

27%
Nevím

Vybudování kruhového objezdu
Zavést zpomalovací retardéry či semafory
Přechody pro chodce (zvýšení bezpečnosti, světelné přechody pro chodce, chybějící
přechody pro chodce, podsvícený přechod na Světlově,…)
Veřejné osvětlení

Řešit dopravní situaci v obci (zrcadlo ul. Školní, Světlovská, Za křížem, oprava silnic,
omezení rychlosti na ul. Školní-Světlovská,…)
Parkování u Bočka
Zákaz či omezení kamionů, hlučných motocyklů
Osvěta v oblasti bezpečnosti (škola,…)
Zavést kamerový systém na veřejných prostranstvích
Ostatní (zvýšení bezpečnosti zastávek, odstranit kameny a roury podél cest, monitoring
vybraných míst online na webu, tichý rozchod návštěvníků restaurací v noci,…)

* vypočteno z 215 odpovědí

*vypočteno z celkového počtu námětů – 134 námětů
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Hodnocení bezpečnosti

většina obyvatel (85 % z 219 občanů) se v obci cítí bezpečně
jako ohrožující faktory občané nejčastěji označili nedodržování povolené rychlosti
automobilů v obci (28 % z 488 odpovědí) a chybějící chodníky (27 % z 488 odpovědí)

80 % z 215 občanů uvedlo, že v obci neexistují místa, kam se bojí chodit nebo kterým
se ze strachu vyhýbají
celkem 33 % z 215 občanů by chtělo zavést kamerový systém v obci k monitorování
veřejných prostranství; celkem 27 % z 215 občanů nechce zavést kamerový systém
občané doporučují zajištění dodržování rychlosti (radary, úsekové
měření,…) (17 % ze 134 námětů) a vybudování chodníků (Proskovice,
Světlov, Paskovská,…) (14 % z 134 námětů)
33

Zanedbaná a atraktivní místa v obci
Existuje nějaké zanedbané místo v obci,
které si zaslouží lepší využití?*
20%

Které místo v obci je pro Vás nejatraktivnější?*
52%

18%
14%
21%

8% 7% 7%
7%
5% 4% 4%
3% 2% 1% 1%
Hřiště (betonové hřiště, tribuna, prostor za školou,..)
Ne, o žádném nevím

8%

6%

3%

3%

3%

4%

1%

Krmelínský kopec
Střed obce a blízké okolí (kostel, škola, OÚ, Nautilus, Šindlerův dvůr..)

Centrum obce
Hřiště, sokolovna, sportovní hala, kurty
Kaple, kostely, modlitebny, památníky
Důl
Zchátralé stavby (bývalé JZD, zastávka u has. Zbrojnice, stodola na ul.
Kostelní,...)
Lesy (černé skládky,..)

Lesy, louky, okolní příroda (cyklostezky, turistické trasy,…)
Důl
Žádné místo

Hřbitov

Doma, zahrada

Krmelínský kopec

Nový Svět

Nevhodné parkování (v centru, u Bočka, u obchodu)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 137 námětů

Ostatní (hřbitov, pohled za Staroveské ulice na kostel a Beskydy, Záhumenní
ulice, Světlov, Klub seniorů,je jich více….)

*vypočteno z celkového počtu námětů – 160 námětů
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Doporučení pro tvorbu strategie rozvoje obce z
pohledu občanů
Vyberte 1 až 5 oblastí, které si nejvíce přejete zlepšit v následujících letech.*

14%
9%

8%
6% 6% 6%

5% 5% 5%
4% 4% 4%
3% 3% 3%
2% 2% 2% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Chodníky

Bezpečnost dopravy

Technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, plynofikace…)

Veřejná zeleň a prostředí v obci

Veřejné osvětlení

Místní komunikace

Mobiliář (lavičky, koše, květinová výzdoba,…)

Přechody pro chodce

Veřejná doprava (autobus)

Zdravotnictví

Systém odpadového hospodářství

Sociální služby

Životní prostředí

Cyklostezky, cyklotrasy

Podpora turistických příležitostí obce

Kulturní, společenské a sportovní akce

Školství

Činnost spolků a neziskových organizací

Bezpečnost – kriminalita

Nabídka pracovních příležitostí

Památková péče, oprava místních památek

Brownfields a ekologické zátěže

Podpora podnikání, přilákání investorů

Infrastruktura pro elektromobilitu (cyklo, moto)

Nabídka komerčních služeb

Jiné

*vypočteno z celkového počtu odpovědí – 1003 odpovědí
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Doporučení pro tvorbu strategie rozvoje obce z
pohledu občanů
Uveďte námět na zajímavý projekt v obci nebo další náměty, připomínky a doporučení:*
12%

11%

10%

13%
9%

8%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

Sportovní vyžití (hřiště na Světlově, u školy, fotbalové hřiště s cvičištěm pro hasiče,…)
Bezpečnost dopravy (retardéry, semafory, radary, přechody, chodníky, zlepšení stavu místních komunikací a silnic, parkovací plochy, cyklostezky…)
Nová místa pro setkávání občanů a pořádání společných akcí (výletiště, psí park, oddechové zóny, naučné stezky, park,…)
Sociální služby v obci (domov důchodců, byty pro mladé,...)
Vytvoření centra obce - náves, náměstí
Zvelebení a údržba obce (místo před OÚ, modernizace mobiliáře, zastávek, výsadba zeleně, úklid po pouti, úklid sněhu, přeplněné kontejnery, psí výkaly,…)
Kruhový objezd
Zlepšení občanské vybavenosti (kompostárna, lékárna, bankomat, lepší pověst MŠ a ZŠ, márnice, kanalizace,…)
Zatraktivnění Krmelínského kopce
Pochvala vedení obce
Aktualizovat webové stránky a zavést internet zdarma
Začlenění Krmelína do okresu Ostrava
Dodržování klidu o víkendu
Ukončit zbytečné hádky a vyřizování křivd ve zpravodaji obce, na zastupitelstvu a na FB
Výstavba lanového centra v Dole
Ostatní náměty
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*vypočteno z celkového počtu námětů – 127 námětů

Doporučení pro tvorbu strategie rozvoje obce z
pohledu občanů
občané si nejvíce přejí zlepšení v následujících letech v
oblastech
•

chodníky (14 % z 1003 odpovědí)

•

bezpečnost dopravy (9 % z 1003 odpovědí)

•

technická infrastruktura (kanalizace, vodovod,
plynofikace,…) (8 % z 1003 odpovědí)

dle občanů mezi zanedbané místa v obci patří hřiště v obci (betonové hřiště, tribuna, prostor
za školou,…) (20 % z 137 námětů), centrum obce (14 % z 137 námětů), kaple, kostely,
modlitebny, památníky (8 % z 137 námětů)

za nejatraktivnější místa v obci občané považují Krmelínský kopec (52 % ze 160 námětů), střed
obce a blízké okolí (kostel, OÚ, Nautilus, Šindlerův dvůr,…) (21 % ze 160 námětů) a hřiště,
sokolovnu, sportovní halu a kurty (8 % ze 160 námětů)
občané preferují ve strategii věnovat se sportovnímu vyžití, bezpečnosti dopravy, novým
místům pro setkávání občanů a pořádání společných akcí….
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VÝSLEDKY SETKÁNÍ SE
ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI A
PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY

Zájmové organizace – problémy a příležitosti rozvoje
▪ Největší problémy zájmových organizací:
▪ Včelaři nemají žádné zázemí
▪ Neupravené parkoviště u zdravotního střediska
▪ Skaut – nemá stavební povolení a sociální zařízení
▪ Chybí travnatá plocha pro fotbalové hřiště, hasiče, sportovní vyžití pro seniory,
dětské hřiště
▪ Chybí smuteční síň a domov seniorů pro osamělé
▪ V obci není lékárna
▪ Příležitosti rozvoje:
▪ Jednání s bývalým majitelem Zemkova a vykoupení pozemků na využití pro spolky
▪ Dokončení infrastruktury v areálu Důl
▪ Využití dotace na stavbu turistických vyhlídek – Krmelínský kopec
▪ Rozumné využití (odkupy) chátrajících budov na strategických místech a využití
pozemků v prům. zónách
▪ Zajištění jazykových kurzů pro seniory
▪ Zajištění výtahu pro seniory do klubu seniorů
▪ Nabídnout hřiště Skautů veřejnosti, nabídnout klubovnu ostatním spolkům
k jejich činnosti, Vytvořit lesní školku
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Zájmové organizace – formy spolupráce s obcí
▪ Co spolky nabízí obci:
▪ Vybudování včelařské stezky, včelí produkty v rámci akce Najdi svého včelaře, spolupráce s
ostatními spolky, kroužky pro děti
▪ Nabízím obci všechny pozemky od T.J. Sokol
▪ Spolupodíl Sokola na správě modernizovaného majetku
▪ Pomoc při úklidu černých skládek (Skaut)
▪ Nadále budeme nabízet žákům prodejní místa na Jarmarku řemesel
▪ Fungující požární jednotku, pořádání akcí
▪ Konzultace při výsadbě zeleně
▪ Vzájemnou spolupráci s ostatními spolky

▪ Co spolky chtějí od obce:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chci od obce zázemí pro včelaře
Zmodernizovat majetek T.J. Sokol
Propůjčení skladu na táborové vybavení (Skaut)
Informovat žáky školy o historii Krmelína
Finanční příspěvek na organizaci Jarmarku řemesel jako doposud
Travnatou plochu pro vybudování tratě pro požární sport a zázemí pro hasiče
Lepší spolupráci s obcí např. finanční podpora v činnostech, na které sami nestačíme (Klub
seniorů)
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Podnikatelské subjekty – problémy a příležitosti rozvoje
▪ Největší problémy podnikatelských subjektů:
▪ Ztrácí se zeleň z obce
▪ Rozbitá příjezdová komunikace k areálu Světlov (možná dohoda obec
+ ostatní zúčastnění)
▪ Vztah místních a přistěhovalců, nedostatečná kultura
▪ Vyřešení dopravní situace (kruhový objezd)

▪ Příležitosti rozvoje:
▪ Stmelit obyvatele obce, realizovat 1-2 obecní akce ročně, osobní
seznámení s nově přistěhovalými
▪ Zlepšit celkovou úpravu obce např. zeleň, údržba, květiny
▪ Vybudovat náves v obci
▪ Zřídit fungující sběrný dvůr
▪ Vybudovat kompostárnu v obci
▪ Rozšířit služby pro seniory (Domov pro seniory, byty pro seniory,
startovací byty)
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Podnikatelské subjekty – formy spolupráce s obcí
▪ Co podnikatelé nabízí obci:
▪ Podpora užitečných obecních projektů sponzorskými dary
(Komínexpres s.r.o.)
▪ Oboustranná vstřícnost (Pekárna Boček)
▪ Zřízení bioplynové stanice – likvidace zeleného odpadu obce
(Hlubek)
▪ Součinnost při řízení obce, manažerské dovednosti (Restaurace
Benátky)

▪ Co podnikatelé chtějí od obce:
▪ Dostávat informace o obecních akcích, obecní zpravodaj do emailu či schránky pro firmy, které nemají sídlo v obci (Hlubek)
▪ Fungující obec, vedení
▪ Oboustranná vstřícnost
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