Powered by

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU
PRO OBČANY REGIONU MAS
HŘEBENY

MNÍŠEK POD BRDY
147 respondentů

DOTAZNÍK PRO OBČANY REGIONU MAS HŘEBENY
Dobrý den,
v současné době připravujeme strategický plán rozvoje území MAS Hřebeny
(Místní akční skupina, viz mapa) pro období 2021-2027. Jde o dokument, podle
něhož budou v dalších letech čerpány finanční prostředky z EU pro náš region.
Proto se na Vás obracíme se žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku.
Díky němu zjistíme, jaké problémy a příležitosti Vy, občané žijící na území
regionu MAS, pociťujete. Chcete-li ovlivnit kvalitu života v místech, kde žijete,
věnujte nám, prosím, 5-10 minut svého času a podpořte tak rozvoj svého okolí.
Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte na nejbližší obecní úřad některé
z uvedených obcí nebo jej zašlete na e-mail mashrebeny@mashrebeny.cz
nebo poštou na adresu uvedenou níže, a to nejpozději do 10.1.2021.
Dotazník je k dispozici rovněž na: www.mashrebeny.cz/strategie/dotaznik
Děkuji. Markéta Polívková, předsedkyně MAS Hřebeny, z.s.
1. JAK SE VÁM VE VAŠÍ OBCI / VE MĚSTĚ ŽIJE ?
Zaškrtněte křížkem X jednu z možností: [1]=VELMI DOBŘE [2]=SPÍŠE DOBŘE [3]=PRŮMĚRNĚ [4]=SPÍŠE ŠPATNĚ [5]=VELMI ŠPATNĚ
1
2
3
4
5

2. CO SE VÁM V OBCI / VE MĚSTĚ NEJVÍCE LÍBÍ ?
Zaškrtněte z nabízených oblastí max. 5 možností
Klidný život

Kulturní a společenský život

Mezilidské vztahy

Sportovní vyžití

Životní prostředí

Vzhled obce / města

Pracovní příležitosti

Kvalita školství

Dopravní dostupnost

Zdravotnictví a sociální služby

Dostupnost služeb

Jiné (specifikujte):

3. CO SE VÁM V OBCI / VE MĚSTĚ NEJVÍCE NELÍBÍ ?
Zaškrtněte z nabízených oblastí max. 5 možností
Klidný život

Kulturní a společenský život

Mezilidské vztahy

Sportovní vyžití

Životní prostředí

Vzhled obce / města

Pracovní příležitosti

Kvalita školství

Dopravní dostupnost

Zdravotnictví a sociální služby

Dostupnost služeb

Jiné (specifikujte):

4. ZHODNOŤTE SVOU SPOKOJENOST S UVEDENÝMI OBLASTMI VE VAŠÍ OBCI / MĚSTĚ
Zaškrtněte u každé oblasti 1 z možností: [1]=VELMI SPOKOJEN [2]=SPÍŠE SPOKOJEN [3]=NEVÍM [4]=SPÍŠE NESPOKOJEN [5]=VELMI NESPOKOJEN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Infrastruktura v obci (komunikace, sítě, aj.)

Podnikání

Veřejná doprava (autobusy, vlaky)

Sociální péče a zdravotnictví

Životní prostředí a krajina

Školství

Péče obce o veřejná prostranství

Kultura a společenský život

Rozvoj a budoucnost obce/města

Sportovní vyžití

Cestovní a turistický ruch

Správa obce/města

Dostupnost služeb (obchod, pošta, restaurace aj.)

Informovanost o dění v obci/ve městě

5

5. V JAKÝCH OBLASTECH VIDÍTE NEJVĚTŠÍ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL VE VAŠÍ OBCI / MĚSTĚ ?
Zaškrtněte z nabízených oblastí max. 5 možností
Bytová výstavba a rekonstrukce domů

Kvalita služeb

Infrastruktura v obci (komunikace, sítě, aj.)

Podpora podnikání, vč. zemědělství

Veřejná doprava

Podmínky pro volnočasové aktivity

Ochrana životního prostředí

Sociální péče a zdravotnictví

Bezpečnost a veřejný pořádek

Kvalita školství

Inovační technologie

Kulturní a sportovní akce

Turistika a cestovní ruch

Přírodní a kulturní dědictví

Spolková činnost

Jiné (specifikujte):

Powered by

2

6. CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ HROZBU PRO ROZVOJ OBCE A ÚZEMÍ, VE KTERÉM ŽIJETE ?
Zaškrtněte z nabízených oblastí max. 5 možností
Pokles počtu obyvatel

Nízká úroveň školství

Nedostatek pracovních příležitostí

Nízká úroveň zdravotnictví a sociálních služeb

Stárnutí obyvatel

Bezpečnostní situace

Nedostatečná infrastruktura v území

Ekologická zátěž

Zhoršující se životní prostředí

Nízká bytová výstavba

Špatná dopravní obslužnost

Špatné vedení obce

Dostupnost či kvalita služeb (obchod, pošta, restaurace aj.)

Jiné (specifikujte):

7. KTERÁ Z UVEDENÝCH OBLASTÍ BY VE VAŠÍ OBCI MĚLA BÝT NEJVÍCE FINANČNĚ PODPOŘENA ?
Zaškrtněte z nabízených oblastí max. 5 možností
Školství, volnočasové aktivity, knihovny, muzea

Podpora podnikání

Doprava = chodníky, cyklostezky, místní komunikace

Zdravotnictví

Veřejná doprava

Sociální služby

Ochrana životního prostředí

Sport

Bezpečnost a integrovaný záchranný systém (vč. Hasičů)

Kultura a památky

Jiná infrastruktura = kanalizace, plyn, 5G sítě aj.

Zemědělství a hospodaření v lesích

Služby pro občany (restaurace, prodejny, drobné podnikání)

Jiné (specifikujte):

8. JAKÝ PROBLÉM BY MĚLA VAŠE OBEC / MĚSTO V NÁSLEDNÉM OBDOBÍ URYCHLENĚ ŘEŠIT ?
nebo nám do 10.1.2021 zašlete svůj názor, případně návrh na řešení problému, a to poštou nebo e-mailem. Dle možností Vás budeme kontaktovat.

9. UVEĎTE VAŠE STRUČNÉ NÁMĚTY PRO ROZVOJ OBCE, MĚSTA, PŘÍPADNĚ ÚZEMÍ MAS HŘEBENY
nebo nám do 10.1.2021 zašlete svůj námět, konkrétní návrh, projektový záměr, a to poštou nebo e-mailem. Dle možností Vás budeme kontaktovat.

10. JSTE ŽENA ČI MUŽ ?

11. VÁŠ VĚK ?

Vyberte: [1]=ŽENA [2]=MUŽ

Vyberte: [1]=DO 17 LET [2]=18 AŽ 30 LET [3]=31 AŽ 60 LET [4]=NAD 61 LET

1

2

1

2

3

4

12. VAŠE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ?

13. VÁŠ PRACOVNÍ STAV ?

[1]=ZÁKLADNÍ [2]=STŘEDNÍ ODBORNÉ [3]=STŘEDNÍ S MAT. [4]=VŠ

[1]=STUD. [2]=ZAMĚST. [3]=PODNIK. [4]=DŮCHOD [5]=NEZAM. [6]=JINAK

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

14. JAK DLOUHO ŽIJETE VE SVÉ OBCI / MĚSTĚ ?

15. DOJÍŽDÍTE ZA PRACÍ MIMO SVOU OBEC ?

[1]=DO 5 LET [2]=6 AŽ 10 LET [3]=11 AŽ 20 LET [4]=NAD 21 LET

[1]=NE [2]=AUTEM [3]=BUS [4]=VLAK [5]=KOLO [6]=JINAK

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

16. NÁZEV OBCE ČI MĚSTA, VE KTERÉM ŽIJETE
Platí pro území obcí: BOJANOVICE, BRATŘÍNOV, ČIŠOVICE, HVOZDNICE, JÍLOVIŠTĚ, KLÍNEC, KYTÍN, LÍŠNICE, MNÍŠEK POD BRDY, TRNOVÁ, ZAHOŘANY

DĚKUJEME
načtěte si odkaz na dotazník

MAS Hřebeny, z. s., Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
www.mashrebeny.cz
mashrebeny@mashrebeny.cz
tel. +42 776 700 346
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STATISTICKÉ ÚDAJE

143x zodpovězeno
muž
žena

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

muž

65

45,5%

žena

78

54,5%

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

do 17 let

2

1,5%

18 - 30 let

7

5,4%

31 - 60 let

108

83,1%

61 a více let

13

10,0%

130x zodpovězeno
do 17 let
18 - 30 let
31 - 60 let
61 a více let

Powered by

4

138x zodpovězeno
základní
střední odborné
střední s maturitou
vysokoškolské

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

základní

0

0,0%

střední odborné

14

10,1%

střední s maturitou

49

35,5%

vysokoškolské

75

54,3%

136x zodpovězeno
student
zaměstnanec
podnikatel
důchodce
nezaměstnaný
na mateřské/rodičovské
v domácnosti

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

student

3

2,2%

zaměstnanec

87

64,0%

podnikatel

21

15,4%

důchodce

12

8,8%

nezaměstnaný

1

0,7%

na mateřské/rodičovské

11

8,1%

v domácnosti

1

0,7%
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144x zodpovězeno
žiju ve městě méně než 5 let
6 - 10 let
11 - 20 let
21 a více let

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

méně než 5 let

34

23,6%

6 - 10 let

39

27,1%

11 - 20 let

34

23,6%

21 a více let

37

25,7%

134x zodpovězeno
ne
ano - do práce dojíždím nejčastěji autem
ano - nejčastěji autobusem
ano - nejčastěji vlakem
ano - nejčastěji na kole
ano - jiným způsobem

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

ne

36

26,9%

ano - nejčastěji autem

57

42,5%

ano - nejčastěji autobusem

39

29,1%

ano - nejčastěji vlakem

1

0,7%

ano - nejčastěji na kole

0

0,0%

ano - jiným způsobem

1

0,7%
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

1. Jak se Vám ve Vaší obci/městě žije?
142x zodpovězeno
velmi dobře
spíše dobře
průměrně
spíše špatně
velmi špatně

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

velmi dobře

60

42,3%

spíše dobře

61

43,0%

průměrně

20

14,1%

spíše špatně

1

0,7%

velmi špatně

0

0,0%
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2. Co se Vám ve Vaší obci/městě nejvíce líbí?
147x zodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

Klidný život

108

73,5%

Mezilidské vztahy

42

28,6%

Životní prostředí

87

59,2%

Pracovní příležitosti

3

2,0%

Dopravní dostupnost

87

59,2%

Dostupnost služeb

22

15,0%

Kulturní a společenský život

11

7,5%

Sportovní vyžití

28

19,0%

Vzhled obce/města

40

27,2%

Kvalita školství

14

9,5%

Zdravotnictví a sociální služby 20

13,6%

Jiná...

2,7%

4
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3. Co se Vám ve Vaší obci/městě nejvíce nelíbí?
137x zodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

Klidný život

12

8,8%

Mezilidské vztahy

36

26,3%

Životní prostředí

18

13,1%

Pracovní příležitosti

49

35,8%

Dopravní dostupnost

16

11,7%

Dostupnost služeb

36

26,3%

Kulturní a společenský život

44

32,1%

Sportovní vyžití

18

13,1%

Vzhled obce/města

29

21,2%

Kvalita školství

21

15,3%

Zdravotnictví a sociální služby 13

9,5%

Jiná...

13,1%

18
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4. Zhodnoťte svou spokojenost s uvedenými oblastmi ve Vaší
obci/městě:
143x zodpovězeno

Infrastruktura v obci
(komunikace,
chodníky,
cyklostezky, sítě,
internet)
Veřejná doprava
(autobusy, vlaky)
Životní prostředí a
krajina
Péče obce o veřejná
prostranství
Rozvoj a budoucnost
obce/města
Cestovní a turistický
ruch
Dostupnost služeb
(obchod, pošta,
restaurace aj.)
Podnikání
Sociální péče a
zdravotnictví
Školství
Kultura a společenský
život
Sportovní vyžití
Správa obce/města
Informovanost o dění
v obci/městě

VELMI
SPOKOJEN

SPÍŠE
SPOKOJEN

NEVÍM

SPÍŠE
NESPOKOJEN

VELMI
NESPOKOJEN

4

44

9

65

21

35

57

7

8

3

48

53

2

3

1

10

61

13

20

2

2

38

39

24

4

10

44

39

13

0

20

54

1

28

2

3

16

65

21

0

11

48

29

16

2

11

34

30

25

6

7

41

14

36

7

15
8

45
45

17
30

25
16

2
6

28

50

10

13

4
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5. V jakých oblastech vidíte největší rozvojový potenciál ve Vaší
obci?
145x zodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

Bytová výstavba a rekonstrukce domů

18

12,4%

Infrastruktura v obci (komunikace, chodníky, cyklostezky, inženýrské sítě, vč.
5G)

104

71,7%

Veřejná doprava

20

13,8%

Ochrana životního prostředí

51

35,2%

Bezpečnost a veřejný pořádek

38

26,2%

Inovační technologie

32

22,1%

Turistika a cestovní ruch

23

15,9%

Kvalita služeb

47

32,4%

Podpora podnikání, vč. zemědělství

25

17,2%

Podmínky pro volnočasové aktivity

70

48,3%

Sociální péče a zdravotnictví

17

11,7%

Kvalita školství

40

27,6%

Kulturní a sportovní akce

48

33,1%

Přírodní a kulturní dědictví

33

22,8%

Spolková činnost

26

17,9%
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6. Co považujete za největší hrozbu pro rozvoj obce a území, ve
kterém žijete?
145x zodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

Pokles počtu obyvatel

2

1,4%

Nedostatek pracovních příležitostí

47

32,4%

Stárnutí obyvatel

25

17,2%

Nedostatečná infrastruktura v území

58

40,0%

Zhoršující se životní prostředí

30

20,7%

Špatná dopravní obslužnost

25

17,2%

Dostupnost či kvalita služeb (obchod, pošta, restaurace, aj.) 48

33,1%

Nízká úroveň školství

45

31,0%

Nízká úroveň zdravotnictví a sociálních služeb

26

17,9%

Bezpečnostní situace

18

12,4%

Ekologická zátěž

46

31,7%

Nízká bytová výstavba

18

12,4%

Špatné vedení mé obce

38

26,2%

Jiná...

12

8,3%
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7. Která z uvedených oblastí by ve Vaší obci/městě měla být nejvíce
finančně posílena?
146x zodpovězeno

ODPOVĚĎ

RESPONZÍ

PODÍL

Školství, volnočasové aktivity, knihovny, muzea

76

52,1%

Doprava - chodníky, cyklostezky, místní komunikace

99

67,8%

Veřejná doprava

10

6,8%

Ochrana životního prostředí

37

25,3%

Bezpečnost a IZS (vč. hasičů)

19

13,0%

Jiná infrastruktura - kanalizace, plyn, 5G sítě aj.

37

25,3%

Služby pro občany (restaruace, prodejny, drobné podnikání) 36

24,7%

Podpora podnikání

26

17,8%

Zdravotnictví

32

21,9%

Sociální služby

17

11,6%

Sport

25

17,1%

Kultura a památky

26

17,8%

Zemědělství a hospodaření v lesích

15

10,3%

Jiná...

8

5,5%
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8. Jaký problém by měla Vaše obec v současnosti urychleně řešit?
147x zodpovězeno
Oprava komunikaci
Infrastruktura, silnice, chodníky, cyklostezky
kvalita komunikací
Parkování na sídlišti
Stavba skautské klubovny, špatný stav komunikací
hluk z dálnice v obydlí a její blízkosti - domky v ulici v Edenu val, který tam je, moc nechrání - je nízký
a je tam cítit benzín
Komunikace
dostavbu skautské klubovny v Mníšku pod Brdy
dostavba skautské klubovny
obecní úřad, chodníky, připojení na dálkovou autobusovou dopravu
Koncepcni dlouhodoby rozvoj obce
kapacitu škol, školek, inženýrské sítě, vodovod, kanalizace...
Nerozšiřovat výstavbu (RD) mimo plochy současně proto určené; kapacita města je již na hraně !!!
Kvalita komunikací
Silnice a odstranit zbytecne retardery tak jako to delaj v Anglii
infrastruktura v obci
Nárůst výstavby rodinných domů. Výstavbu nového městského úřadu.
chodníky a silnice
chodníky + parkování
Školství velmi nízká úroveň v Mníšku pod Brdy
Dostavba skautské klubovky
lékaře, jelikož neberou ani lidi, kteří mají trvalý pobyt
Nová skautská klubovna
povrch komunikací, chodníky, oddělení splaškových vod od srážkových, nová ZŠ pro region, úřad,
kulturní regionální objekt
Internet. Buduje si tu síť jedna společnost coz ma za následek výši cenu pripojeni
MNíšek: Velmi vysoká prašnost v Mníšku a občasný zápach kouře/spalin z oblasti Kovohutí. Ostudný
stav polozřícené stavby v zatáčce naproti nové budově "Pražská". Ostudný stav zdi kolem kostela v
centru obce.
Autobusová doprava od vlakového nádraží a chodník od vlakového nádraží do centra obce
Hluk z D4
špatná kvalita silnic, kostelní zeď, retardéry na silnicích (u Káji Maříka), nové hezké lavičky
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špatný stav vozovek
vyřešení problému rybníků
(19x)
Silnice
Byty pro mladé
Nedostatek mista v ZS, podpora rozmanitosti sluzeb (zdrava vyziva, bezobalovy obchod, drogerie),
dostavba skautske klubovny, verejne osvetleni, chodniky
Stav silnic
Infrastrukturu (chodníky, kanalizace, vodovod, vedení pevného internetu)
Rouvoj ZS, rozvoj sociálních služeb
Havarijni stav nekterych komunikaci
Zastavit ten neveritelne narustajici aktivismus zasadne narusujici mezilidske vztahy (minimalne tak je
to v Mnisku pod Brdy). Je spousta lidi, ktere osobne znam, kteri by se radi zapojili do rozvoje sve obce a
verejneho zivota (ne nutne komunalni politky), ale (ze strany mistnich aktivistu) vysoka mira
nesnasenlivosti, neochoty naslouchat druhemu, snaha delat veci bud na 100% procesne spravne (at uz
jsou spravne vecne) namisto delani veci vecne spravne (ikdyby nebyly spravne 100% procesne),
neustala snaha nekoho z neceho obvinovat... Pokud se tohle jednou podari vyresit, posuneme se dal.
(nemyslim, ze by zmimeni aktiviste vse, co delaji nemysleli dobre, ale bohuzel hodne pozitivniho,
mozneho a smysluplneho rozvoje tim naprosto znemoznuji). V jiste mire extremu to bylo za minuleho
vedeni, ale aktualne je to bohuzel podobne spatne, jen v jinem extremu.
ČOV
Chodníky do oblastí, kde jsou v současnosti obyvatelé nuceni chodit po silnicích
Podporu služeb ve městě, podporu drobných podnikatelů, podpora školství a zaměření se na turisty v
mikroregionu - zámek, cyklistika, hřebeny brd, turistika. Rozvoj infrastruktury - chodníky, komunikace,
opravy budov.
Výstavba nové školy
Dostavba skautské klubovny je bod č.1. takový projekt by měl být jako první mezi těmi, které dostanou
maximální podporu!! Město a kraj nedělají dost aby takovýto projekt byl dokončen v co nejkratším
termínu.
rozpočet obce
Veřejné komunikace a sportovní vyžití
dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů na základní škole
čistota města
dostavba skautske klubovny
dostavbu skautské klubovny
skolky a skoly
Nečinnost policie při porušování dopravních předpisů (vč. špatného parkování) a s tím spojená
bezpečnostní rizika, chybějící silnice, chybějící nebo nelogické dopravní značení. Porušování vyhlášky o
veřejném pořádku.
Rybník, chodníky
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dostavba nove skautské klubovny
Parkovací místa u bytových domů
Kovohutě, stav místních komunikací vč. chodníků
špatný stav komunikací
Podpora dostavby skautské klubovny
Zadržení vody v krajině
Dostavba skautske klubovny v mnisku
hluk od dálnice
Černé skládky a divoká prasata
Oprava a výstavba chodníků (zejména v ul. Kytínská),
Lepší dostupnost, infrastruktura a služby v okrajových částech města.
(5x) Dostavba skautské klubovny
(2x) Dostavba skautske klubovny
mostky přes Bojovský potok, revitalizace Zámeckého rybníka, přívod a odtok rybníka pod Skalkou
1. Komunikace mezi Mníškem a Stříbrnou Lhotou; 2. Práce stavebního úřadu - povolování
netypických staveb; 3. Překračování povolené rychlosti v obci.
Parkování převážně na starém sídlišti... katastrofální některé silnice... bezpečnost - všude opilci a
podivná individua posílena různými látkami či alkoholem
Nevhodné vedení města - Strana zelených.
Chodník k železniční zastávce a chodníky ve městě. Napří. v ulici Ke škole, Nádražní. Položit nové
povrchy ulic na většině území města.
Kanalizace a vodovod
Kapacita kanalizační sítě + možnost připojit více obyvatel na kanalizaci. Odhlučnění dálnice představte si, kdyby se dálnice svedla např. do tunelu o kolik by vzrostla kvalita bydlení v Mníšku.
Přála bych moc skautům, aby se jim podařilo získat dostatek prostředků na dostavbu skautské
klubovny. Dále bych si přála, aby se již Mníšek nerozšiřoval, aby nám zůstal "Mníšek pod Brdy" a ne
"Mníšek pod betonem".
Přemnožená divoká prasata
(2x) Dostavba skautské klubovny, nedostatek míst ve školkách + školách
Podpora bydlení pro mladé
Funkční úřad, obzvláště stavební úřad
Cyklostezky
doprava
Dluhy
Udržitelné chování občanů - produkce menšího množství odpadu. Měla by být daleko větší osvěta o
tom, co se děje s odpadem. Že život věci nekončí tím, že se umístí do popelnice, ale další cesta je složitá
a nákladná. Mělo by se více myslet na vodohospodářství, udržování vody v krajině. Obec by měla více
dbát na to, aby nevznikaly projekty, které s vodou mrhají - například obří bytové domy v Edenu. Měla by
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být větší podpora obyvatel, aby využívali dešťovou vodou. Obecně, aby lidé využívali možností
udržitelného chování, o kterých třeba ani nevědí. Nebo vědí, ale nepřikládají jim důležitost.
Oprava silnic a více pracovních příležitostí (natáhnout sem zaměstnavatele)
otřesný stav komunikací, nedostatek sportovních aktivit - zimní stadion, koupaliště, in-line dráha,
oddíly házené, florbalu, basketu, volejbalu atd. hlavně pro mládež. Není tu prostě nic.
Bezpečnost v obci,
Internet a stav chodniku/cest
Silnice ktera vede Mniskem je hroznem stavu...
Čistička odpadních vod
Pohyb divokých prasat po městě. Ceny sběrného dvora a s tím související vznik černých skládek.
místní komunikace, vyřešit co nejdříve, než budeme cestovat domů přes Řevnice
Infrastruktura
Pozemní komunikaci, školství.
Bezpecny chodnik od nadrazi do mesta, fotopasti do prilehlych lesu a jejich lepsi udrzba
Oprava chodníků
Kvalitu chodníku, opilce a somráky na náměstí a kolem obchodů s potravinami. Popíjení mládeže
okolo kostela na náměstí F. X. Svobody
pomoc mladým s bytovou problematikou
veřejné osvětlení - navrácení původního, přidání osvětlení na tmavá místa! zvláště v Mníšku pod Brdy
Chodníky
.
Podpořit dostavbu skatuské klubovny
Chodník ulice Dobříšská od kostela nahoru po levé straně.
Výstavbu obchvatu ul. Čisovické za dálnicí a výstavbu chodníků a optického internetu v části Mníšku
za dálnicí
(3x) dostavba skautské klubovny
Infrastrukturu - obnova silnic v intravilánu
stav silnic a chodníků
Dostavba skautské klubovny v Mníšku pod Brdy
Hlukova zatez od D4
Stavbu nové skautské klubovny
Neutěšený stav některých komunikací (silnce)
stav silnic, výstavba nové radnice, revitalizace rybníků (odbahnění a zřízení přírodního koupaliště)
Silnice, chodníky, parkovací místa
Dostavění skautské klubovny
Plavecky bazen
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Oprava komunikací a mostů, rozšířit sociální služby
Nevim o zadnem akutnim
Obec nemela dopustit postupne zruseni nekterych zastavek autobusu na D4.
Opravna obuvi atd aby člověk nemusel do větších měst
vyšší pokrytí 5G sítí
Stav komunikací, chodníků a dopravní dostupnost Edenu
nedostatečná komunikace vedení obce s občany
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9. Uveďte prosím Vaše náměty pro rozvoj obce, případně pro území
MAS Hřebeny:
147x zodpovězeno
Podpora služeb, pracovních příležitostí a podnikání v obcích a podpora infrastruktury
Napojení města na D4 v oblasti kolem hřbitova
pořádek v lese
viz předchozí otázka
Viz předchozí otázka
zachování krajinného rázu z hlediska rozšiřující se zástavby
Preklenout rozdeleni obyvatel na puvodni (kteri vetsinou nechteji moc inovaci, modernizaci apod.) a
nas - nove, kteri by radi videli Mnisek jako moderni mesto ve stylu Dobrichovic. Rekonstrukce silnic bez
retarderu poskozujicich podvozky aut.., resit veci strategicky a ne ad hoc jako v pripade noveho mestkeho
uradu v Mnisku, kde nejnovejsi navrh (hmotovy model nahrazujici studii atelieru Tsunami) delal nekdo se
schopnostmi skolaka z devadesatych let.. Rozhodovat transparentne, ne vzdy vymyslet neco, co je
krokem zpet, bez diskuse to schvalit a pak jen celit verejnemu zdeseni. V aktualni vedeni mesta jsme
vkladali nadeji, bohuzel dnes je forma povysovana nad obsah a aktivisticke skupiny jsou protezovany,
proto hledime do budoucna nasi obce s obavami (at uz bude pokracovat stavajici veden mesta, nebo se
vrati to minule).
chodník z Kvíkalky do Lhoty a ve Lhotě, silnice
Trnasparentnost (na www stránkách je lecos schováno, případně není vůbec uvedeno; informace jsou
tam roztříštěné a pouze pokud intenzivně hledáte a mrháte časem, tak možná potřebné najdete - např.
jednoduchý přehled platných předpisů/vyhlášek obce neexistuje nebo u větších akcí je schválení někde v
zápisu, případně časopise ale jednoduše plán akce, odečty, zda se plán plní, atp. přehledně na jednom
místě není možné nalézt).
Bylo by faj mít kde bruslit také by bylo dobré vylepšit hřiště na pivovarce
vybudování cyklostezky Kytín - Mníšek - Čisovice
(2x) .
Práce s mládeží, obzvláště s problematickými chlapci
Více bezpečných cyklostezek - podpora cyklistiky jako dopravního prostředku v rámci obce i v
nejbližším okolí. Bezpečné napojení na významné cyklostezky, například na Berounskou.
Volnočasové aktivity pro mládež
Viz text u předchozí otázky
Rekultivace Bojovského potoka, mostek přes Bojovaly potok v Mníšku pod Brdy,
Plavecky bazen
muzeum zpracování železné rudy v návaznosti na důl Skalka
více pracovních příležitostí (natáhnout sem zaměstnavatele)
Ochrana zivotniho prostredi a potlaceni populace divočáku
Investice do školství, bytova výstavba pro střední třídu
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Aktivní odpočinkový areal , bazén, koupaliště,
Podpora kulturních, sportovních, tanečních aktivit (i pro dospělé), výsadba stromů, rozvoj turismu i
bytů (cenově dostupných).
Cyklostezky bez nutnosti potkat se s auty
Cykloturistiky, sociální služby pro seniory a pod.
Podpora cykloturistiky, turistiky, podpora mladych rodin, podpora komunit a socializace
Vrátit ping pongový stůl na Nové sídliště vedle dětského hřiště.
Větší integrace oblasti Rymaně do Mníšku pod Brdy
Vrátit pingpongový stůl na Nové sídliště (vedle dětského hřiště). Stůl byl plně funkční a byl bez
náhrady odstraněn. :(
vybudování více volnočasových prostranství pro mládež - např. pumptrack na Pivovárce, koupaliště
Místa pro koncerty a akce (uvnitř) - kulturní dům nestačí
podpora malých a středních podniků
Výstavba dostupných bytů, případně domů
skautská klubovna, úprava Zadního rybníku na koupání, revitalizace školního hřiště
Podpora sportovních aktivit, např.: krytý bazén, koupaliště, ledová plocha.
chodníky do napojených obcí, připojení na dálkovou autobusovou dopravu
Podpora školství , spolků, digitalizace, turismu, komunitní činnosti
Rozvoj práce s dětmi
(2x) Dostavba skautské klubovny, zvelebení okolí zadního rybníka se zaměřením na volnočasové
aktivity obyvatel (např. pumptracková dráha, možnost koupání)
Opravy infrastruktury, cesty, mosty, chodníky
opravit silnice
čistota komunikací
Oprava odpočívadel v Brdech
dětské hřišťátko (houpačky, piramidy) pod barákem 587
infrastruktura
Možnost koupání
Založení parků, laviček, odpočinkových zón v zeleni
Více kulturních, společenských a zábavních akcí
Zlepšit stav pozemnich komunikaci, zvýšit kapacitu škol, skolek
Mnohem vice vzdělávat / upozorňovat na problemy spojene s odpadky v prirode, casteji poradat akce
viz "uklidne Cesko"
Zridit chodnik podel cesty k vlakove zastavce Mnisek p.B. od podchodu pod dalnici. Odhlucnit dalnici u
Mnisku. Vyresit ekologickou zatez v oblasti Kovohuti.
Síť cyklostezek
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nesmyslnost radnice před zámkem, další zbytečná megastavba (viz košík - pavilon, nefunkční
slibovaný kulturní sál, minimalizovat náklady na nový úřad = ÚŘEDNÍKŮ BUDE UBÝVAT !
Tvorba bezpečných koridorů pro pěší/cyklisty např. když někdo Mníškem projíždí, ale staví se na
oběd, nebo naopak z Mníšku vyráží do libovolného směru. Minimálně rozvoj takového plánu je zajímavou
příležitostí. Pokud bude plán, umím si představit i dobrovolný sponzoring realizace - stačí se podívat kolik
lidí využívá Mníšek a okolí jako rekreační oblast.
Přírodní koupaliště
Zvýšit dohled na nepořádek v lesích (odpadky). Problém černé zvěře (prasata).
Prodloužení turistické cesty kolem zadního rybníku (Bojovského potoka) až do Kytína, revitalizace
zadního rybníku.
Stabilizovat MAS, aby to byla organizace, kde budou spolupracovat obyvatelé regionu, podnikatelé a
veřejná správa.
podpora drobných podnikatelů, kteří chtějí provozovat obchody a služby
Více peněz pro dobrovolné hasiče - jezdí šílenými autami, 150 výjezdů ročně..
MNíšek: Upravit lesní cesty a pěšiny vedoucí k areálu Skalka, jak ty značné, tak ty neznačené a
houfně používané. Např. vrstevnicovou cestu od konce ulice V Lipkách směrem západně (k zelené
značce). Upravit další - kratší a používané - přístupové cesty na Skalku
Dostavba klubovny pro skautky v Mníšku pod Brdy
stavba sportovních zařízení pro veřejnost, viz. výše
přehled všech firem v obci
nevím
(58x)
Oprava a zřízení chodníků v ulici Řevnická
oprava chodníků a komunikací
řešit stav komunikací
Postrádám přírodní koupaliště.
Podpora kulturních a společenských akcí, podpora školy, mateřské školy, oprava mostu u Billy, oprava
silnic
Lepsi vybavenost mesta, lepsi silnice. Lavicky. Odpocinkove prvky
Chodník k železniční zastávce.
stavbu nového kulturního střediska, knihovny
Více kulturních akcí. I Kytín jich má více než li mnišek
Chodniky
Pružnější opravy silnic a chodníků. Nepořádek kolem velkých kontejnerů - častější úklid.
Zlepšeni stavu komunikaxi a absenci chodbiku v nekterych exponovanych mistech.
Byt vstricny pro nekomercni zabavu.
Dostatek moznosti pro dalsi vystavbu rod.domu
dostavba nove skautské klubovny
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zapojit do rozhodování o rozvoji regionu co nejvíce obyvatel bez ohledu na kamarádské vztahy
(Mníšecká radnice zve k participaci na komunitních akcích jen úzký okruh kamarádů, privatizuje si
veřejný prostor a obecní akce, nepropojuje různorodé skupiny obyvatel; možná by jí v tom mohla pomoci
MAS, když se nemohou přenést přes osobní nesympatie k různým lidem); propojit území sítí cyklostezek
- např. Mníšek-Kytín, Mníšek-Čisovice (okolo rybníku Sýkorník), oprava krajských komunikací (mosty
přes Bojovský potok); zadržování vody v krajině v celém regionu - rušení meliorací, vytvoření tůní v nivě
Bojovského potoka
Vybudování in-line dráhy, ale jinde, než kolem Pivovárky
Vice lokalnich podnikatelu - trhoviste kde se preukazou domaci podnikatele/zemedelci/sluzby. Upravit
vice namesti, zrychlit internet,
jiná dopravní společnost
Zachovat krásné lesy, neasfaltovat turistické cesty.
méně zastavování přírodních ploch

Zpracováno dne 13.1.2021 pro potřeby MAS Hřebeny při přípravě a tvorbě Strategického plánu rozvoje
regionu na období 2021-2027
Data zpracoval: P.Král, kral@magdalena-ops.cz
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