PS Občanská vybavenost – 10.6.
Hromadná doprava
Příčiny problému
5. Ministerstvo neřídí spolupráci vlakové a
autobusové dopravy
1. Nedohoda mezi autobusovou a vlakovou
dopravou
8. Sdružování služeb
2. Vlaková doprava nefunguje jako páteřní
3. Není doprava napříč mikroregionem (za
prací a nejen za ní)

Možnosti řešení
5. Tlak na to, že hromadná doprava je služba a
ne byznys
1. Dohoda mezi subjekty, podmínit dotace
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3
3
4

4. Tlak na to, že hromadná doprava je služba a
ne byznys

7. Chybí páteřní autobusová doprava
9. Chybí jiné druhy dopravy než jen
autobusová a železniční doprava

1

2
2. Zařídit, aby vlaky nedublovaly autobusovou
dopravu
3. Zřídit dopravu napříč regionem (Toulava tlak na ekologii, propojenost)

6. Chybí univerzální vstupenka pro všechny
druhy dopravy
4. Nekompetentnost plánovačů

Pořadí

5
5

9. Sdílení

5

Sport a rekreace, vodní sporty
Příčiny problému
2. Síla rybářské lobby
3. Negativní zkušenosti s chovnými rybníky
8. Nepokouší se hledat cesty k diskuzi o hledání
zájmů obyvatel
9. Nedostatek kvalitního koupání
7. Nejsou dostatečně využívány obecní informační
systémy
4. Slabé využití sportovišť - nefunguje hromadná
doprava
5. Chybí sportovní učitelé a trenéři
6. Žáci nemohou navštěvovat kroužky ve školách, ve
kterých nejsou zapsáni
1. Odtažitost od přírody

Možnosti řešení

8. Hledat cesty k diskuzi o hledání
zájmů obyvatel

Pořadí
1
1
1
1

7. Hledat nové možnosti využití
sportovišť

2

4. Zlepšit hromadnou dopravu

3

5. Získat a zaplatit trenéry a učitele

3

6. Komunikace se školou

3

1. Pravidelné rozbory vody, extenzivní
hospodaření (rybář.), finanční
gramotnost - bazény na zahradách

3

Prostory pro společenské a kulturní vyžití
Příčiny problému
2. Chybí obecní granty malého rozsahu
4. Chybí informovanost o možnosti užití prostor
včetně informovanosti o režii
3. Chybí nekuřácké prostory
1. Chybí klubovny s činností

Možnosti řešení

Pořadí
1
2
3
4

Např. v místních novinách informace o tom, co se bude v prostorách konat a kdy je tam
volné místo, atd.

Spolková činnost
Příčiny problému
5. Nejsou stanovené podmínky spolupráce spolků a
obcí
4. Spolky mnohdy nevytváří vhodné prostředí pro
výchovu mládeže
1. Nedostatek podnětů a leadrů, vyhasínání leadrů

Možnosti řešení
5. Kontrola hospodárnosti
spolků

Pořadí
1
2

1. Velké akce- viz zahradnická
akce v Chotovinách

2. Politizace spolků
3. Nedostatečné zapojení dětí
6. Zásobování
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Spolková činnost
Příčiny problému
4. Chybějící služby

Možnosti řešení
4. Sociální podniky, uplatnění
nezaměstnaných
3. Sociální podniky, uplatnění
nezaměstnaných

Pořadí
1

3. Zdroje území - opuštěné prodejny,
nezaměstnaní
2. Nedostatek podnětů a dobrých
nápadů
1. Nedostatek podnikatelského myšlení 1. Spojit více provozů
5. Není vůle (rychle se vyčerpá)
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Mateřské školky
Příčiny problému
1. Chybějící vůle včasného řešení
2. Nepochopení a nerespektování
ekonomických souvislotí zaměstnání, vzdělávání

Možnosti řešení
1. Tlak na obecní
zastupitelstvo
2. Menší (alternativní) školky,
blaho rodin a společnosti

Pořadí
1

2

