Co nám prozradil dotazník?
Známkovalo se jako ve škole. Nejlepší známka je 1, nejhorší 5

S obecním úřadem jste víceméně spokojeni. Vadí vám rychle jezdící auta na Nové
silnici a dráty elektrikého vedení Za Brankou - to je věcí zastupitelstva. Jedna
připomínka je k celkovému fungování obecního úřadu a řešení podnětů občanů.
Děkujeme za vaše příznivé hodnocení.

Nejčastěji se vyskytl požadavek na provoz mateřské školy po část prázdnin. Přáli
byste si prodloužit provozní dobu školky i družiny. Dvě poznámky se týkaly
stravování (nevařit z polotovarů a vařit podle norem). Některým chybí více aktvit v
mateřské škole (pobyt venku) a elektronická komunikace s rodiči.

Domnívám se, že tady se spokojenost odvíjí od toho, ve které části obce bydlíte.
Vadí vám, že Stará silnice není průjezdná jako dřív. S tím mnoho nesvedeme proč to tak je, mnozí víte. Rádi bychom Starou silnici opravili už proto, že zde E-ON
připravuje přeložku vzdušného vedení NN do zemního kabelu a ulice by byla
kompletně hotová.
Některé připomínky se týkaly rychlosti vozidel na hlavní silnici.
O špatném stavu chodníku v ulici Krpile víme a plánujeme jeho opravu. Horší je to
s parkováním. Soukromé pozemky zasahují až do chodníku a jedinou šancí zde je,
aby obyvatelé ulice Krpile parkovali na vlastním pozemku.
Další připomínky jsou k ulici Za Humnama. V pasportu komunikací se dočtete, že
se jedná o účelovou nezpevněnou komunikaci a takových máme v obci více.
Postupně z nich budou řádné komunikace, je to však náročné na přípravu i finance.
V ulici Za Humnama jsme navíc narazili na zásadní nesouhlas vlastníka
sousedního pozemku. Na vybudování veřejného osvětlení v této ulici již bylo
vydáno územní rozhodnutí, které soud z jeho podnětu zrušil.
Parkování na chodníku - co k tomu říct? Auta brání v pohybu chodcům a navíc
chodník není na pojíždění auty dimenzován.
Spojení Tvarožné a Sivic již řešíme. V místě polní cesty podél potoka má
vzniknout chodník - cyklostezka s vyloučením motorové dopravy (zůstane
zachován jen přístup na zemědělské pozemky). Tento projekt připravuje
Mikroregion Roketnice ve spolupráci se Svazkem Šlapanicko.
Silnice na Loučky - oprava této komunikace je již projekčně připravena.
Příjezd ke škole na Perku - máte pravdu, ulice je úzká a nepřehledná. Je to další
téma k diskuzi, zda řešit dopravním opatřením, nebo příjezd ke škole omezit. Je

možnost zaparkovat u kulturního domu a ke škole dojít pěšky. (Mnozí tak již v
současné době činíte). Zkusíme vyřešit bezbariérový přístup od kulturního domu ke
škole.
Chodník z Nové ulice ke hřbitovu včetně přechodu pro chodce skutečně chybí tady je nebytná spolupráce s městysem Pozořice.
K připomínce na zřízení zpomalovacích retardérů - mají svá pro i proti. Dopravu
jistě zpomalí, nevýhodou je nutnost se znovu rozjíždět, což s sebou nese hluk a
otřesy. V instalaci zpomalovacích retardérů bych tedy byla uvážlivá.

V řadě menších obcí jsou prodejny zavřené, protože se nevyplácejí. Z vašich
odpovědí vyplývá pochopení pro to, že prodejna v obci naší velikosti nemůže mít
široký sortiment. Chybí vám zejména ovoce a zelenina, mléčné výrobky a přáli
byste si kvalitativně lepší zboží. Připomínka se týkala také provozní doby a
dlouhého čekání u pokladny. Dále byste uvítali prodej masa, pizzerii, cukrárnu,
kavárnu… Věřím, že i to se alespoň zčásti podaří v budoucnu zajistit.

