
Vyhodnocení dotazníku Jak se žije v Křenovicích 
 

Vyplněný dotazník odevzdalo celkem 864 respondentů. 

 

A. ÚDAJE O RESPONDENTOVI 
 

Respondenti podle věku: 

15 – 20 let 50 

21 – 30 let 110 

31 – 50 let 323 

51 – 65 let 227 

66 a více let 154 

 

Respondenti podle ulice: 

Bratří Mrázků 18 Brněnská 27 Havlíčkova 80 

Jiráskova 19 Kopečná 41 Mlýnská 2 

Na Liškově 29 Na Nivě  41 Na Vyhlídce 16 

Nádražní 24 Nová  13 Palackého 52 

Příční  52 Říční  12 Sokolská 63 

Svárovská 13 Široká  56 Školní  95 

Václavská 60 Vlárská  25 Zbýšovská 23 

Ulice neuvedena 103 

 

 

B. VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

1. Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů? 
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2. Vyhovuje vám osobně provozní doba obecního úřadu? 

 

3. Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě? 

 

4. Jste spokojen/a s informovaností o hospodaření obce? 
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5. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci? 

 Často Občas Nikdy Žádná odpověď 

Zpravodaj 80,90% 14,00% 0,93% 4,17% 

Rozhlas 29,63% 51,50% 9,49% 9,38%  

SMS zprávy 18,29% 4,75% 57,52% 19,44% 

Webové stránky 17,25% 40,05% 24,65% 18,06% 

Vývěsky 9,14% 48,15% 27,55% 15,16% 

Kontakt se zast. 6,13% 39,24% 35,19% 19,44% 

Veř.zasedání 3,70% 20,25% 57,41% 18,63% 

 Jak jste spokojen/a s kvalitou těchto zdrojů? 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Žádná odp. 

Zpravodaj 58,10% 27,78% 3,36% 0,46% 1,16% 9,14%  

Rozhlas 26,50% 28,47% 14,81% 7,75% 6,37% 16,09%  

SMS zprávy 17,13% 6,02% 0,69% 3,24% 40,28% 32,64% 

Webové stránky 19,21% 28,59% 6,71% 2,66% 15,74% 27,08% 

Vývěsky 19,56% 26,85% 3,36% 1,16% 23,61% 25,46%  

Kontakt se zast. 17,48% 19,68% 2,66% 1,74% 26,85% 31,60% 

Veř. zasedání 7,41% 13,19% 2,66% 0,93% 44,44% 31,37% 

 

6. Další připomínky k fungování veřejné správy 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 99 (11,5 %) respondentů, z toho 95 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Rozhlas není slyšet, není mu rozumět (nejhorší slyšitelnost v ul. Václavská a Školní) 43 

Výhrady k pracovní době úředníků (krátká, není zastupitelnost) 13 

Nedostatečně aktualizované webové stránky obce 12 

Nevhodná doba hlášení rozhlasu (hlásit později odpoledne) 9 

D8vat kompletní hlášení rozhlasu na internet 6 

Různé připomínky: 

• Zpravodaj: doručen někdy pozdě, větší možnost pro občany vyjádřit se v něm, informovat v 

něm o ÚP a změnách, vypustit úvahy a spíše informovat o tom, co se děje, dávat podrobnější 

informace z veřejného zasedání 

• Veřejné zasedání: všichni zastupitelé by se měli více angažovat, usnesení jsou předem 

formulována 

• Obecní úřad: více používat IT, prodražené zakázky, málo SMS zpráv, více brát návrhy občanů, 

ochota zastupitelů 

• Internet: dávat informace o výběrových řízeních, účetnictví, blahopřání, diskuse, více 

aktualizací 

 

 

 

 



C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

7. Jaký odpad třídíte? 

8. Vyhovuje vám provozní doba

Při vyhodnocení komentářů k provozní době sběrného dvora se opakovaly zejména požadavky na 

rozšíření provozní doby, a to prodloužení v sobotu, případně rozšíření v další pracovní dny (např. 

pondělí, pátek) 

Další připomínky ke sběrnému dvoru:

rozlišovat letní a zimní období (v létě déle), zveřejnit pro

 

9. Další náměty a připomínky k oblasti odpadů.

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 308 (35,6 %) respondentů, z toho 280 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastě

podle četnosti: 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

38

20

32

20

0 100

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

bez odpovědi

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyhovuje vám provozní doba sběrného dvora? 

ocení komentářů k provozní době sběrného dvora se opakovaly zejména požadavky na 

rozšíření provozní doby, a to prodloužení v sobotu, případně rozšíření v další pracovní dny (např. 

Další připomínky ke sběrnému dvoru: 

období (v létě déle), zveřejnit provozní řád dvora, zveřejnit ceny

Další náměty a připomínky k oblasti odpadů. 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 308 (35,6 %) respondentů, z toho 280 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

482

272

100 200 300 400 500

 

 
ocení komentářů k provozní době sběrného dvora se opakovaly zejména požadavky na 

rozšíření provozní doby, a to prodloužení v sobotu, případně rozšíření v další pracovní dny (např. 

vozní řád dvora, zveřejnit ceny 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 308 (35,6 %) respondentů, z toho 280 odpovědí obsahovalo 

jší připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

ne

ano

bez odpovědi

600



Problém Počet 

Nedostatek odpadkových košů rozmístěných po obci. 102 

Požadavek na rozmístění kontejnerů na papír po obci. 67 

Chybí koše na psí exkrementy. 56 

Připomínky ke stávajícím kontejnerům na sklo a plasty. 49 

Chybí kontejnery na textil. 11 

Požadavek na kontejnery, případně jiné řešení likvidace bioodpadu (mimo pálení). 8 

 

Z požadavků na odpadkové koše vzešly následující návrhy na konkrétní umístění: 

před a na hřbitově (10x), dolní nádraží (6x), podél potoka (6x), dále za humny, v okolí haly a 

Orelské, u pošty, u sálu na Václavské, v ulicích Havlíčkova, Nádražní, Palackého, Školní, 

Zbýšovská, u garáží na Nádražní, na průtahu, u kostela, před MŠ, v každé ulici 

Z připomínek ke kontejnerům na sklo a plasty: 

požadavek na zvýšení počtu kontejnerů (18x), na další sběrná hnízda (10x), na častější vývoz 

(8x), zvýšit počet kontejnerů na plasty (8x), kontejnery směrem na Hrušky (4x), kontejnery 

poblíž dolního nádraží (2x), dále zvýšit počet kontejnerů na plasty na Sokolské, u mateřské 

školy, umístit kontejnery v okrajových částech obce 

Další náměty a připomínky:  

- vícekrát vyvážet nebezpečný odpad 

- vyvážet popelnice každý týden 

- zvýhodnit kompostování zahradního odpadu a potlačovat jeho pálení 

- umístění sběrné nádoby na hliník v ZŠ a v mateřské školce 

- malá informovanost - co vše lze třídit 

- vrácení popelnic popeláři na svá místa 

- nespravedlivý systém evidence odvozu odpadu do sběrného dvora po měsících 

- určení doby vhazování skla 8 - 18, ne pozdě večer 

- všemi možnými prostředky vybízet občany k třídění a vysvětlovat výhodnost recyklace 

- vysoký poplatek za sběrný dvůr 

- občanům na sběrném dvoře brat všechno, jinak se dává do příkopu 

- byl by užitečný svoz zahradního odpadu, aby se zamezilo pálení odpadu na zahradách (např. 

Slavkov už toto provozuje) 

- kontejner na úklid silnice po zimě (písek, štěrk) 

 

10. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci? 
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11. Jste spokojen/a s kvalitou ovzduší v Křenovicích? 

 
 

12. Jste spokojen/a se stavem vodních toků? 

 
13. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště? 
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14. Jaké konkrétní problémy vás trápí? (např. čistota obce, pálení odpadků, úroveň hladiny 

spodní vody a jiné) 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 520 (620 %) respondentů, z toho 495 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Znečištění ovzduší spalováním tuhých paliv aj. 266 

    z toho znečišťování ovzduší spalováním odpadků 249 

Hluková zátěž 116 

    z toho hluk projíždějících aut 41 

hluk letadel 40 

hluk ze sportovní haly 8 

jiné zdroje hluku (zahrádky restaurací, zábavy na hřišti, sekačky, nastartovaná 
auta, železnice, motodrom ve Vážanech aj.) 

27 

Vysoká hladina spodní vody 72 

Znečištění obce psími výkaly 64 

Stav vodních toků (čistota a zeleň na březích, odpadky v potoce, bahno apod.) 55 

Stav veřejné zeleně 49 

z toho v obci 38 

mimo obec 11 

Zápach z kanalizace 14 

Černé skládky 12 

Jiné připomínky ke stavu životního prostředí: 

- neutěšený stav zbytku náhonu na ulici Mlýnské, totéž platí o části potůčku z Cikánu 

- nepříjemný zápach šířící se od kravína 

- stav ulice Mlýnská 

- pálení zahradního odpadu jen např. ve dvou dnech v týdnu a to jen v určené hodiny 

- nadměrný hluk v létě ze zábav na Sokolském hřišti - konání těchto akcí omezit např. půlnocí 

- zeleň u trati a začátku ul. Jiráskova. 

- volné pobíhání psů 

- nepořádek kolem nákupního střediska Na Liškově 

- pokácené stromy na Orelském hřišti 

- radar Sokolnice 

- osvětlení přechodu v nočních hodinách vypnout 

- snížení hlasitosti výstrahy na železničním přejezdu 

- na hřbitově až moc stromů, které ničí hroby a nikdo to nezaplatí 

- neudržovaná zahrada a předzahrádka na ul. Brněnská 

- neupravený trávník před poštou, jedna jediná růže, přerůstá ji plevel 

- na Havlíčkové proluka mezi domy v hrozném nepořádku 

- v části ulice Zbýšovská není kanalizace 

- kousek lesa za Křenovicemi 

- odvod dešťové vody u vjezdu do kravína, hrozí zaplavení zahrad na Palackého 

- pravidelná sečení trávy na hřbitově a údržba opuštěných hrobů a padlých z 1. světové války 



- používání sekaček ve svátky i v neděli 

- žumpa na Václavské (u prvního domu vpravo - směr od Slavkova) - upravit včetně příkopu a 

odstranit rezavé zábradlí 

- nikdy nebylo tolik odpadkových košů, přesto je v obci nepořádek 

- výskyt hlodavců (potkani, kuny) 

- čistota vody v potoce - pomohlo by provzdušnění pomocí tzv. "prahů" 

- Jak je obec zajištěna proti povodni? 

- na zeleni parkuje autobus 

- pobíhání psů 

- prostor bývalého koupaliště hyzdí obec 

- druhá strana padání jehličí z borovice 

- Aby si lidé uklízeli před svými domy a kousek hráze si vyhrabali, pokud mají sílu. A ne říkat: to 

není moje. To má zajistit národní výbor. Anebo: co za to? 

- Hrušky jsou lépe udržované, čistší. Dřív to bylo obráceně, my Křenovice jsme byly lepší 

- na Kopečné po levé straně shora je nefunkční kanál, je posazen moc vysoko a při velkém dešti 

vše valí přes silnici  

- malá výsadba okrasných stromů či květin 

- opravit melioraci Široká - odtok spodní vody pod splav, polní cesta do Vážan dát zákaz vjezdu 

motorovým vozidlům kromě uživatelů pozemků,  

- rozrůstání průmyslové zóny v blízkosti obytné zóny (Palackého) 

- parkování starých vraků na veřejné zeleni 

- odpadky v remízkách, potocích 

- nákladní auta firmy Anah každé ráno nechávají motory na volnoběh 

 

 

D. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA 
 

15. Znáte územní plán obce?  

 Ano   Ne  Žádná odpověď 

 40,63%  54,75%  4,63% 

16. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na: 
(Bylo možné vybrat více odpovědí, v tabulce je uvedeno procentní vyjádření počtu daných 

odpovědí vztažené k celkovému počtu respondentů.) 

Využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 67,71% 

Výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, ale označených v 
současném územním plánu k zastavění  

33,10% 

Hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za plochami 
určenými v současném územním plánu k zastavění 

12,62% 

Domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 7,18% 

Jiný názor 3,94% 

Žádná odpověď 15,16% 

 

17. Víte o záměru výstavby tzv. Křenovické spojky? 

 Ano   Ne  Žádná odpověď 

 55,79%  36,92%  7,29% 



18. Jste spokojeni s řešením následujících oblastí? 

 

a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky) 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 161 (18,6 %) respondentů. Nejčastější připomínky jsou 

uvedeny v tabulce a seřazeny podle četnosti: 

Problém Počet 

Po obci je rozmístěno velmi málo laviček 59 

V obci existuje velmi málo odpočinkových zón 41 

V obci neexistují žádné odpočinkové zóny 32 

Obec by více měla dbát na údržbu odpočinkových zón 15 

v obci by mělo přibýt více zeleně 8 

odpočinkové zóny a lavičky jsou pouze na hřbitově 8 

 

Další zajímavé připomínky: 

- nevhodné zpracování náměstí Na Liškově, které by takovou zónou mohlo být 

- absence nějaké výškově nečleněné trasy v klidném prostředí pro in-line bruslení bez aut, 

včetně navazující odpočinkové zóny 

- odpočinkovými zónami by mohly být zrušené polní cesty 

- umístit např. na polní cestu na Vážany, do parčíku na Mlýnské, ke splavu, ke škole, atd. Stačila 

by lavička s odpadkovým košem. 

- bylo by dobré zpevnit některé polní cesty, aby se dalo jít na špacír mimo silnice i v době mokra 

- také by se mi líbilo, kdyby byla na náměstíčku u sochy Kutuzova kašna, která by to tam v 

letních dnech oživila a osvěžila 

- u laviček se válí použité jehly. 

- přiklonil bych se k projektu odpočinkové zóny v části sportovní střelnice SSK Křenovice, kde je 

počítáno s možností vyžití i pro celé rodiny 

- nejsou prostory pro společnou rodinnou relaxaci 
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b) Dětská hřiště 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 145 (16,8 %) respondentů. Nejčastější připomínky jsou 

uvedeny v tabulce a seřazeny podle četnosti: 

Problém Počet 

Vandalismus mládeže 53 

Je potřeba větší údržba, hřiště chátrá 39 

Bylo by dobré hřiště ohraničit, oplotit – kvůli vandalismu, psům 13 

Na hřištích není žádný stín (problém v létě) a zeleň 13 

Bylo by třeba vybudovat více dětských hřišť 12 

Na hřištích chybí lavečky 10 

Na hřištích jsou psí výkaly 10 

Dětské hřiště u vlakového nádraží je nebezpečné 8 

Hřiště jsou špatně umístěna 5 

Hřiště jsou málo vybavená 3 

Další zajímavé připomínky: 

- Pouze ve školce je dobré hřiště 

- Není tam kde jít na WC. 

- Chybí prostory pro mládež hřiště, kluziště 

- Hřiště na Široké je v prašném prostředí 

- Hřiště by mohlo být v nočních hodinách osvětleno – kvůli vandalům 

 

c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) 

 

194

258

132

54

151

75

0 50 100 150 200 250 300

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

bez odpovědi

375

263

60

46

54

66

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

bez odpovědi



V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 94 (10,9 %) respondentů, z toho 89 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Zápach z kanalizace 24 

Časté poruchy vodovodu 22 

Chybí kanalizace 11 

Časté přerušení dodávek elektřiny 7 

Nesouhlas s úhradou projektů na přípojky kanalizace 5 

Špatný stav kanalizace 5 

 

Problém zápachu z kanalizace je rozložen do více ulic (obvykle 1 – 2 případy), výrazněji ulice Školní 6x 

(jedná se zejména o pronikání zápachu z kanalizace do domů) a ulice Palackého 4x. 

Poruchy vodovodu – rozloženo do více ulic 

Chybějící kanalizace – jedná se o místa, kde je odkanalizování problematické (Palackého ke střelnici, 

Nádražní naproti budovy horního nádraží, konec Příční a konec Zbýšovské ulice směrem ke Zbýšovu) 

 

d) Chodníky (údržba, stav) 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 209 (24,2 %) respondentů. Nejčastější připomínky jsou 

uvedeny v tabulce a seřazeny podle četnosti: 

Problém Počet 

Některé chodníky jsou ve velmi špatném stavu, popř. chybí 

Z toho        Havlíčkova 

Kopečná 

Školní na Hrušky 

Palackého 

dále Sokolská, Zbýšovská, Na Liškově, Na Nivě 

53 

46 

20 

14 

13 

 

Po rekonstrukci je většina chodníků v dobrém stavu 29 

V zimě je třeba chodníky více udržovat 17 

Chybí chodník u Orlovny 13 

Nad horním přejezdem chybí chodník 6 

Chybí chodník od Vyhlídky na nádraží 3 
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Další zajímavé připomínky: 

- bylo by potřeba zpevnit (alespoň štěrkem) vedlejší cestičky na hřbitově 

- chybí chodník od konce Křenovic k fotbalovému hřišti za tratí (u bývalého koupaliště), 

směrem na Slavkov po levé straně od posledního domu k odbočce ke statku, a rovněž po 

pravé straně za přejezdem, spodní část Kopečné, směrem na Zbýšov až po Příční 

- Palackého je málo osvětlená ulice 

- v zimě - údržba chodníku přes most na Holubice 

- nejsou chodníky v ul. Příční, Bří Mrázků 

- Každý by si mohl zamést před domem 

 

e) Veřejná doprava (autobus, vlak) 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 270 (31,3 %) respondentů. Jednoznačně nejčastější 

připomínka se týkala zrušeného vlakového spojení do Vyškova (222 x)  

Další zajímavé připomínky: 

- Nesouhlas s křenovickou spojkou 

- Požadavek na lepší spojení do Slavkova o víkendech 

- Požadavek na zastávku autobusu u Penny ve Slavkově 

- Chybí spojení na Praci 

- Chybí spojení autobusem do Brna 

- Využití zastávky na ulici Sokolská i pro spoje Slavkov-Vážany-Křenovice a zpět 

- Na dolním nádraží (směr Brno)by měl být přístřešek hned u označovače lístků 

- autobus - hrozné nemají kde stát - jeden ničí zeleň u horního nádraží 

- Chybí možnost cestovat bezbariérovou dopravou (problémy při cestování s kočárkem) 

- Nebyl by špatný vlak z Brna v čase tak 21.45 

- Opravit nástupiště - zvýšit 

- autobus - žádný spoj do Holubic 

- vlak: chybí pozdější spoj z dol. nádr. směr Brno, poslední je 19:18 
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f) Parkování v obci 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 186 (21,5 %) respondentů, z toho 180 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Problematické parkování v ulici (lokalitě):  

Kopečná 40 

Havličkova 24 

Brněnská 24 

Okolí sportovní haly 23 

Na Nivě 6 

Před hřbitovem 6 

Na Vyhlídce 4 

Horní nádraží 4 

Obecně špatné bez upřesnění lokality 35 

Vadí zaparkované autobusy a nákladní automobily (zejména ul. Nádražní a Sokolská) 8 

Špatný výhled kvůli parkování v odstavných pruzích na průtahu (zejména Václavská) 7 

 

Další připomínky k parkování v obci 

- Auta před obecní hospodou brání výhledu do křižovatky při výjezdu z ulice Školní 

- Problém s parkováním aut v ul. Na Vyhlídce v zimním období 

- Komunikace jsou úzké, v případě stání vozidel problém projet 

- Parkování na obecních pozemcích mimo parkoviště (na veřejné zeleni) 

- Umisťování kuželů na veřejné cestě před svým domem (ulice Na Nivě) 

- Postavit více garáží 

- Chybí parkovací místa v blízkosti školy 

- Drzí občané v obci, kteří stojí před dveřmi na chodníku 

- Ti, co mohou, by měli parkovat svá vozidla hlavně v zimním období mimo komunikaci (sníh se 

hrne pořád k jedné straně) 

- Problém s odstavenými a nepojízdnými auty (Říční, Palackého) 

- Zpoplatnit parkování 

- Málo využité parkoviště v dolní části Liškova 
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- Málo parkovacích míst před Orlovnou 

- Nedostatek parkovacích míst na ul. Školní 

- Při rekonstrukcích využít každé možnosti k vytvoření nových míst a nesnižovat stav, naopak 

- Václavská od přejezdu po Širokou málo parkovacích míst, v blízkosti ostrůvku nelze zastavit 

- Při veřejných akcích by měly být vytyčeny odstavné pruhy pro návštěvníky těchto akcí 

- Na ulici Jiráskova je úzká komunikace, auta jezdí po předzahrádkách – nejsou tam obrubníky 

- Dávat pokuty za parkování na chodníku. 

- Nákladní auta se zbožím před nákupním střediskem najíždějí na chodník. 

- Výjezd ze Široké a Sokolské na Václavskou je nepřehledný 

 

g) Provoz na komunikacích 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 233 (27 %) respondentů, z toho 225 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Chybí označené přechody pro chodce 77 

Nebezpečná křižovatka Brněnská x Nádražní u ZŠ (chybí přechod, auta parkující naproti 
hospody brání ve výhledu chodcům a autům vyjíždějícím z ulice Školní) 

46 

Velká rychlost vozidel projíždějících obcí 37 

Zatížení obce průjezdem nákladních vozidel 30 

Dopravní situace na ulici Kopečná (parkující auta, zjednosměrnit) 18 

Velký provoz na silnicích v obci (obecně) 15 

Požadavek na umístění měřičů rychlosti 13 

Nedostačující dopravní značení 11 

Po rekonstrukci jsou užší silnice – provoz je nebezpečnější. 10 

Na křižovatce Sokolská x Václavská by měla být umístěna značka STOP ve směru od 
Holubic. 

10 

Umístit retardéry  10 

Problematická křižovatka u hřbitova (chybí přechod, tvar napojení ve směru od školy a ze 
Zbýšovské) 

9 

Dopravní situace na ulici Brněnská (parkující auta) 8 

Chybí místní značení (názvy ulic, směrovky k ulicím a k místům v obci (hřiště, pošta atd.) 6 

Nebezpečná a nepřehledná křižovatka ulic Havlíčkova, Kopečná a Říční 5 
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Požadavek na větší aktivitu Policie (dopravní kontroly, měření rychlosti) 4 

Křižovatka u cukrárny (výjezd z Brněnské směr pošta) 3 

Stav ulice Mlýnská 3 

Nepřehledný výjezd z ulice Široká na Václavskou 2 

Nebezpečný průjezd pod železničním mostem na ulici Havlíčkova (ke koupališti) 2 

 

Další připomínky k provozu na komunikacích v obci 

- Často je porušován zákaz průjezdu na zemědělské cestě směr Cikán a Velešovice, která je 

využívána chodci. 

- Uzavření průjezdu od dětského hřiště na Široké ke garážím. 

- Chybí jízdní pruh pro cyklisty. 

- Před dolním přejezdem umístit vodorovné dopravní značení – příčné pruhy. 

- Omezit nákladní dopravu umístěním dodatkové tabule „Zákaz vjezdu vozidel nad 10 t“ 

- Na Václavské v blízkosti ostrůvku se nedá zastavit, kapacita odstavného pruhu je nedostatečná. 

- Chybí značka obytná zóna na Široké - auta zde jezdí nepřiměřeně rychle, v létě i 4kolky. 

- Nedostatečná signalizace na železničních přejezdech. 

- Nové zrcadlo u hřbitova je malé, nepřehledné. 

- Požadavek na umístění více zrcadel 

- Nevhodné místo pro přecházení v zatáčce u Orlovny (u mostu) 

- Umístění zrcadla na křižovatce Nádražní a Kopečná.  

- Špatný stav železničního přejezdu na Mlýnské 

- Vozidla zaparkovaná těsně před výjezdy z vedlejších ulic na průtah (zejména Příční a Bří. 

Mrázků) 

- Označit parkovací pruhy, že nejsou určeny pro parkování nákladních vozidel a autobusů. 

- Nebezpečný přechod na Brněnské pod kostelem 

- Objíždění ostrůvku u školy na Václavské v protisměru. 

- Blátivá cesta Široká za humny. 

 

 

E. ŽIVOT V OBCI 
 

19. Jste spokojeni se spolkovou činností v obci? 
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V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 20 (2,3 %) respondentů.  4 respondenti nejsou členem žádného 

spolku. Další odpovědi: 

- Spolků je hodně, je z čeho vybírat - ale některé fungují jen samy pro sebe. Málo členů 

ochotných dělat něco navíc - pořádání akcí, brigády 

- Myslím, že spolků je v Křenovicích dostatek a pokud má někdo zájem, tak si určitě najde ten, co 

mu bude vyhovovat. 

- Spolky by neměly mezi sebou soupeřit, ale spolupracovat a pořádat společné akce 

- 2010 se Mája i Hody velmi vydařily - díky 

- Výborný je "Orel" - akce pro děti 

- Škoda, že se zapojují pořád ti stejní 
- Příliš jednostranná - sport a hry 
- Taneční kroužek se zaměřením na moderní tance. 
- Je to příliš rozdělené podle vztahů dospělých než zájmů dětí. 
- Výběr aktivit i akcí je široký 
- Více informovat na vývěskách 
- Více sport. kroužků pro kluky (8-15 let) 
- Vadí mi uzavřená střelnice 
- Úžasné maminky 

 
20. Jste spokojen/a s nabídkou kulturních akcí v Křenovicích? 

 
 Jaký typ kulturních akcí vám chybí? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 72 (8,3 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny podle 

četnosti byly následující: 

Typ kulturní akce Počet 

kino, letní kino 16 

letní zábavy, diskotéky, rockotéky 13 

koncerty 9 

přednášky a besedy 7 

divadlo 6 

více akcí pro děti 5 

akce pro seniory 3 

zabíjačky a košty 3 

zájezdy 2 

jarmarky 2 
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Další zajímavé připomínky: 

- Obec by měla pořádat více společných akcí typu rozsvěcení vánočního stromu s koledami, 

uspořádat občas společný zájezd do termálních lázní, na lyžování, nějaký výlet, soutěž 

nejlepšího guláše, nebo nejlepší buchty z dýni a k tomu výstavu strašidel z dýně apod. - 

jednodenní, ale snažit se dostat lidi k sobě blíže. Jako velmi snaživý vidím kulturní výbor v 

Šaraticích nebo v Hruškách, kde je možné se inspirovat. Většinou to nejsou žádné investice, či 

velmi nízké, jde jen o tu organizaci a nápad. Nakonec jsou tu okolní obce, co třeba navázat 

spolupráci s nimi v organizaci výměnných akcí, soutěží apod.  Možná stačí oslovit pár občanů i 

mimo kulturní výbor, kteří budou ochotni se na těchto akcích a organizacích podílet. 

- Autobusové zájezdy za kulturou mimo obec 

- Vítání občánků. Obec by měla sama zvát nové občánky na vítání a ne čekat až se někdo sám 

přihlásí. 

- Taneční pro starší a pokročilé - nebo něco podobného. 

- Setkání se zajímavými osobnostmi 

- Chybí folklorní akce 

- Více pěších túr, výletů 

 

21. Jste spokojen/a se stavem kulturních zařízení v obci? 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 166 (19,2 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

Problém Počet 

Sál na Václavské je ve špatném stavu (exteriér i interiér) 102 

Z toho nespokojenost s toaletami a technickým zařízením 35 

Divadelní sál je ve špatném stavu 61 

Z toho špatný stav pódia 14 

Stav areálu na Sokolském hřišti (stav pódia, malý parket apod.) 18 

Další zajímavé připomínky: 

- Obnova amfiteátru na Orelském hřišti 

- Sokolské hřiště - prostor pro posezení na hody a jiné akce více srovnat hlínou terén 

- Areál Sokolského hřiště - pro "Křenovskou máju" nevhodné 
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- Místní divadelní spolek odvádí velmi pěknou práci ve velmi nedůstojném prostředí. Divadelní 

představení, kdy kulturní zážitek se mísí s křikem a kouřovou clonou z vedlejší hospody není 

tím pravým požitkem. Uzavřen místního lokálu po dobu představení, které je maximálně 2x do 

roka by jistě stálí hosté přežili. 

- Sál na Václavské - věnovat kulturním akcím, ne tržnici 

- Schůze provádět v místnosti s nižším stropem, není rozumět, mikrofon dělá ozvěnu. 

 

22. Jste spokojen/a s nabídkou sportovních aktivit? 

 
 Chybí vám v obci vybavení pro některý sport? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 92 (10,6 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

- Plavání, bazén, aqua-aerobik – 30x 

- Bruslení – 21x 

- Cesty pro in-line - 13x 

- Cyklostezka – 10x 

- Posilovna – 9x 

- Bowling, kuželky – 5x 

- Atletika – 4x 

- Střelba – 3x 

Další: squash, beach volejbal, horolezecká stěna, venkovní ping-pong, basketbalový koš aj. 

 

23. Podpořil/a byste obnovu koupaliště v Křenovicích? (v podobě přírodního koupaliště – 

biotopu) 
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24. Jste spokojen/a s činností školky? 

 
Druhý graf je zpracován pouze pro věkovou skupinu 21 – 50 let, tj. aktuální rodičovský věk 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 48 (5,6 %) respondentů, z toho 17 odpovědí osahovalo 

informaci, že respondent MŠ nevyužívá, 6 odpovědí obsahovalo kladné hodnocení a 25 odpovědí 

obsahovalo připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a 

seřazeny podle četnosti: 

Problém Počet 

Nedostatečná kapacita školky 13 

Nepřijímat do školky nemocné děti 3 

Umožnit ráno přijmout dítě po 8. hodině (do 9:00) 2 

 

Další připomínky k provozu mateřské školy: 

- Prodloužení provozní doby v odpoledních hodinách 

- Drobná výhrada k nedůslednosti došetření několika případů krádeží osobních věcí mezi dětmi 

- Ve školce by byla potřeba nové sociální zařízení 

- Pružnější přístup při úhradě školného a stravného 

- Příliš velké náklady 

- Zjednodušení komunikace - učitelky počítač, odhlašování dětí ze školky e-mailem 

- Nenavyšovat kapacitu, nebudovat další školku 

- Zřídit přístřešek na kočárky a kola 
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25. Jste spokojen/a s činností základní školy? 

 
Druhý graf je zpracován pouze pro věkovou skupinu 21 – 50 let, tj. aktuální rodičovský věk 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 62 (7,2 %) respondentů, z toho 50 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky byly k následujícímu: 

Problém Počet 

Odliv žáků do jiných škol 13 

Kvalita a přístup vedení školy 13 

Nedostatečná úroveň jednání s rodiči 11 

Střídání učitelů 9 

Chování učitelů 7 

Krátká doba školní družiny 7 

Neřešení šikany 5 

Nedostatečná kvalifikace některých učitelů 4 

Není dohled o přestávkách 3 

Časté změny v rozvrhu 3 
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26. Je nabídka využití volného času pro děti dostatečná? 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 46 (5,3 %) respondentů, z toho 40 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti.  

Z odpovědí nejčastěji vyplývají následující poznatky: 

- Malý zájem dětí (resp. rodičů) o účast ve volnočasových aktivitách 8x 

- Chybí prostory pro volný čas (nebo jsou uzavřené, nepřístupné) – 7x 

- V obci je málo kroužků pro děti a mládež – 6x 

- Není vyžití pro starší mládež + z toho vyplývající problémy – 5x 

- Nedostatek informací o možnostech využití volného času – 4x 

- Málo aktivit pro děvčata – 4x 

- Málo aktivit pro chlapce – 4x 

- Nedostatek ochotných vedoucích – 2x 

 

Konkrétní navrhované aktivity, které respondenti uvedli (jednotlivé případy): 

- Taneční aktivity - společenský a moderní tanec, country, hip-hop, aerobik, balet (3x) 

- Prostory a trasy pro skateboard a in-line (2x) 

- Chlapecký volejbal (2x) 

- Počítačový kroužek 

- Karate 

- Cyklistika 

- Dovednostní kroužky (keramika, modelářství, vaření) 

- Výtvarné kroužky 
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27. Jste spokojen/a s knihovnou? 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 63 (7,3 %) respondentů, z toho 40 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém Počet 

Malá nabídka nových knih 17 

Knihovna je často uzavřena 13 

Nevyhovuje otevírací doba knihovny 7 

Knihovna by měla pořádat akce pro veřejnost (čtení pro děti, pro seniory, spolupráce se 
školou, větší propagace knihovny) 

3 

Není zajištěna zastupitelnost knihovnice 2 

Možnost výběru knih na internetu 2 

Zveřejňovat informace o nových titulech 1 

 

Další připomínky k provozu knihovny: 

- Opravit informaci o provozní době na stránkách obce 

- V knihovně není přístup k veřejnému internetu 

- Před knihovnu umístit stojan na kola 

 

28. Souhlasil/a byste s výstavbou domu pro seniory? 
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29. Využil/a byste vy nebo někdo z rodiny domu pro seniory? 

 
 

30. Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci? 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 105 (12,2 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

Problém Počet 

Nevyhovující provozní doba lékárny 38 

Výhrady ke kvalitě lékařských služeb 22 

Nevyhovující čekárna 21 

Nevhodná ordinační doba lékařů 7 

 

Další zajímavé připomínky: 

- Zubař odmítl přijmout, zubař bere z jiných obcí, pro místní není místo 

- místo rozšíření OÚ mělo být rehabilitační zařízení 

- možnost rozšíření služeb o fyzioterapeuta 

- chybí zde nějaká charitní služba - pomoc pro staré lidi 
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31. Schází vám v obci některé služby? 

 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 337 (39 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

Služba, provozovna Počet 

nekuřácká kvalitní restaurace 109 

pekárna 91 

opravna obuvi a oděvů, čistírna 71 

masna 54 

domácí potřeby 34 

bankomat 24 

kavárna/vinárna/čajovna 23 

papírnictví/drogerie 19 

železářství 9 

připojení k internetu, tisk, kopírování 9 

autoopravna 8 

 

 

32. Jste spokojen/a s bezpečností v Křenovicích? 
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33. CO považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 368 (42,6 %) respondentů, z toho 368 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulkách a seřazeny 

podle četnosti: 

Nejnebezpečnější místa v obci: 

Problém Počet 

Okolí horního nádraží (zejména prostory budovy bývalého skladiště – scházení 
mladistvých, alkohol, drogy) 

42 

Prostor dětského hřiště na ulici Široká – Za humny (ve večerních hodinách scházení 
mladistvých, alkohol, hluk, nepořádek, ničení hřiště) 

22 

Absence přechodů (zejména u ZŠ a u hřbitova) 22 

Křižovatka u základní školy (nepřehledná, chybí přechod) 20 

Odlehlé a neosvětlené ulice, okrajové části obce, neobydlené domy 20 

Zatáčka naproti Orlovny, kde chybí chodník 19 

Železniční most směrem na Holubice na konci ul. Havlíčkova 16 

Okolí ulice Mlýnské a garáží (scházení mladistvých, alkohol, hluk, nepořádek) 16 

Absence zábradlí u splavu 15 

Okolí restaurace U Frantíka (na zahrádce podnapilí mladiství, drogy, hluk, auta) 15 

Železniční přejezdy 12 

Křižovatka u hřbitova (chybí přechod, malé zrcadlo) 10 

Nábřeží Rakovce (ulice Říční – zábradlí, od pošty ke splavu úzká komunikace bez chodníku 9 

Ulice Kopečná, Brněnská, Nádražní (špatně průjezdné, stav chodníků, nebezpečí nehody) 9 

Ulička od pošty k Sokolskému hřišti 8 

Okolí dolního nádraží (mladiství, individua v čekárnách) 7 

Přechod a křižovatka u kostela (přechod za zatáčkou na Brněnskou) 5 

Autobusové zastávky (scházení mladistvých, alkohol, hluk, nepořádek) 4 

Nevyhovující zábradlí na mostě u pošty 3 

 

Nejnebezpečnější jevy v obci: 

Problém Počet 

nebezpečná doprava 140 

vandalismus 75 

vykrádání domů 60 

mládež 54 

osvětlení 14 

drogy 12 

vykrádání aut 11 

psi 11 

nedostatečná ostraha obce 7 

 

Další nebezpečná místa: 

- Prostor bývalého koupaliště 

- Ulička „Za zahrádkama“ – z Široké směrem ke kolejím, za zahradami z ulice Václavská 

- Železniční přejezd za ÚESKOU 



- Úzké silnice po opravě hlavní silnice od Slavkova až po Hrušky 

- Přechod přes koleje u poslední zahrady na ul. Široká 

- Nebezpečná je Široká ulice a stále chybějící vypouklé zrcadlo 

- ničení auta na odstavném parkovišti, ulomená zrcátka, vypuštěná kola 

- přerostlé jehličnany na ulicích 

- Výjezd z ul. Široká na Václavskou - stíní stojící auta na nových parkovacích místech podél ul. 

Václavská 

- Odbočka vlevo na ul. Kopečná za mostem ve směru na Holubice 

- Přechod pro chodce u školy na ulici Václavská 

- Křižovatka ulic Sokolská a Václavská 

- Chybí chodník a přechod pro chodce u východu z Horního nádraží 

- Na ulici Školní otočené rošty 

- Stání aut v křižovatkách Příční x Na Nivě, Bří Mrázků x Školní 

- Chybí osvětlení na ul. Školní (mezi HardyPub a OÚ) 

- Rozbité sklo na dětském hřišti za humny 

 

 

34. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci? 

 
 

35. Podnikáte? 
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36. Jak by podle vás obec mohla 
 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 

podněty a připomínky nebo podněty k

seřazeny podle četnosti: 

Problém 

Podpořit a umožnit propagaci místním podnikatelům (zveřejňování seznamu podnikatelů, 
zvýhodněná inzerce ve zpravodaji, na i

Zadávat zakázky místním podnikatelům

Poskytovat prostory a pozemky k

 

Další podněty 

- Pořádat např. trhy, kde můžou místní podnikatelé nabídnout své služby (podnikatelská burza)

- Iniciovat výstavbu ubytovacích kapacit 

- Poradenství a ochota ledasco vysvětlit.

- Přilákáním více potencionálních zákazníků

- Půjčkou peněz, reklamou 

- Hlavně se do ničeho nemíchat a nenechat se uplácet

- Těm, kdo neplatí daně, zakázat podnikání (hlavně 

- Každému podnikateli by měla obec koupit výrobní prostředek ve výši 200 tis. Kč a on by to obci 

splácel formou služeb. 

 

37. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?

Jiné oblasti cestovního ruchu: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem

četnosti byly následující: 

- stravovací služby a ubytování 

Prateckém kopci – 4x, hlavně nebudovat muzeum 

vztahy, agroturismus, nepodporovat cestovní ruch
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Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání? 

otevřené otázce se vyjádřilo celkem 50 (5,8 %) respondentů, z toho 36 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější podněty jsou uvedeny v

Podpořit a umožnit propagaci místním podnikatelům (zveřejňování seznamu podnikatelů, 
zvýhodněná inzerce ve zpravodaji, na internetu) 

Zadávat zakázky místním podnikatelům 

Poskytovat prostory a pozemky k podnikání 

Pořádat např. trhy, kde můžou místní podnikatelé nabídnout své služby (podnikatelská burza)

Iniciovat výstavbu ubytovacích kapacit - nová hala 

Poradenství a ochota ledasco vysvětlit. 

Přilákáním více potencionálních zákazníků 

 

Hlavně se do ničeho nemíchat a nenechat se uplácet 

zakázat podnikání (hlavně opravy aut - poznáte podle aut před dom

Každému podnikateli by měla obec koupit výrobní prostředek ve výši 200 tis. Kč a on by to obci 

Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat? 

otevřené otázce se vyjádřilo celkem 51 (5,9 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny podle 

stravovací služby a ubytování – 6x, historie – 5x, sportovní události – 4x, rozhledna na 

hlavně nebudovat muzeum – 3x, 2x – naučné stezky, meziregionální 

ahy, agroturismus, nepodporovat cestovní ruch 

odpovědí obsahovalo 

jsou uvedeny v tabulkách a 

Počet 

Podpořit a umožnit propagaci místním podnikatelům (zveřejňování seznamu podnikatelů, 11 

10 

7 

Pořádat např. trhy, kde můžou místní podnikatelé nabídnout své služby (podnikatelská burza) 

poznáte podle aut před domy) 

Každému podnikateli by měla obec koupit výrobní prostředek ve výši 200 tis. Kč a on by to obci 

 

1 (5,9 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny podle 

rozhledna na 

naučné stezky, meziregionální 

ne

ano

bez odpovědi



38. Co se podle Vás v Křenovicích v posledních letech podařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 632 (73,1 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

Co se povedlo Počet 

Oprava průtahu obcí, oprava silnic, mostu a parkovacích stání 400 

Kanalizace 329 

Oprava chodníků 291 

Výstavba či oprava sportovního zázemí – nová hala, oranžové hřiště, dětská hřiště aj. 183 

Výborné sportovní a kulturní vyžití, pořádání spousty akcí 66 

Postupná oprava hřbitova 56 

Oprava Orlovny 42 

Vylepšení sběrného dvora, rozmístění kontejnerů po obci 36 

Oprava školy 35 

Celkově lepší vzhled obce, postupné opravy všeho 33 

Vybudování alejí (např. do Vážan) a obnova polních cest 24 

Dobudování inženýrských sítí 22 

Čistota v obci 18 

Postupná úprava zeleně v obci 16 

Přístup starosty a zastupitelstva 16 

Oprava zdravotního střediska a lékárny 14 

Veřejná doprava, zastávky 12 

Celkové zlepšení životní úrovně v obci 10 

Rekonstrukce divadelního zázemí 8 

Úprava odpočinkových míst (př. Na Liškově) 7 

Úprava splavu  6 

Zrušení nočních nákladních letů 5 

Zbudování parkovišť  5 

Dobudování a vybavení hasičské zbrojnice 5 

 

Další zajímavé připomínky: 

- vybudování obřadní síně 

- zábradlí u obecní hospody 

- udržení a posílení dobrého jména obce v regionu 

- chodník na dolním nádraží přes koleje. 

- projekty na čerpání dotací z EU a kraje. 

- přechod u dolní školy 

- most s květinovou výzdobou 

- obnova starších studní 

-  vydání publikací vztahujících se k historii života v obci 

- postavení nových varhan v kostele 

- nová výsadba u Holubic 

- obecní směrovky 

- krásná boží muka 

- zakoupení komunální techniky 

- Informace SMS 

- tento dotazník 

 



39. Co se nepodařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 565 (65,4 %) respondentů. Nejčastější připomínky seřazeny 

podle četnosti byly následující: 

Co se nepodařilo Počet 

Dopustit, aby zchátralo koupaliště, včas jej neodprodat, nezajistit investora na biotop 261 

Neudržet vlakový spoj na Vyškov, nezajistit dostatečnou autobusovou náhradu 106 

Zajistit opravu zbývajících chodníků v obci 52 

Kanalizace – není provedena všude, na některých místech je nekvalitní, zapáchá 40 

Nový průtah obcí, řešení některých křižovatek, neopravení některých stávajících silnic 34 

Územní plán, nezajištění dostatečné výstavby pro mladé, nevybudování sítí  23 

Neuspokojivý stav parkování v obci (okolo haly, Kopečná aj.) 19 

Stav a údržba o zeleň v obci, kácení stromů 20 

Vybudování obřadní síně a s tím spojená malá a nedůstojná čekárna u lékaře 17 

Rychlost projíždějících vozidel v obci, průjezd velkého množství nákladních aut 13 

Vymítit vandalismus a nepořádek v obci 13 

Chybí dům pro seniory 12 

Vybudování sportovní haly, správce 12 

Vymítit psí výkaly po obci 11 

Dostatečný počet, stav a údržba dětských hřišť 10 

Kvalita a vedení školy 9 

Zbudování solární elektrárny 9 

Neřešení hladiny spodní vody 9 

Chybí přechody v obci 7 

Znovuobnovení alejí a polních cest okolo obce 8 

Údržba některých ulic v zimě (převážně Liškov) 6 

Pálení odpadků 5 

Zajistit dostatečnou náplň činnosti pro mladé 5 

Výstavba sochy Kutuzova 3 

 

Další připomínky: 

- Úprava okolí potoka Rakovce 

- Stavba parkoviště na Zlaté hoře 

- Omezit letecký provoz 

- Přistěhovalce naučit zdravit a uklízet před domem 

- Neuvážená likvidace amfiteátru "Orelská" 

- Nepodařilo se namazat vstupní dveře do budovy OÚ, stále vržou, již 30 let 

- Nedořešená zastávka autobusu u horního nádraží ve směru ze Slavkova 

- Dořešit odtok vody na křižovatce u dolní hospody 

- Hřiště kopané u koupaliště. Nebezpečný přístup, nepořádek okolo 

- Stále vyšší hluk, nerespektování nočního klidu, 

- Praskající vodovod 

- Zlikvidovat černé skládky 

- Oprava budovy MŠ - "nový kabát", OÚ 

- Zajistit bezpečnost (policejní stanice + doprava) 

- Změnit myšlení některých občanů 

- Chybí více pracovních příležitostí v obci 

- Obnova sálu Obecní hospody 



40. Jaká je podle vás největší přednost života v Křenovicích? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 547 (63,3 %) respondentů, z toho 512 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Přednost života v Křenovicích Počet 

Dopravní dostupnost 306 

Poloha obce 96 

Vybavenost a infrastruktura 138 

Klidný život 130 

Kulturně-společenský život 126 

Venkovské prostředí 82 

Životní prostředí 47 

Občané, mezilidské vztahy 27 

Přístup, otevřenost vedení obce 10 

Příchod mladých rodin 9 

Bezpečnost v obci 8 

 

1. Z tabulky vyplývá, že za největší přednost života v Křenovicích považuje většina respondentů 

dopravní dostupnost naší obce a s ní úzce související polohu obce. Ze spojení těchto dvou 

odpovědí vyplývá jako nejvýznamnější přednost poloha obce v regionu: 

1.1. Blízkost velkého města Brna s výbornou dopravní dostupností ⇒ možnosti zaměstnání, 

obchodní centra, úřady, zdravotní zařízení, kulturní vyžití, mezinárodní letiště 

1.2. Blízkost menšího města Slavkova u Brna také s výbornou dopravní dostupností ⇒ rozšířené 

možnosti místní vybavenosti – úřady, služby a obchody, které nejsou přímo v obci 

1.3. Poloha obce na křížení dvou železničních tratí (Brno – Přerov a Brno – Veselí nad Moravou), 

v blízkosti D1 a E50 

1.4. poloha obce v oblasti Slavkovského bojiště 

2. Jako výraznější přednosti života v obci z dotazníku dále vyplynuly tři oblasti, a to vybavenost a 

infrastruktura, klidný život a kulturně společenský život v obci.  

2.1. Vybaveností obce je míněno především to, že v obci je základní a mateřská škola, lékaři, 

pošta, lékárna, kostel, obchody se základními potravinami a materiálem pro domácnost, 

restaurace, zařízení pro sportovní a kulturní vyžití. 

Infrastrukturou je míněna dopravní (chodníky, komunikace) a technická infrastruktura 

(inženýrské sítě). 

2.2. Klidný život je zmiňován zejména ve srovnání se životem ve městech, dále v souvislosti s tím, 

že v obci nejsou výraznější skupiny obyvatel narušujících klid a veřejný pořádek v obci.  

2.3. Velká část respondentů vnímá rovněž kulturně společenské dění jako významnou přednost 

života v Křenovicích. Zde se jedná zejména o velké množství aktivně činných spolků, 

sportovních organizací, dále množství akcí pořádaných v obci (hody, ostatky, plesy, výstavy, 

folklórní a folkový festival, sportovní utkání, akce pro děti atd.) 

3. Další výraznou předností je na základě vyhodnocení dotazníku také život ve venkovském 

prostředí a s ním související životní prostředí v obci. 

4. Méně často zmíněné přednosti života v Křenovicích: 



4.1. Občané a mezilidské vztahy, tj. že v obci je mnoho občanů ochotných se zapojit do dění 

v obci, udělat něco pro druhé, lidé se znají, zdraví a spolupracují. 

4.2. Otevřený přístup vedení obce k řešení problémů. 

4.3. Příchod mladých rodin do obce, tj. generační obměna obyvatelstva. 

4.4. Křenovice jsou poměrně bezpečná obec. 

 

41. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v Křenovicích? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 457 (53,8 %) respondentů, z toho 426 odpovědí obsahovalo 

připomínky nebo podněty k dané oblasti. Nejčastější připomínky jsou uvedeny v tabulce a seřazeny 

podle četnosti: 

Problém života v Křenovicích Počet 

Zrušené vlakové spojení do Vyškova 73 

Dopravní zatížení obce (rychlost, provoz nákladních vozidel atd.) 53 

Vandalismus 53 

Mezilidské vztahy (sousedské spory, pomluvy, odcizení se, chování apod.)  51 

Čistota ovzduší v obci (pálení tuhými palivy, pálení odpadků, prašnost apod.) 48 

Volně pobíhající psi, znečištění obce psími exkrementy 42 

Skupiny problematické mládeže (alkohol, drogy, hlučnost atd.) 34 

Nefunkční a zdevastované koupaliště 31 

Bezpečnost v obci (krádeže a jiná trestná činnost) 25 

Hluková zátěž obce (zejména provoz letiště a nákladní automobily na průtahu) 24 

Nezájem občanů o zapojení se do života obce (spolková činnost, brigády, akce atd.) 24 

Problémy s parkováním (chybějící parkovací plochy) 18 

Nedostatečná podpora nové obytné výstavby 16 

Vysoká hladina spodní vody 16 

Klesající kvalita základní školy 12 

Nedostatek odpočinkových ploch, parků a zeleně v okolí obce 12 

Křenovická spojka 11 

„Poměšťování“ vesnice 11 

Nedostatečná podpora seniorů (aktivity, služby, bydlení) 9 

 

Na rozdíl od předchozí otázky se nejpalčivější problém obce nevymezuje z odpovědí tak jednoznačně. 

Lze tedy několika častěji uváděným problémům přiřadit přibližně stejnou váhu.  

Částečně se vymezuje problém zrušené vlakové dopravy do okresního města.  

Obecně se zde opakují připomínky zmíněné v jednotlivých dílčích otázkách dotazníku, které jsou 

podrobně vyhodnoceny v předchozím textu. V poslední otázce se tedy může jednat o jakési souhrnné 

vymezení váhy, kterou občané přikládají všem dílčím problémům zmíněným v dotazníku. 
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