ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSTUPECH VEŘEJNÉHO
SETKÁNÍ V ZŠ a MŠ Husinec-Řež
DNE 19. LEDNA 2017

vypracovala:

LEDEN 2017

Agora CE, o.p.s.
Petra Rezka 12,
140 00 Praha 4
www.agora-ce.cz

OBSAH:
I. ÚVOD

3

II. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBCE

4

III. DISKUSE O BUDOUCNOSTI HUSINCE-ŘEŽE

9

IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

13

2

I. ÚVOD
Proces zapojení veřejnosti do tvorby nového strategického plánu obce Husinec-Řež byl odstartován velkým
názorovým průzkumem v prosinci roku 2016. Na názorový průzkum navázalo i veřejné setkání, které se v obci
uskutečnilo ve čtvrtek 19. ledna 2017 v jídelně ZŠ. Cílem tohoto setkání bylo představit výsledky názorového
průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 150 dospělých obyvatel Husince a Řeže. Hlavní prostor byl však
věnován diskusi občanů, kteří se nejprve zabývali aktuálními problémy obce (tedy tím, co je třeba v obci
aktuálně udělat, resp. zlepšit) a následně diskutovali o tom, jak by měly vypadat různé aspekty života v obci
v horizontu roku 2030.
Program veřejného setkání byl následující:
18:00
18:15
18:35
19:05
19:20
19:50
20:00

Zahájení a úvodní slovo
Představení výsledků názorového průzkumu
I. kolo diskuse – Aktuální problémy obce
Přestávka
II. kolo diskuse – Budoucnost obce
Shrnutí a závěrečné slovo + losování návratek
Závěr setkání

Setkání se zúčastnilo téměř 40 účastníků, Celé veřejné setkání lze hodnotit jako velmi úspěšné. Zklamán by
musel být jen ten, kdo by přišel na veřejné setkání s cílem pouze kritizovat a poukazovat na chyby v práci
úřadu. Z bezprostředních reakcí zúčastněných a zejména z jejich ochoty a nadšení společně diskutovat
problémy Husince a Řeže lze odvodit, že celá akce se ze strany samotných občanů setkala se zájmem a
pochopením. Příjemnou a tvůrčí atmosféru veřejného setkání dokládají i přiložené fotografie. Ačkoliv veřejné
setkání bylo připraveno jako pracovní s cílem zabývat se aktuálními i budoucími problémy obce, díky losování
návratek a odměňování vylosovaných to nakonec byla i příjemná společenská akce.
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II. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBCE
První část diskusního večera byla věnována aktuálním problémům v obci, a to z několika důvodů. Za prvé
proto, že zřejmě neexistuje obec, jejíž obyvatelé by byli se vším zcela spokojeni a nepřáli by si žádné změny či
zlepšení. Za druhé - v názorovém průzkumu určili dotázaní obyvatelé celou řadu různých problémových okruhů,
kterými by se měl obecní úřad více zabývat a bylo proto potřeba je dále rozpracovat. Za třetí - nelze začít
diskusi o budoucnosti obce bez jakékoliv analýzy současného stavu. Právě úvodní diskusi o aktuálních
problémech v Husinci a Řeži lze chápat jako určité uvědomění si stávající situace před diskusí o dalším rozvoji
obce.
Účastníci této části večera byli rozděleni do sedmi pracovních skupin1. Na připraveném formuláři, se kterým
dále pracovali, byly vypsány problémové okruhy z názorového průzkumu. Každá skupina pak v rámci těchto
problémových okruhů nejen že vyjmenovávala jednotlivé problémy, ale zároveň pro ně hledala řešení.
V následující tabulce je přehled nabídnutých problémových okruhů a zároveň četnost jejich diskuse, která může
odrážet i naléhavost daného problému. To, že účastníci veřejného setkání chápou daný problémový okruh jako
opravu závažný, lze odvodit z toho, jakým problémovým okruhům se při skupinové práci věnovali. Jinými slovy
z tabulky je patrné, u kolika diskusních stolů bylo dané téma rozebíráno2.

tab. II.1. Zájem o jednotlivé problémové okruhy
Oblast/problémový okruh

Počet stolů, které se danou oblastí
zabývaly.

PARKOVÁNÍ

7

DOPRAVA

6

ZELEŇ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6

URBANISMUS a RÁZ OBCE

5

SPOLKOVÝ ŽIVOT a VOLNÝ ČAS

5

INFRASTRUKTURA

5

BEZPEČNOST

4

VZDĚLÁVÁNÍ

3

Jiné

0

Z přehledu je zřejmé, že největší zájem byl o téma parkování (zmíněno u každého diskusního stolu) a dále o
dopravu, zeleň a životní prostředí (6 stolů). Velmi často také bylo diskutováno téma urbanismu a vzhledu obce,
spolkového života a volného času a infrastruktury.
Na následujících stránkách jsou přepsány veškeré návrhy3, které účastníci veřejného setkání uvedli. Snažili jsme
se z každého formuláře vypsat příslušné dvojice problém-řešení4.

1 Na začátku diskuse bylo pouze 6 skupin. Jedna skupina ale byla příliš velká (cca 13 osob), a tak byla rozdělena na dvě
menší.
2
S ohledem na omezený čas na diskusi aktuálních problémů obce si museli diskutující vždy vybrat jen několik oblastí,
kterým se chtěli věnovat.
3
V rámci zachování autenticity názorů občanů jsme získané poznámky jen minimálně upravovali.
4
Problémy a řešení z různých formulářů jsme seřadili a sloučili podle jejich blízkosti. V rámci jednoho dílčího problému
(nebo řešení) jsou tak vedle sebe prezentovány názory různých diskusních stolů. Uváděné názory se proto mohou opakovat
(pokud je uvedlo více stolů), a nebo si naopak odporovat (pokud různé diskusní skupiny měly jiný názor)
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Parkování
problémy
Parkování na konci Hlavní ulice u Ústavu
Málo parkovacích míst pro dojíždějící na vlak
Nedostatečné parkování u nádraží/lávky

možné řešení
Rozšíření parkoviště U Ústavu
Domluva s novým majitelem Vltavy
Regulace možností parkování
Parkování pro místní, nikoliv dojíždějící z jiných obcí
Zvětšení parkoviště pod ÚJV

Rozšíření možnosti parkování – Vltava, Ústav
– v 8 ráno končí možnost parkování
Rozšířit parkování u vlaku na volných pozemcích
Parkování na chodníku

Zákaz parkování na chodníku, žádost k občanům, aby
neparkovali na chodníku

Parkování lidem před pozemky
Nejsou pravidla parkování
Nebezpečnost parkování na Červené skále
(sami obyvatelé to vnímají jako nebezpečí)

Nastavit pravidla pro parkování při okrajích vozovek
před soukromými pozemky
Tlačit na prodej neprodaných parkovacích míst (nebo
pronájem)

Mnoho aut i neprůjezdnost vozovek

Cvičná jízda hasičů v ulicích, na místě pokutování
Zákaz parkování

Zahnat auta z ulic do garáží a na vlastní
pozemky

Doprava
problémy
Bezbariérový přístup na vlak i autobusy
(kočárky i invalidní vozíky)
Podpora lokálního svozu obyvatel ze
vzdálenějších částí obce z nádraží a na
nádraží
Zprovoznění výtahu (plošiny) na nádraží
Vlak + bus vnímáme celkem dostatečně
Nenavazují autobusy na příjezdy vlaků
Nefunkční průchod pod kolejemi pro kočárky
Autobusy do (Klecan) Řeže, např. dopoledne
posílit

možné řešení
Nízkopodlažní autobus, jednání se SŽDC o výtahu a o
změně
Minibus v domluvené časy?
Soukromník za peníze?

Tlak občanů na Středočeský kraj

Větší dostupnost MHD (bus) večer, v noci, o
víkendech
Rychlost na Hlavní

Veškerá doprava do ÚJV pouze přes horní
přístup do areálu ÚJV
Chybí zrcadla v Husinci + chodníky v obci
U skály mezi dolní Řeží a Husincem je
nebezpečné místo/nepřehledné
Více přívozů jako propojení levého a pravého
břehu

Omezená rychlost 40 km/hod po celé obci (kontrola
obecní policií, retardéry nic neřeší → zrušení
retardérů)
Na semafory je ulice moc dlouhá

→instalace zrcadla
Vybudování přívozu do Roztok-Žalova

Problematické napojení cyklostezek (např.
Na Polabí, spojení na Kralupy a Úholičky)
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Zeleň a životní prostředí
problémy
Prostupnost obce → většina volně přístupné
zeleně v soukromém vlastnictví
Úbytek zeleně kvůli zástavbě
Starat se o zeleň, nedopustit devastaci a
úbytek (u našeho stolu velká spokojenost se
stávajícím stavem)
Je třeba rozlišovat zeleň a veřejnou zeleň

možné řešení
Regulace pomocí ÚP
Regulace pomocí ÚP

Věnovat se více úklidu a vytváření příjemného
prostředí v Husinci
Vysazení aleje V Husinci po minulém pokácení
Urgovat vysazení zeleně
Omezit pole v okolí obce, zvýšit podíl zelených ploch,
případně výstavby domů nebo rekreačních objektů se
zahradami
U bývalé Dipry pravidelné znečištění Vltavy
Špinavé břehy od povodní
Nečistoty na Vltavě → špína a odpad – asi
nelze řešit
Občasné černé skládky

Neuklizené nádraží
Hrozba severního obchvatu
Rizika spojení s rozšířením letiště ve
Vodochodech

Urbanismus a ráz obce
problémy
Na nových plochách, kde se staví, dohlížet
na ráz výstavby (Nad Červenou Skálou)
Každý pes jiná ves
Postihovat nerespektování původního návrhu
u nových staveb
Nedostatečný urbanistický koncept obce
Červená skála – nerozšiřovat dál obec, bude
rozplizlá

Sanace břehů firmou

Občasná kontrola tech. četou, zapojení občanů do
úklidu, zveřejňování fotek problémových míst,
úklidové soutěže)
Tlak na SŽDC
Obec + občanské iniciativy

možné řešení

Regulovat architekturu v rámci stavebních řízení
Debata nad regulací stavebních pravidel – jednotný
ráz a jeho vymáhání

Zpracovat architektonický návrh obce
Regulační plány
Omezit a zregulovat II. etapu Červené skály
Zvýšit možnost výstavby v okolí obce za předpokladu
definování rázu stavby a zahrady

Množství nedostavěných domů

Spolkový život a volný čas
problémy
Chybí tělocvična
Konec provozu hotelu Vltava = ztráta
prostoru pro veřejné setkávání

možné řešení
Výstavba potřebné tělocvičny
Vybudování tělocvičny použitelné i pro setkávání
občanů

(Hala) = tělocvična, zázemí může pomoci
jako klubovny
Kulturní akce, sportovní akce
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Nedostatek kluboven pro setkávání
Není spolkový život kde dělat

Zřízení kluboven (herna, zkušebna, tělocvična, jóga)

Místo pro spolkový život

Multifunkční spolkový dům
Využití prostor školy

Nedostatek hřišť pro sportování dětí

Vybudování hřiště pro děti/povolení užívat stávající
hřiště

Cyklostezky

Cyklostezky:
1. Klecánky – Husinec
2. Klecany - Řež

Chybí náves

Koupit pozemek na náves/veřejný prostor k setkávání
Možnost/nabídka v projektu (rekultivace) prostoru
mezi skálou a mlýnem (v bývalé zahrádkářské kolonii
v Husinci
Stavba přístavu

Infrastruktura
problémy
Chodník u Hlavní šotolinový ničí boty
Propojení Husince a Klecánek pro in-line
bruslení, cesta podél řeky od zrcadla k lávce

možné řešení
Šotolinu vyměnit, dlažbu, asfalt
Vybudovat asfaltové cesty

Osvětlení je v celé obci nedostatečné

Silnější světla
Odklonit hlavní pěší trasu od Hlavní ulice pro auta
osvětlit dobře jinou cestu než chodník na Hlavní

Budovat chodníky
Vystavět chodníky nebo cesty vedoucí z Husince (+
Dolní Řež) – většinou se musí chodit po nebezpečné
silnici
Obchod
Kanalizace Na Hvězdárně a v ulici Zahrádky

Vybudovat – odpovědnost Obecního úřadu

Bezpečnost
problémy
Nedostatečné osvětlení
Osvětlení přechodů
Lampy zastíněné větvemi stromů

možné řešení
Zrušit “temná” místa
Osvětlení přechodu – Nad Údolím/Hlavní
Zarostlé lampy u přechodu Hlavní/Pod Lesem

Zeleň u křižovatek brání v přehlednosti
Zelené pásy přilehlé ke komunikaci
U skály mezi dolní Řeží a Husincem je
nebezpečné/nepřehledné místo
Levotočivá zatáčka před obcí je nebezpečná

U telefonní budky u pošty křižovatka
Instalace zrcadla pro zvýšení bezpečnosti
→reflexní značení (šipky)

Chybějící chodníky (spoj ulice Pod Lesem a
Hlavní, chybí plot nad lomem)
Chybí přechod pro chodce Pod Novačkou
Chybí retardér při vjezdu do obce (u cedule,
odbočky do Husince)
Zrcadla:
Husinecká/Pod Studánkou, U Pošty/U Radnice,
Zahradní/U Radnice, Do Kopečka/Hlavní
Zákaz podomního obchodu
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Vzdělávání
problémy
MŠ – kapacita
Nedostatečná kapacita místní školky

Chybí tělocvična → děti neumí používat
tělocvičné prvky, neumí provádět úkony

možné řešení
Nová obecní školka
Finanční příspěvek rodinám (všem, nejen
navštěvujícím místní školky)
Dočasná školka – kontejnery

Vybudování školní tělocvičny

8

III. DISKUSE O BUDOUCNOSTI HUSINCE A ŘEŽE
Při příchodu do sálu si lidé vybírali z nabídnutých oblastí rozvoje obce ty, které považují za důležité. Oblast,
kterou vnímali jako nejdůležitější a chtěli o ní také hovořit na veřejném setkání, označili červenou samolepkou.
Zároveň mohli pomocí žluté samolepky označit i další dvě oblasti, které vnímají jako důležité.
Následující tabulka se zabývá hodnocením důležitosti jednotlivých oblastí i počtem osob, které pak danou oblast
diskutovaly Během prvního kola diskuse někteří přítomní změnili názor a po přestávce si sedli ke stolu řešícímu
jinou oblast, než kterou původně označili při příchodu do sálu.

tab. III.1. Zájem o jednotlivé oblasti rozvoje obce
Oblast rozvoje obce

Počet
červených
samolepek

urbanismus a ráz obce
zeleň, příroda a životní prostředí
doprava a parkování
spolkový život v obci
vzdělávání
bezpečnost
trávení volného času

Počet
žlutých
samolepek

Počet lidí diskutujících danou
oblast (v závorce je počet stolů,
kde se daná oblast diskutovala)

21

13

18 lidí (2 stoly)

6
4
5
1
0
0

18
17
9
6
6
5

9 lidí (1 stůl)
6 lidí (1 stůl)
6 lidí (1 stůl)
0
0
0

Z tabulky je patrné, že největší zájem byl opět o téma urbanismu a rázu obce a dále o zeleň, přírodu a životní
prostředí a také o dopravu a parkování. Tento výsledek není překvapivý, potvrzuje trend naznačený již
v dotazníkovém průzkumu.
V průběhu diskuse skupinky u stolů rozebíraly rozvoj obce v dané oblasti. Nejprve se však měli občané
důkladněji zamyslet nad současným stavem, tedy na tím, co je v pořádku (a je vhodné zachovat i do
budoucna) a nad tím, co je třeba změnit. Následně mohli definovat, jak by daná oblast měla vypadat
v budoucnu a případně také to, jak toho dosáhnout.
V následujícím přehledu uvádíme všechny poznámky, které občané k jednotlivým oblastem uváděli. V případě,
že o určité oblasti diskutovaly skupiny u více stolů, jsou v rámci každé oblasti názory všech diskutujících
uváděny společně (tzn. vždy pohled všech skupin v rámci dané oblasti). Stejně jako v případě diskuse o
aktuálních problémech obce není vyloučeno, že podbody u některých oblastí si vzájemně odporují (zkrátka dvě
skupiny, nebo i jednotlivci u diskusních stolů měli v rámci jedné oblasti odlišný názor na další rozvoj). Pokud se
u skupin diskutujících jednu oblast objevily shodné (nebo podobné) návrhy, přidali jsme je pouze k sobě a
nepokoušeli se o žádnou agregaci a určení důležitosti v rámci jednotlivých oblastí.5

5

Obsah, kvalita a autenticita získaných názorů je zkrátka přednější než kumulace podobných názorů do jednoho obecného.
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Počet diskutujících: 18

URBANISMUS A RÁZ OBCE
Současný stav:

Co je v pořádku:
 Je rozeznatelná původní architektura/ráz
obce → neměnit
 V dolní části obce je regulace velikosti
stavebního pozemku → v jiných částech
není dodržena
 Život v klidné oblasti, v zeleni






Co je třeba změnit:
Větší regulace intenzity, plochy, nové výstavby
Pravidla pro architekturu (nové stavby)
Kontrola dodržování povolených stavebních projektů (zlepšení
práce stavební komise)
Snížit hustotu zástavby

 Chybí infrastruktura pro nové/přibývající obyvatele
 Zamezit skokovému nárůstu počtu obyvatel
nekontrolovatelnou výstavbou
 Lokalita mezi skálou a mlýnem (lokalita zahrádky)
vs.
 Nepovolit marínu v Husinci
 Zastavit ubývání zeleně
 Chybí chodníky → je nutné chodit po ulici
 Chybí průchozí cesta z vlakové stanice Řež do stanice
Úholičky
Jak by měla vypadat tato oblast
v budoucnu:
Menší hustota zástavby v okolí
Nižší hustota zástavby
Pokusit se zachovat hustotu zasídlení obce a
snažit se o pozvolný nárůst počtu obyvatel
jako teď
Nově zastavěné lokality postavené i s novou
občanskou obslužností (škola, školka, lékař
apod.)
Zachovat původní architekturu/ráz obce
Nová výstavba podle regulativů daných
územním plánem
Minimálně stejné množství veřejně přístupné
zeleně
Podpora veřejné zeleně
Podpora zelené plochy
Zachování biocenter v původním rozsahu

Co je proto třeba udělat:
Vypracování studie vsakovatelnosti přívalových dešťů, výstavba
remízků
Regulační plán, etapizace plošné zástavby
Posoudit možnost rozšíření výstavby
Individuální výstavby i v okolí Řeže (kde se dnes nesmí stavět)
Zahrnout omezení a regulativy do územního plánu obce
1. Regulativy územního plánu obce
2. Diskuze o stavebních předpisech v obci
vyžadovat příspěvek k rozvoji infrastruktury po nově
stavějících, u větších projektů požadovat budování potřebné
infrastruktury
dodržovat pravidla regulace výstavby / rozšířit regulativy na
nová území

Vrátit pozemky nacházející se v NRBC zpět na nezastavitelné
plochy

Obec by mohla vlastnit víc pozemků,
případně zde vybudovat náves

Zvážit všechny možnosti odkupu pozemků

Zachování prostupnosti obcí
Měla by být vybudovaná schůdná stezka z
vlakové stanice Řež do stanice Úholičky
Vybudované chodníky ve frekventovaných
lokalitách

Hlídat prostupnost a nezastavování pěšin, průchodů skrz obec
Vybudovat stezku, vyrovnat terén

Vybudování kultivovaného prostoru →
přístaviště
Nepovolit marínu v Husinci

Znovu zvážení stavebního záměru vybudování Mariny, zanést
do územního plánu

vybudovat chodníky
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Počet diskutujících: 9

ZELEŇ, PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Současný stav:

Co je v pořádku:
 Cesta podél vody – Odpočinková zóna,
lavičky
 Zachovat neudržované plochy zarostlé
Nálety
 Údržba veřejné zeleně (obecní)

Co je třeba změnit:
 Vrátit bazén
 Nadměrný prořez stromů u fotbalového hřiště
 Údržba zeleně ze strany Povodí
 V Husinci – náhradní výsadba za topolovou alej
 Parkování aut u skály
 Zákaz vjezdu cyklistům (cesta podél vody-upřednostnit silnici
od trafo stanice k Lávce)
 Hlídat vodní plochu → břehy (vodní skútry) + znečištění

Jak by měla vypadat tato oblast
v budoucnu:
Zakázat/regulovat novou výstavbu →
podmínit infrastrukturu
Informovat cyklisty o vjezdu do obydlené
oblasti
Vytvořit vycházkový okruh – naučnou stezku

Co je proto třeba udělat:
Pohlídat nový územní plán
Umístění informačních značek
Propojení stávajících cest + vytvoření informačních cedulí na
základě biologického průzkumu

Zachování přirozeného ekosystému v obci a
okolí

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Počet diskutujících: 6
Současný stav:
Co je v pořádku:
 Navýšení kapacity/intervalu vlaků i
autobusů – děkujeme OÚ
 Čištění okolo cest listí, trávy, úklid sněhu
 Dobře, že se nesolí- děkujeme OÚ!

Co je třeba změnit:
 Zahnat auta z ulic do garáží
 Dlouhodobé parkování a blokování prostoru
 Kličkování mezi zaparkovanými auty
 V úzkých ulicích, není možné zaparkovat před svým domem,
pošta, řemeslník nemá kde
 Nedostatek parkovacích míst na Červené skále
 Z dvojdomů byty – malá kapacita
 Parkování u ústavu/nádraží, kdy se stojí na Hlavní, Do
kopečka
 S další výstavbou se situace zhorší
 Parkování u skály V Husinci hyzdí krajinu
 Zeleň zastiňující křižovatky/vysoké větve
 Zelený pás podél vozovky
 Větve z keřů






Cestování místních po obci autem
Rychlost aut v obci
Bezbariérový přístup na vlak a do autobusů
Velké kamiony vjíždí do ulice Zahradní směrem z ulice Hlavní
Kamiony delší než 12 m vjíždějí i přes zákaz
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Jak by měla vypadat tato oblast
v budoucnu:
Zákaz stání v úzkých ulicích
Parkování ve vlastních garážích a v jejich
vjezdech
Při další výstavbě zavázat investory ke
stavbě dostatečné kapacity parkoviště
Regulování možnosti parkování na volných
prostranstvích, v přírodě
Snížená rychlost v celé obci na 40 km/h
značkou - zóna
Bezbariérový přístup na vlak a do autobusů
Prořezat, proklestit zeleň zastiňující
křižovatky (vysoké větve. keře)→ přehledný
výhled
Regulace kamionů do ulice Zahradní na
menší/kratší náklaďáky
Chodit pěšky
Cyklostojany – na kole na vlak i do ústavu

Co je proto třeba udělat:
Zákaz stání

Jednání se SŽDC o jiném řešení bezbariérového přístupu
Prořezávat větve u cest
Značka zákaz vjezdu pro vozidla delší než 12 metrů i
z křižovatky Hlavní/Zahradní (značka je jen Hlavní/U Pošty)
Rozšiřovat parkoviště Ústavní

SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
Počet diskutujících: 6
Současný stav:






Co je v pořádku:
Spolky jsou
Lidi, co je táhnou jsou
Lidi chodí
Podpora obce spolkům (finanční, morální)
Podpora sportovních akcí

Jak by měla vypadat tato oblast
v budoucnu:
Měl by stát spolkový dům, multifunkční
prostor
Využívat kinosál ÚJV
Myslet na narůstající množství seniorů,
vymýšlet/pořádat pro ně aktivity

Co je třeba změnit:
 Využívat školní jídelnu pro malé skupiny
 Zmapovat co je ve škole možné (předpisy, hygiena)
 Zvážit „Osvětovou besedu“ – pořádání akcí

Co je proto třeba udělat:
Investovat do budoucnosti

Koupit pozemek u bývalého přívozu do Úholiček (sportoviště)
Hledat staré tradice, budovat nové (sezvat skupinu, co by lidi
bavilo)
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IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Veřejné setkání lze charakterizovat jako úspěšné. Diskutovat přišlo téměř 40 osob, které se zapojily do práce
v obou částech veřejného setkání. Znovu na tomto místě děkujeme všem přítomným za aktivní práci v průběhu
setkání. Ukázali tak, že jim rozvoj obce není lhostejný a jsou ochotni investovat svůj čas a energii do diskuse
o budoucnosti Husince a Řeže.
Veřejné setkání většinově potvrdilo výsledky dotazníkového průzkumu a v mnoha případech navíc umožnilo
konkretizovat jednotlivé problémy i možná řešení.
Veřejné setkání také splnilo svůj účel i v tom, že lidé byli znovu a podrobněji informováni o tvorbě nového
strategického plánu, která proběhne již tento rok.
Dle názorů respondentů dotazníkového průzkumu i účastníků veřejného setkání by se nový strategický plán měl
zřejmě zaměřit na tyto oblasti: Urbanismus a ráz obce; Doprava a parkování; Zeleň a životní prostředí;
spolkový život a volný čas atd. Nejen z výstupů z veřejného setkání se také ukazuje, že tyto oblasti jsou
vzájemně velmi propojené a je proto skutečně potřeba uvažovat o rozvoj obce jako celku.
Závěrem si dovolujeme také upozornit (s veškerou úctou k práci a zájmu místní veřejnosti), že názory občanů
obce přítomných na veřejném setkání jsou jen jedním z podkladů pro práci na rozvojovém dokumentu. Již nyní
se ve výstupech z veřejného setkání ukazují rozpory v názorech veřejnosti (např. zda postavit či naopak zcela
zakázat stavbu maríny na břehu Vltavy). Zpracovatelé a zadavatelé (resp. vedení obce) proto musí brát velmi
vážně v úvahu i názory místních odborníků a přizvaných expertů. Výsledný dokument musí ve své strategické
(návrhové) části nejen odrážet názory občanů, ale zároveň musí brát v úvahu celou řadu vnějších aspektů
(legislativních, ekonomických, demografických, finančních).
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