
1. OBEC

OTÁZKA:

ODPOVĚĎ POČET PROCENT

Podbořany 18 27,27%

Valeč 13 19,70%

Vroutek 13 19,70%

Žatec 6 9,09%

Krásný Dvůr 3 4,55%

Nepomyšl 3 4,55%

Blšany 2 3,03%

Kryry 2 3,03%

Petrohrad 2 3,03%

Verušičky 2 3,03%

Pšov 1 1,52%

Štichovice 1 1,52%

CELKEM 66 100,00%

ODPOVĚDĚLO OBCÍ 12 22,64%

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAS VLADAŘ V RÁMCI TVORBY STRATEGIE PRO OBDBÍ 2021-2027

KATEGORIE: OBYVATELE
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OTÁZKA: Ve které obci žijete?
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2. CELKOVÁ SPOKOJENOST

OTÁZKA:

ODPOVĚĎ POČET PROCENT

1 (velmi spokojen/a) 7 10,61%

2 9 13,64%

3 33 50,00%

4 12 18,18%

5  (velmi nespokojen/a) 5 7,58%

CELKEM 66 100,00%

3. SILNÉ STRÁNKY

OTÁZKA:

(max. 3 odpovědi)

ODPOVĚĎ POČET PROCENT

dobré životní prostředí (hezká krajina) 36 22,93%

dobrá dopravní obslužnost 15 9,55%

pěkný vzhled obce 14 8,92%

dobré mezilidské vztahy 12 7,64%

dostupné bydlení 12 7,64%

bohatý kulturní a spolkový život 11 7,01%

sportovní zázemí 10 6,37%

zájem lidí o dění v obci 9 5,73%

dobrá dostupnost obchodů a služeb 9 5,73%

dobrá dostupnost a úroveň vzdělávacích zažízení 9 5,73%

dostatek pracovních příležitostí 5 3,18%

dobrá dostupnost zdravotní péče 5 3,18%

dostatečná občanská vybavenost (kina, restaurace, služby, knihovny, muzea,..) 3 1,91%

nic 2 1,27%

ani jedno 1 0,64%

Jak jste celkově spokojen/a s životem ve Vaší obci?

Co nejvíce oceňujete na místě, kde žijete?
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OTÁZKA: Jak jste celkově spokojeni s životem ve Vaší obci?



historické centrum města 1 0,64%

dostatek aktivit pro děti, hezké dětské hřiště 1 0,64%

krásný anglický park 1 0,64%
cyklostezka na Rubín 1 0,64%

CELKEM 157 100,00%



4. SLABÉ STRÁNKY

OTÁZKA:

(max. 3 odpovědi)

Co Vám nejvíce vadí? Co nejvíce postrádáte v místě, kde žijete?
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SILNÉ STRÁNKY
OTÁZKA: Co nejvíce oceňujete na místě, kde žijete? dobré životní prostředí (hezká krajina)
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ODPOVĚĎ POČET PROCENT

špatná dostupnost zdravotní péče 19 11,05%

špatný vzhled obce 17 9,88%

nedostatek pracovních příležitostí 17 9,88%

nedostatečný kulturní a spolkový život 16 9,30%

špatná dopravní obslužnost 16 9,30%

špatné mezilidské vztahy 15 8,72%

nezájem lidí o obec 13 7,56%

nedostatečná dostupnost obchodů a služeb 12 6,98%

nedostatečné sportovní zázemí (sportovišť a sportovních aktivit) 12 6,98%

nedostatek bytové infrastruktury 11 6,40%

nedostatečná občanská vybavenost (kina, restaurace, služby, knihovny, muzea,..)10 5,81%

špatná dostupnost a úroveň vzdělávacích zařízení 6 3,49%

špatné životní prostředí 3 1,74%

že se valí injekčních stříkačky přímo u chodníků… 1 0,58%

vysokorychlostní internet (a další infrastrukturu) v místních částech 1 0,58%

nic tu není a nefunguje 1 0,58%

Ve Valči je velké množství aktivních nadšených lidí.. 1 0,58%

propojení Krásný Dvůr - Podbořany cyklostezkou přes pole 1 0,58%

CELKEM 172 100,00%



5. SPOKOJENOST V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

OTÁZKA: Jak jste spokojen/a s jednotlivými oblastmi ve Vaší obci?
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SLABÉ STRÁNKY
OTÁZKA: Co Vám nejvíce vadí? Co nejvíce postrádáte v místě, kde žijete?
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špatné životní prostředí

že se valí injekčních stříkačky přímo u chodníků…

vysokorychlostní internet (a další infrastrukturu) v místních částech

nic tu není a nefunguje

Ve Valči je velké množství aktivních nadšených lidí..

propojení Krásný Dvůr - Podbořany cyklostezkou přes pole



CELKEM

19 27,94% 25 36,76% 3 4,41% 13 19,12% 8 11,76% 68

17 25,76% 23 34,85% 14 21,21% 10 15,15% 2 3,03% 66

12 18,18% 19 28,79% 27 40,91% 6 9,09% 2 3,03% 66

8 12,12% 15 22,73% 6 9,09% 17 25,76% 20 30,30% 66

11 16,67% 22 33,33% 7 10,61% 10 15,15% 16 24,24% 66

15 22,73% 20 30,30% 0 0,00% 24 36,36% 7 10,61% 66

10 15,15% 17 25,76% 7 10,61% 24 36,36% 8 12,12% 66

7 10,61% 6 9,09% 23 34,85% 19 28,79% 11 16,67% 66

7 10,61% 18 27,27% 16 24,24% 15 22,73% 10 15,15% 66

27 40,91% 22 33,33% 5 7,58% 8 12,12% 4 6,06% 66

14 20,90% 26 38,81% 12 17,91% 10 14,93% 5 7,46% 67

10 14,49% 23 33,33% 9 13,04% 18 26,09% 9 13,04% 69

10 15,15% 29 43,94% 8 12,12% 11 16,67% 8 12,12% 66

NEVÍM SPÍŠE NESPOKOJEN/A NESPOKOJENSPOKOJEN/A SPÍŠE SPOKOJEN/AOBLAST

Odpadové hospodářství

Možnost kulturního vyžití

Sportoviště a hřiště

Správa a vedení obce

Školství

Sociální péče

Zdravotnictví

Dopravní obslužnost

Místní komunikace (silnice, chodníky)

Dostupnost služeb

Podpora podnikání 

Cestovní a turistický ruch

Životní prostředí a krajina



6. PŘÍLEŽITOSTI

OTÁZKA:

(max. 3 odpovědi)

Kdybyste mohl/a rozhodnout o využití finančních prostředků, na co byste je přednostně využil/a?
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SPOKOJENOST V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
OTÁZKA: Jak jste spokojen/a s jednotlivými oblastmi ve Vaší obci?

SPOKOJEN/A SPÍŠE SPOKOJEN/A NEVÍM SPÍŠE NESPOKOJEN/A NESPOKOJEN



ODPOVĚĎ POČET PROCENT

Veřejná prostranství (parky, veřejná zeleň, náměstí) 30 11,07%

Infrastruktura (silnice, chodníky, veřejné osvětlení apod.) 24 8,86%

Zdravotní péče 23 8,49%

Kulturní akce 22 8,12%

Ochrana životního prostředí 20 7,38%

Bytová výstavba, rekonstrukce obytných domů 20 7,38%

Školství 16 5,90%

Rekonstrukce a vybudování veřejných budov 16 5,90%

Činnost spolků a neziskových organizací 13 4,80%

Veřejná doprava 13 4,80%

Turistika a cestovní ruch 11 4,06%

Památková péče 11 4,06%

Sociální péče 10 3,69%

Rozvoj průmyslu a podnikání 9 3,32%

Rozšíření obchodní sítě 9 3,32%

Sport 9 3,32%

Bezpečnost ve městě 5 1,85%

Cestovní ruch 5 1,85%zde doplňuji veřejnou 

doprava, která není pro 1 0,37%

tady je potřeba investovat a rozvíjet všechny uvedené činnosti 1 0,37%

nové silnice a parkovací místa 1 0,37%

obnova historických cest a drobných kulturních památek 1 0,37%

rozvoj polních cest
 1 0,37%

271 100,00%CELKEM



7. SILNÉ STRÁNKY (otevřená otázka)

OTÁZKA:

(otevřená otázka)

Čeho si na Vaší obci nejvíc ceníte? Co se u Vás daří? Uveďte prosím alespoň jeden příklad.
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PŘÍLEŽITOSTI
OTÁZKA: Kdybyste mohl/a rozhodnout o využití finančních prostředků, na co byste je přednostně využil/a?

Veřejná prostranství (parky, veřejná zeleň, náměstí)

Infrastruktura (silnice, chodníky, veřejné osvětlení apod.)

Zdravotní péče

Kulturní akce

Ochrana životního prostředí

Bytová výstavba, rekonstrukce obytných domů

Školství

Rekonstrukce a vybudování veřejných budov

Činnost spolků a neziskových organizací

Veřejná doprava

Turistika a cestovní ruch

Památková péče

Sociální péče

Rozvoj průmyslu a podnikání

Rozšíření obchodní sítě

Sport

Bezpečnost ve městě

Cestovní ruch

zde doplňuji veřejnou doprava, která není pro vesnici úplně nejhorší, špatná je návaznost na
další spoje mimo kraj



klid

Poloha vůči ostatním celkým městům - Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Chomutov, Most atd.

ODPOVĚĎ:

Investiční akce, bezztrátové hospodaření obce

Cyklostezky do Podbořan, lesní fitness stezka

Nejvíce si cením toho, že je to velice klidná obec.

množství historických budov, postupná oprava památek; realizace kulturních akcí (festivaly, koncerty, spolupráce se západočeskou univerzitou), projekty z 

OPZ - podpora zaměstnanosti - díky tomu udržení pracovních míst

Snaha města investovat, nezadluženost města

Aktivit spolků a dobrovolníků, viz. kulturní akce Budíku a v podloubí - hudba během letních měsíců, koledy, koncerty

Potenciálu a možností města (zatím téměř bez využití). Jako plus vidím vlastnictví města teplárny, rozsáhlé, ale zchátralé centrum města s geniem loci, 

městské parky, jedno z nejzachovalejších podzemí v ČR..

necením si ničeho

Vedení obce, obec je vzhledově pěkná, udržovaná. Konání různých kulturních akcí, které jsou též vždy povedené.

Péče o veřejná prostranství

Péče o infrastrukturu se zlepšila, výrazně

Líbí se mi rozvoj volnočasových aktivit typu lesní stezky, dětská hřiště, cyklostezka..

Školky, školy.

Na dobré úrovni je sociální péče, školství,

Vedení města je přístupné a naslouchá občanům

Hezká krajina,okolí a sport (fotbal)

Začali dělat chodníky

Postupná revitalizace

Obnova zámku a uvedení do provozu lapidárium soch Matyáše Brauna

Budují se zde sportoviště.

bohatý kulturní a komunitní život vzniklý zespoda (festivaly, Poštovna, kinovna, přednášky, exkurze, turistiký oddíl apod...)

Mezilidské vztahy

Bez větší veřejné podpory se tu „neustále něco děje“ – pořádají se dětská divadla, výstavy, cestovatelské festivaly, odborné přednášky, komunitní setkávání 

různého druhu, oslavy MDŽ, založila se pobočka Klubu českých turistů apod. Ve vedení obce jsou aktuálně pracovití a slušní lidé. Zámek Valeč neustále něco 

pořádá, vytvořil velmi povedenou expozici Braunových soch. Je vydáván pravidelně týdeník, který je zdarma a který informuje o dění v obci. O to víc mě 

zaráží, že v takto „aktivní“ obci, je prostřednictvím MAS podpořeno vybudování zcela nového umělého komunitního centra (jen pro ilustraci, byla zde např. 

zbudována knihovna, přestože je na obci; v žádosti se tvrdí, že v obci není žádný sál, přestože jich je to více apod.)

Máme to tam moc pěkné co do barokních staveb.



8. SLABÉ STRÁNKY (otevřená otázka)

OTÁZKA:

(otevřená otázka)

pěkný vánoční strom

Jedinečná příroda,dostatek mladých lidí, kteří mají zájem o zlepšení životní úrovně v místě

Spolupráce obyvatel

Schopných a poctivých lidí.

Obec má hlavně přes léto bohatý kulturní život a je vyjímkou mezi ostatními malými vesničkami v regionu, kdy se zde usazují mladé rodiny s dětmi. Bohužel 

těžko hledají odpovídající bydlení.

Aktivní mladí občané pořádající kulturní a společenské akce. Krásná příroda.

Odpovědnost politiků za své rozhodování, zastavit nesmyslné utrácení za nesmyslné studie, údržba veřejného prostoru, úklid, péče zeleně, komunikace s 

Nekompetentnost vedení města, tragické územní plánování a nezvládnutá, živelná a mnohdy nepovolená výstavba ve volné krajině na zemědělské půdě v 1. a 

2. stupni ochrany ZPF. Nefungující úřad památkové péče, chátrající měšťanské domy, zoufalá propagace města, předražené veřejné zakázky, nesmyslné 

projekty, znečištěné ovzduší, Pelzer, Koito jako zdroj karcinogenů a mutagenů, nekvalitní voda ve veřejné vod.síti, nedostatek zubařů, tristní nemocnice....

silnice, chodníky, sociální služby, startovací byty pro mladé, rovněž tak i pro důchodce

úklid rúzných skládek

čistota města, technický stav chodníků a komunikací

údržba veřejného prostoru - úklid, absence vize, nedodržování strategického plánu, obecně marketing města a komunikace s občany i turisty

Infrastruktura
Ochrana životního prostředí

Měla by se vyřešit především otázka bydlení, jinak se mladí odstehuji a to negativně ovlivní i existenci místní ZŠ a ms

Podpora turistického ruchu a s tím souvisejících aktivit včetně ubytovacích služeb.

* mezilidské vztahy, zanedbané školství (budova, vybavení, ale především nekvalifikované lidské zdroje) * vedení obce bez potřebných kompetencí 

Nedostatečná informovanost občanů o dění ve městě

Jaké stávající problémy/nedostatky by se měly ve Vaší obci v nejbližší době řešit? Uveďte prosím alespoň jeden příklad.

ODPOVĚĎ:

Nedostatek bytů a parcel na výstavbu domů.

kanalizace, komunikace, veřejná prostranství, VO, hřiště, využití obecních objektů

Zdravotnictví a nová budova městského úřadu- měla by reprezentovat

Bytová výstavba.Hezké prostředí a sport

Obchody



Více možností sportovního vyžití, odborně vedené sportovní kroužky pro děti a mládež

Prostor pro aktivní odpočinek přímo ve městě - opravdu bezpečný park, místo, kam lze chodit s dětmi nebo místo, kde si člověk odpočine (venku), a naopak 

místo, kde lze volně pustit třeba psa, aniž by se musel brodit na poli v bahně

Infrastruktura (vodovod, vysokorychlostní internet apod.) v místních částech, ve Vroutku samotném služby.

Nedostatek sportovního vyžití pro děti.

Více zeleně v místě a okolí náměstí obce

Nedostatek míst pro sportovní vyžití

Kanalizace Buskovice

Rozštěpená politická situace

Nedostatek odpadkových nádob a jejich rozbití.Více úklidů chodníků.

Omezení poškození krajiny a přírody průmyslem a těžbou.

směřovat dotace do oblastí, kde chybí a ne do oblastí, které dobře fungují (podporovat podnikání a veřejný sektor, ne umělá komunitní centra a dětské 

skupiny, které kanibalizují veřejné finance do místní školky)

Občanská vybavenost

Rekonstrukce vodovodniho řádu

výstavba obecních bytů - přestavba ubytovny na Barborce

Lepší dostupnost železniční zastávky

Lepší komunikace s vedením obce.

více zeleně a vodních ploch, cyklostezky a naučné stezky

Ochrana deti pri prechazeni hlavnich dilnic a krizovatky. , napojeni cyklostezky na Podbořany

Vadí mi komunitní centrum Roháček, které obyvatele spíše rozděluje než spojuje

Chybí jakákoliv zdravotní péče. Lepší dostupnost obchodů a služeb. Lepší dopravní obslužnost. Potřebná by byla větší přímá a efektivní podpora podnikatelů 

za účelem podpory pracovních příležitostí (zdůrazňuji přímá – ne přes nějaké agentury apod., kde se místo reálné podpory financují náklady na pronájmy 

kanceláří, finanční manažeři apod.). Aby přestali být z veřejných peněž podporovány „umělé projekty“ – ať už je to podpora umělého komunitního centra, 

dětské skupiny (lepší by bylo kdyby MAS pracovala přímo s místní MŠ a ZŠ, resp. obcí – je efektivnější rozvíjet něco, co již funguje), nebo měkké projekty, 

které neslouží místním, ale „aby byly v projektech lidi“, jsou do Valče uměle sestěhováváni lidé se sociálními problémy z jiných lokalit a poté, co nejsou „v 

projektu třeba“ jsou de facto vyhozeni na ulici

Chybí obvodní lékař. Více peněz na údržbu veřejných prostranství.

oprava koupaliště, chodníky, navigační tabulky,

místní komunikace, nakládání s odpady, rekonstrukce školy

Špatné mezilidské vztahy, které se odrážejí na fungování zastupitelstva

Bytové hospodářství

Dostupná zdravotní péče.



8. ZÁJEM O DĚNÍ V OBCI

OTÁZKA:

ODPOVĚĎ POČET PROCENT

1 (velmi se zajímám) 24 36,36%

2 21 31,82%

3 17 25,76%

4 4 6,06%

5  (vůbec se nezajímám) 0 0,00%

CELKEM 66 100,00%

Jak moc se zajímáte o dění v obci?

zdravotnictví, bezpečnost
Bytová rekonstrukce

Oprava paneláků ,silnic

Nedostatečná dopravní obslužnost a nedostatek možností bydlení pro nově příchozí rodiny. Nedostatek kvalifikvoaných pracovních míst a nedostatečná 

podpora podnikání.

řešení veřejných prostorů např. dětské hřiště

Zdravotní péče

Parkovací místa na sídlišti, zbytečná Městská policie v dopoledních službách.
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ZÁJEM O DĚNÍ V OBCI
OTÁZKA: Jak moc se zajímáte o dění v obci?




