Zpráva o vyhodnocení dotazníkového šetření a jeho promítnutí do strategického plánu rozvoje
obce

V dotazníkovém šetření realizovaném na přelomu let 2015 a 2016 bylo odevzdáno celkem 122
dotazníků. Na základě počtu popisných čísel a míry jejich obydlenosti lze odhadnout, že šetření se
zúčastnilo kolem 50 % všech obyvatel obce a průzkum má tedy vysokou míru reprezentativnosti.
Dotazník obsahoval dvě části (viz příloha), které v různé míře předkládaly respondentům
určitou nabídku a zároveň jim ponechávaly prostor pro vlastní kreativitu.
Hledání rozvojových priorit v Jinačovicích není jednoduché. Kromě nevyhovujících povrchů
části komunikací má obec funkční a relativně novou inženýrskou infrastrukturu. Potřeby obyvatel
v oblasti podnikání a zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu a
jiných volnočasových aktivit jsou díky výhodné poloze obce mezi bezprostředně blízkým velkoměstem
(Brno) a obcí z rozšířenou působností (Kuřim) z velké části uspokojovány mimo obec.
Preference

obyvatel jsou tedy do značné míry individualizované a kopírují rozvrstvení

obyvatel podle věku, rodinného stavu, resp. věku dětí v domácnostech. Z provedeného průzkumu
preferencí obyvatel vyplývá výrazně většinová shoda respondentů (69%) na zachování současného
charakteru obce a jejího krajinného rámce a na regulaci rozsahu další zástavby. Další velká část
obyvatel (24 %) pak preferuje zlepšení občanské vybavenosti.
Většina obyvatel také jasně preferuje hospodaření obce nezávislé na jejím růstu, resp. na
rozšiřování zástavby a odmítá kvůli ní omezovat rozlohu polí a lesních porostů. Nadpoloviční počet
respondentů odmítl rozvoj obce prostřednictvím tzv. developerských projektů, třetina respondentů je
připouští, ale pouze v malém rozsahu a při zajištění odpovídajících investic developera do veřejného
prostoru obce. Více než čtvrtina respondentů se vyslovila pro úplné zakonzervování nové výstavby a
zvětšování obce.
Jako největší hrozba pro další rozvoj obce je vnímána případná realizace stavby rychlostní
silniční komunikace R/D 43 v tzv. německé stopě, která protíná katastr obce v bezprostřední blízkosti
domovní zástavby.
Z nabízejících se konkrétních rozvojových investičních možností získalo největší podporu
respondentů víceúčelové kulturní a sportovní zařízení. Zároveň je ovšem nutné konstatovat, že nešlo o
jednoznačnou preferenci. Srovnatelnou, byť nižší podporu získaly také cyklostezka, opravy a
modernizace místních komunikací a rozvoj veřejných prostranství včetně zeleně, polních cest a
revitalizace návsi. (Viz příloha). Kromě nabízených možností byly v dotaznících zaznamenány další
individuální poznámky a podněty, které jsou ve vyhodnocení uvedeny. Skupina obyvatel lokality

„Stráň“ se zároveň vyjádřila pro realizaci stavby cesty propojující tuto lokalitu s komunikací v lokalitě
Sýčky tak, aby došlo k zaokruhování a optimalizaci této komunikace.
Dotazníkové šetření představovalo významný, ale nikoliv jediný a univerzální zdroj informací
pro přípravu SPRO, na kterém se podílely zkušenosti a představy členů Výboru a zastupitelstva,
prostudované plány jiných obcí, odborné názory, analýzy apod. Hlavní význam šetření lze spatřovat
v ověření základního souladu mezi preferencemi obyvatel a programovými představami zastupitelstva
obce zvoleného v roce 2014. Nezastíráme tedy, že v konkrétních návrzích SPRO odráží politický
program, ke kterému se váže konkrétní politická odpovědnost, jinak to ani není možné. Jako takový
může být obsah SPRO také v budoucnu politicky korigován, optimálně na základě veřejné debaty, a
také může být politickými mechanismy (volby, občanské iniciativy) vymáháno jeho naplňování.

Přílohy:
1. Celkové vyhodnocení dotazníků šetření
2. Vzory dotazníků, Část A, Část B
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