
PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 
NA OBDOBÍ 2018–2023 

Výsledky z dotazníkového šetření obyvatel 

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

Pozn.: Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. 

V polovině června 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 225 
obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází 
z počtu odpovědí na danou otázku. 

Mezi respondenty bylo 41,8 % mužů a 58,2 % žen. Ve věku 15–29 let bylo 28,8 % osob, ve věku 
30–49 let bylo 47,1 % osob, ve věku 50–64 let 16,8 % a nad 65 let 7,2 %. V 60 % případů 
odpovídaly osoby žijící s dítětem, ve 20 % šlo o osoby žijící s manželem/manželkou bez dětí, 
v 15 % o osoby z vícegenerační domácnosti. Přes 3/4 odpovědí pocházelo od rodáků a osob, které 
se do města přistěhovaly v dětství spolu s rodiči, 16 % od osob, které se přistěhovaly v dospělosti 
před více než pěti lety. Novějších přistěhovalců se zapojilo 12. 

81 % respondentů se ve městě žije dobře. Pouze 2 % uvedlo, že se jim zde žije spíše špatně.  

 

Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby ve městě. Jednotlivá témata známkovali na 
stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) jsou dostupnost a 
fungování ZŠ, nakládání s odpady, celkový vzhled města a bezpečnost. Nejhůře jsou hodnoceny 
pracovní příležitosti a možnosti pro výstavbu rodinných domů. 
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Jak se vám ve městě žije?



 

Občanům ve městě nejvíce chybí koupaliště, možnosti nakupování (jak větší supermarkety, tak 

specializované obchody s ovocem a zeleninou, galanterie) a místo pro setkávání v centru, např. 

náměstí. Častěji byl zmiňován nedostatek stavebních míst. Kritizují také omezené možnosti pro 

volnočasové aktivity (kino, sportovní centrum, hřiště), nedostatek parkovacích míst a nedostatek 

zastávek MHD. Ze služeb zazněla chybějící pečovatelská služba pro seniory a nedostatečná 

dostupnost zdravotní péče, vč. zubaře.  

K získávání informací využívají občané zejména webové stránky města a zpravodaj. V případě jiných 

způsobů získávání informací byl uveden Facebook a dotázání se jiných obyvatel města. Některým 

občanům chybí zasílání zpráv e-mailem či SMS a uvítali by také založení oficiální facebookové stránky 

města. 
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67 % respondentů považuje mezilidské vztahy ve městě za dobré. Za špatné je označilo 6 % osob.  

Klíčovou otázkou pro budoucnost města je, jak by se město mělo početně rozvíjet. Dle 37 % 

respondentů by se mělo město postupně rozrůstat ze současných 3133 obyvatel na přibližně 3500 

obyvatel. 27 % respondentů by podporovalo ještě větší růst, zatímco 25 % obyvatel upřednostňuje, 

aby město zůstalo stejně velké. 

 

V případě budoucích investic by téměř polovina respondentů uvítala podporu bytové výstavby. 

Výrazná je i podpora dobudování a rekonstrukce místních komunikací a zlepšování vzhledu města. 

Zajištění nových parkovacích míst je na 4. místě.  

PŘEHLED KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ 

Níže jsou zařazeny všechny konkrétní odpovědi, které obyvatelé města uváděli u otázek s volnými 

odpověďmi. 
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CO KONKRÉTNĚ VÁM VE MĚSTĚ NEJVÍCE CHYBÍ? 

Přehled odpovědí: 

 Koupaliště (11). 

 Galanterie, prodejna obuvi. 

 Bazén. Bazén. Bazén! 

 U dětského hřiště veřejné wc. 

 Pečovatelská služba. 

 Koupaliště. 

 Více zastávek autobusů (např. ul. Pod Břehy), větší kapacita školky, oprava a využití budovy kina. 

 Koupaliště, více pracovních příležitostí. 

 Péče o nesoběstačné seniory, byty pro mladé, klid namísto ohňostrojů. 

 Obchod se zeleninou. 

 Pracovní příležitost kulturní zařízení zeleň ve městě. 

 Obchod ovoce a zelenina, více startovacích bytů. 

 Hypermarket, obchod se zeleninou. 

 Parkovací místa u Vinopy, bazén. 

 Slabá podpora mladých lidí a rodin s ubytováním. 

 Pozemky ke stavbě, více hracích prvků na hřištích, klub pro maminky s dětmi s volným vstupem. 

 Kvalitní silnice, čistý vzduch. 

 Dobře zásobené obchody. 

 Náměstí (nebo místa pro setkávání místních), parkování (pro místní), propojení města s krajinou 
cestami. 

 Koupaliště, obchody - zejména zelenina, náměstí s obchůdky,  vinotékami apod. 

 Společenský sál se zázemím, koupaliště, parkovací plochy. 

 Věští obchod, kino, bazén. 

 Lidl, bazén. 

 Prodejna zeleniny, koupaliště, kino. 

 Koupaliště, drogerie, galanterie. 

 Aktivní řešení absence nových stavebních pozemků. Pro mladé rodiny je úplně nemožné sehnat 
stavební pozemek/nemovitost k rekonstrukci v Pavlovicich. 

 Místa pro výstavbu domů. 

 Obchod v novější části města (ul.Růžová;Bří Mrštíků, Kopečky,...) 

 Sportovní centrum. 

 Koupaliště. 

 Mateřská škola - malá kapacita. 

 Obřadní síň. 

 Hřbitov. 

 Možnost pronajmutí komerčních prostor, obchodní prostory. 

 Početnější měst. policie. 

 Koupaliště, kabelová televize, státní policie. 

 Obchodní síť, městská doprava. 

 Obchody s průmyslovým zbožím, supermarket. 

 Koupaliště. 

 Více péče starým občanům, dům s peč. službou. 

 Lepší živ. prostředí u zapadlých ulic. 

 Kino, cyklostezky. 

 Zelenina. 

 Přechody pro chodce, obchod se zeleninou, obchod s galanterií. 



 Větší supermarket, více lékařů, náměstí-centrum. 

 Stavební pozemky pro rozvoj obce. 

 Pořádné dětské hřiště, stavební místa. 

 Centrum města. Velkoobchod. Osvětlení cyklostezky. 

 Stavební pozemky, dálnice, koupaliště. 

 Kvalitnější obchod.  Kino. 

 Stavební pozemek. 

 Lidl. 

 Pracovní místa. 

 Možnost nakupování, náměstí. 

 Větší dobře zásobený supermarket (Kaufland, Lídl, Penny..) 

 Více parkovacích ploch, více autobusových zastávek (ul. Nádražní, Pod Břehy). 

 Koupaliště, větší obchod (Lidl, Penny..) 

 Větší prostor pro dětské hřiště - ne jen pro ty nejmenší, ale i pro děti kolem 10 let. 

 Chybí dostupnost zubaře, vývařovna, ovoce-zelenina, kino, koupaliště. 

 Stavební pozemky, možnost výstavby rodinného domu. 

 Možnosti nového bydlení (např.: bytový dům, pozemky pro výstavbu). 

 Kino. 

 Obchody mimo potraviny. 

 Koupaliště, možnost sportovního vyžití pro širokou veřejnost (mimo fotbal, tenis) např. venkovní 
fitness (od dětí po seniory). 

 Místo k výstavbě rodinného domu 

 Koupaliště, zázemí pro sport pro širokou veřejnost (nejen pro tenis a fotbal), obchody typu obuv, 
textilní galanterie, oděvy. 

 Volnočasové vyžití, větší nákupní objekt – Lidl. 

 Optický internet. 

 Větší kapacita školky, pracovní příležitosti. 

 Bazén. 

 Více obchodů, možnost lepšího parkování, lepší silnice (ulice Dlouhá). 

 Nové chodníky na ulici V Sadech, kde se udělaly pouze na jedné straně a většina lidí stejně chodí 
přesně po té opačné. Dále na ulici Brněnská chodník na druhé straně + nějaká svodidla. 

 Stavební pozemky, supermarket, klid a ticho. 

 Lidl, posilovna. 

 Školka v létě. 

 Zdravotní péče na vyšší úrovni, zázemí pro seniory, sportovní vyžití mládeže. 

 Čerstvá zelenina. 

 Obuv, textil, papírnictví. 

 Služby, kvalitní restaurace. 

 Nájezd na dálnici a stavební plochy pro rodinné domy. 

 Po desáté večer je vše, kromě pár hospod zavřeno. 

 Kvalitní obchod s čerstvou zeleninou z ČR. 

 Nájezd na dálnici. 

 Je zde málo zeleně. Není zde pořádné hřiště pro děti. 

 Byty pro mladé, koupaní. 

 Chybí mi iniciativa místních obyvatel, sdružení, která by dávala podnětné návrhy vedení města 
a to by je zařadilo do plánů. 

 Více pracovních příležitostí, přivaděč na dálnici. 

 Obchod se zeleninou, obuv. 

 Stavební místa. 

 Vkus, styl, nadhled, noblesa, vzdělanost, skutečné osobnosti. 



 Fitness, koupaliště, supermarket. 

 Stavební parcely! To musím kandidovat do zastupitelstva, abych se k pozemkům dostal nebo 
znárodnil pozemky města? Proč není v nové části VP ujednáno, že majitel stavební parcely musí 
do nějaké doby "kopnout do země" a např. do 5-ti let kolaudovat? Takhle tam má někdo pár 
pozemků navíc a schovává si je pro své děti, které tu možná budou stavět za 15 let? Chybí mi 
zde také schopnější osazení stavebního úřadu. Dále pak mi chybí ve Vaší radě někdo, kdo se 
bude více zajímat, co chtějí samotní občané, a ne jen vinaři a ti, co jsou v zastupitelstvu jen pro 
svůj vlastní prospěch. 

 Různé obchody, textil, boty. Více pracovních příležitostí. 

 Pracovní příležitosti, koupaliště, kino. 

 Větší obchod (Lídl), ovoce a zelenina. 

 Hudba. 

 Supermarket, oděvy, galanterie. 

 Parkovací místa, koupaliště, bezpečné přechody pře silnici. 

 Koupaliště, parkování, bezpečné přechody u školy a autobusového nádraží. 

 Pracovní příležitosti komplexně pro mladé lidi, ok pouze pro velkovinaře a opilé turisty vláčející 
se po silnici v rámci otevřených sklepů. 

 Svoboda z hlediska konvencí. 

 Koupaliště co jste zlikvidovali. 

 Parkoviště na autobusovém nádraží, koupaliště, více prolézaček pro děti. 

 Obchodní centrum, zděné přístřešky na autobusovém nádraží, kulturní akce pro mladé lidi. 

 Krásný kostel, parky - zeleň, klid – pohoda. 

 Dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb, údržba cyklostezek. 

 Centrum. 

 Zavřený stadion gymnazia. 

 Organizace posilovny (totální katastrofa). 

 Ředitel gymnázia.  

 Cukrárna Jana (věčné pomluvy). 

 Petr Hasil (který neustále navštěvuje v nočních hodinách místní hernu, bowling Velké Pavlovice, 
udavač).  

 Rozhlas by mohl být aktuálnější hudebním novinkám, 10let hraje to stejné dokola (viz Holubí 
dům atd..) 
 

NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE  

Další způsoby získávání informací: 

 Facebook (13). 

 Tetky v dědině taky hodně ví. 

 Od jiných. 

 Osobní konzultace se zaměstnanci města. 

 Komunikace s ostatními občany. 

 Informace na facebooku. 

 Sociální sítě. 

 Facebook - skupina ,,Velké Pavlovice a okolí". 

 Jedna paní povídá. 

 Drbny. 

 Sdílení informací se spoluobčany. 

 Facebook pana místostarosty. 

 Ústní. 



 Především emailovou komunikaci s městem. 

 Drby. 

 Hospoda. 

 FB pana Hasila, kde uvádí dobré informace. 

 Příležitostně osobně na MěU. 

 Oblastní noviny. 

 Mobilem. 

 FB stránky pana Hasila. 

 Diskuse s občany při různých setkáních. 

 Na akcích města. 

 Na akcích pořádaných městem. 

 Co kde zaslechnu. 

 Osobně, mailem. 

 Cukrárna. 

Chybějící způsoby komunikace: 

 Facebook (3). 

 Založení a spravování facebookové stránky města. 

 Zasílání e-mailem, facebook (využívá pouze místostarosta, což je málo). 

 Včasné a podrobnější informace ze zasedání rady města a zastupitelstva na úřední desce. 

 Facebookové stránky. 

 Přenos či záznam z jednání ZM. 

 Místo hlášení například maily či sms. 

 Možnost informativních SMS. 

 Přenos ze zasedání zastupitelstva. 

 Leták všech kulturních akcí, rok dopředu naplánovaných (viz Hustopeče) přímo do schránky 
chodících v rámci př. zpravodaje (plakát všech najednou). 

 Živý televizní přenos ze zasedání zastupitelstva. 

 Komunikace chyběla za minulého vedení města-absolutní ignorace, nyní mnohem vstřícnější 
přístup k občanům. 

 Informace o tom zda a kdy se budou rozkopávat předzahrádky. 

 Ze strany města informace o plánovaných opravách, rekonstrukcí veřejných prostor. 

 Oficiální facebook stránka města. 

 Facebook, e-mail. 

 Nějaký denní souhrn na email (novinky, hlášení rozhlasu). 

 On-line komunikace. 

 

VAŠE DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE 

Přehled odpovědí: 

 Pavlovice jsou moc hezké městečko. Srdcem je to vesnice, službami menší město, což je paráda. 
Mám trochu strach, aby se až příliš turisticky nerozrostlo a nepřišli jsme o ten božský klid, který 
tu máme. Za mě by to taky mohlo být důvodem, že bych založila rodinu jinde. 

 Mně se tady líbí. Jen lidi by na sebe mohli být hodnější. 

 Celkově spokojenost, jen chybí péče o znevýhodněné skupiny, absence pečovatelské služby 
nebo osobní asistence, mám problém zajistit péči o své rodiče! 

 Díky za tento formulář a snahu zjistit od občanů, co jim připadá důležité a co jim schází! 

 Pavlovice jsou skvělé město s výbornými mezilidskými vztahy, avšak zde absolutně chybí 
možnost koupě stavebního pozemku. Mladí, kteří mají zájem o žití ve VP, hledají raději pozemky 



v okolních vesnicích, tam, kde se o tuto věc zajímají. V rámci rozvoje města toto shledávám jako 
nejdůležitější část celého plánování a taky velký důvod kritiky na půdu radnice. Laxní přístup 
začíná obyvatele velmi iritovat. 

 Bývalé kino? 

 Ucelit a sjednotit architekturu, aby tady nevyrůstaly, jak už se děje, opravdu nehezké domy. Za 
posledních pár let jich několik vyrostlo, a ne jenom rodinné. 

 Místo podporování vinařských a jiných spolků, by se mělo hledět na lidi a jejich potřeby. Spolky 
žijí z turistů, ale my tu jsme celý život, a to koupaliště chybí víc než prodej vína z kterého město 
stejně nic nemá. 

 Více pozornosti sociálně slabým občanům. 

 Podle mého názoru je důležité vyřešit možnost stavebních pozemků pro mladé lidi a rodiny, aby 
město všichni mladí nemuseli nuceně opouštět a stěhovat se do okolních obcí. Protože pokud 
se rychle nic nezmění, tak ve městě bude jen ubývat obyvatel. 

 Měla by se snížit povolená rychlost na ulici Hlavní, na kostkové silnici projíždějící automobily, 
zvlášť nákladní, nadělají spoustu hluku. Více by se měla kontrolovat rychlost projíždějících 
automobilů, neboť si myslím, že tahle ulice není vůbec bezpečná. 

 Udržovat a rozvíjet to, co máme zbudované pro další generace. 

 Přála bych si, aby město bylo schopné zajistit co nejvíce stavebních pozemků ke koupi mladým 
lidem, jako jsem já, kteří by chtěli v Pavlovicích zůstat a vybudovat si svůj vlastní dům, kde by 
mohli vytvořit později rodinu. 

 Město by se mělo rozrůstat, ale chybí tu pracovní příležitosti, byty pro mladé i pro seniory. 

 Stavební místa pro mladé lidi či rodiny. 

 Častější odvoz kontejneru na papír sklo plasty. Neustále je okolo bor....l. Hlavně v centru města 
viz Bureš. V lesoparku je spousta suchých stromků. Zametací vůz by mohl aspoň 4x do roka vyjet. 
Trochu podpory podnikatelům, kteří dělají cest městu. Křižovatka u Crháku-katastrofa a zároveň 
co ten oplechovaný strom.? Jinak jsou celkem Pavlovice uklizené a posečené. Turisté jsou 
spokojeni a rádi se vrací a o tom to je. 

 Dobudování cesty k bytovce na ulici Tovární 8. 

 Zlepšit možnosti bydlení pro mladé a hlavně vybudovat speciální síť pro pomoc starým lidem - 
doprava, nákupy, návštěvy, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, osvěta v boji 
s podvodníky. 

 Proč pořád rozvíjet cestovní ruch? Proč se radši nestaráte, aby měli mladé páry, kam patřím já 
a spousta mých kamarádů a známých, kde stavět? Je Váš účel, aby všichni odešli jinam? V 
Bořeticích před pár lety další šanci několika mladým lidem postavit domy, kde obec prodala m2 
za 150Kč! Tady se ceny začínají přibližovat městům poblíž Brna. Proč to u nás nejde? Musím dát 
někomu peníze do obálky a pak se k pozemkům dostanu? A pak tam můžu stavět dvojdomky? 
Nebo musí být otec starosta, abych získal TOP pozemek? Hrozný bordel! Dejte to tam někdo do 
pořádku a vyházejte zbytečné lidi a dosaďte je někým, kdo nebude hrabat jen pro sebe. 

 Nezmenšovat hřiště za kostelem, jen vytvořit oplocení, tak aby dětem neunikal míč na silnici. 
Oprava budovy kina a využití kinosálu jako divadelní a koncertní sál, pohodlný průjezd ulicí 
Hlavní, bez zaparkovaných aut na silnici, ale na nově vybudovaných podélných parkovištích. 
Vyvýšené bezpečné přechody u školy, tak aby auto jedoucí rychle utrhlo nejlépe nápravu. 
Výstavba koupaliště. A brzké ukončení činnosti Ekocentra. 

 Hlavně neinvestovat do majetku katolické církve. 

 Byl bych rád, kdyby aspoň jeden z bodů byl splněn. Děkuji 

 Nepřeji si nesmyslné akce typu Ekocentrum Trkmanka, mokřad, megalomanská rozhledna. Tyto 
nabubřelé akce stojí město obrovské peníze a budou stát několik dalších let. Nepřeji si černé 
stavby, kterých tu bylo za minulého vedení stavěno. Stydím se za Opilé sklepy, které byly v 
tajnosti a za zvláštních okolností postaveny pro občany ne naší obce. Zde názorná ukázka komu 
přálo minulé vedení obce. Chci, aby město sloužilo občanům Velkých Pavlovic a občané to 
konečně pocítili. Chybí důvěra k některým pracovnicím Městského úřadu. 



 Neřešitelné - mezilidské vztahy. 

 Nekompetentní a ignorantské minulé vedení na radnici. Nynější vedení je zde teprve krátce, ale 
už je vidět změna k lepšímu. Je vidět zájem o občany, jejich názory a potřeby. Připomínku mám 
k chodu Mateřské školy. Je nutné vypsat výběrové řízení na nové vedení tj. ředitelku i její 
zástupkyni. Maminky jsou naprosto nespokojené s výchovou dětí a hlavně jejich přípravou pro 
ZŠ. Zastaralý způsob přípravy (dětičky, školička, městečko atd.) Chce to novou, mladou, 
dynamickou výuku. Spokojenost je s uč. Radkou, Lenkou.. Další připomínka je ke Gymnáziu. 
Necpat peníze do Gymnázia a přijímat i děti, které nemají studijní předpoklady pro VŠ a ve škole 
se vyloženě trápí. Současný ředitel nabírá žáky za každou cenu, jenom aby naplnil potřebný 
počet a to vše na úkor kvality. Město by do tohoto mělo nějakým způsobem zasáhnout a 
podporovat i učňovské školství. Školy by měly dělat osvětu mezi žáky a rodiči o potřebnosti 
řemeslníků. 

 Řešení parkování (např. rodina parkuje 4 auty před RD na komunikaci města - zavést poplatky 
za dvě a více aut), oprava a využití budovy kina, zákaz ohňostrojů, důsledná kontrola, aby na 
pozemcích a komunikacích města nebyly bez vědomí města prováděny žádné stavby a zásahy 
(parkovací stání, přístavba garáže apod.) 

 Vstřícnější přístup zaměstnanců a pracovníků města k jednotlivým občanům. 

 Mezilidské vztahy opačného smyslu než jsou nyní (pomlouvání a kritizování).  

 Lidštější, morálnější, ochotnější, chápající přístup zaměstnanců města k občanům, jejich platy 
jsou z našich peněz a někteří si je nezaslouží. 

 Neupřednostňovat majetnější občany. Naše V. Pavlovice by měly být pro zdejší obyvatele, aby 
mohli být hrdi na to jaké jsou a jak si je sami tvoří. Taky by nás mohli přejmenovat, jak už se 
šušká podle majetnějších občanů, kteří až moc investují (údajně) do našeho městečka. 

 Respektujte názory občanů, ve volbách získat schopné, odborné a perspektivní kandidáty. 

 Hluk z dálnice začíná být neúnosný. 

 Uvítám více kontejnerů na bioodpad (pokud tam někdo vysype koš ze sekačky, mají ostatní 
smůlu), péče o sociální sféru, pro rodiče nemohu sehnat pečovatelskou službu, osobní asistence 
je plná. 

 Prosím méně ohňostrojů a vše i směřovat ke klidnému a příjemnému městečku, nejen ke 
komerčnímu a turisty vyhledávanému městu. Rád budu za to, když se podaří, aby v neděli 
nehrčely motorové pily, sekačky, traktory a podobně. Jinak se mi tu moc líbí. Snad ještě více 
kaváren a posezení. 

 Námět: vybudovat zastávky autobusu v periferních částech města; posílit městskou policii nebo 
zvýšit aktivnější přístup současné policie k nutnosti dodržování vyhlášek města občany (viz 
Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 1/2004 o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných místech). Připomínka: mateřská školka 
(kapacita, vedení). 

 Postavte hasičské hřiště. 

 Nepřítomnost sociální pracovnice. 

 Zakázat ohňostroje. 

 Koupaliště, byty pro seniory. 

 Město by si mělo dát velký pozor na tzv. vizuální smog, zejména ve svém okolí, podél cyklostezek 
apod. - viz například nedávno vzniklý, nevkusný a k danému místu naprosto necitlivě umístěný 
billboard (vinařství Buchtovi) u křížku při cestě na Slunečnou rozhlednu. Pokud by se každý vinař 
rozhodl umístit na své vinici podobnou reklamu, tak všichni můžou rovnou skončit, protože sem 
už nikdo nebude jezdit (když to tu bude vypadat jak v cirkusu). Dále by bylo dobré zamezit 
parkování automobilů na chodnících, například výstavbou parkovišť. Pokud jdete Pavlovicemi s 
kočárkem, neustále kličkujete mezi silnicí a chodníkem, což je dost frustrující, navíc tím trpí i 
vzhled města. Místní občané takto parkují běžně, a situace je nejhorší zejména nyní v letních 
měsících souvisejíc s přílivem turistů. Každé ubytovací zařízení by si mělo zajistit parkovací místa 
a nenechat své hosty parkovat na chodnících či na cizích pozemcích. S tím také souvisí otázka 



do jaké míry dále rozšiřovat cestovní ruch. Cestovní ruch je fajn věc pro místní podnikatele, 
jenomže tím trpí kvalita bydlení zbytku obyvatel v dotčených lokalitách. 

 

Zpracoval: GaREP, spol. s r.o., 3. 7. 2017 

 


