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Dotazník využitelnosti budov U Rybníčků a bývalého obchodu 

Sběr dat probíhal v období 9. 12.-26. 12. 2021. V elektronické formě bylo vyplněno 86 dotazníků, a to na 

odkazu: https://forms.gle/BRxLMwxHF42rpaQX7. V papírové formě byl dotazník k dispozici na vývěsce 

v ulici Pod strání a bylo obdrženo 8 vyplněných dotazníků.  

Dotazník byl rozdělen do tří sekcí. Na následujících stránkách jsou graficky znázorněna jednotlivá vyhodnocení 

a na závěr je krátké shrnutí informací z nich vyplývajících. 

 

1, Budova U Rybníčků + využití prostoru zahrady 

Uvažuje se využití pro volnočasové aktivity. Předpokládá se zde 1 velká multifunkční místnost, 3 malé 

multifunkční místnosti pro zájmové činnosti, kuchyňka pro přípravu kávy a čaje, skladovací místnosti. 

 

 

https://forms.gle/BRxLMwxHF42rpaQX7
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2, Budova bývalého obchodu  

Uvažuje se, že zde vznikne dům služeb a 2-3 obecní byty (pro seniory, lidi v nouzi, zaměstnance obce). 

 

 

3, Obchod  

Velkým tématem v této části obce je obchod. Zde jsou možné návrhy řešení, pokud by se jich někdo ujal. 
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Závěrečné shrnutí: 

1, Z grafu využitelnosti budovy U Rybníčků vyplývá, že si v této budově veřejnost nejvíce přeje: 

• malé občerstvení (kavárnu) [ANO – 71 %], 

• kurzy mimoškolní výuky a vzdělávání [ANO – 56 %], 

• dětské centrum [ANO – 54 %].   

Ohledně zahrady a prostoru U Rybníčků se veřejnost nejvíce kladně vyjádřila pro: 

• ohniště s posezením [ANO – 73 %],  

• obnovení ovocného sadu [ANO – 71 %],   

• obnovení chátrajícího altánu na svahu [ANO – 71 %]. 

Naopak nejméně by občany byla budova využívána pro: 

• počítačová místnost [NE – 78 %], 

• vyšívání [NE – 74 %],   

• pletení z proutí [NE – 66 %].  

 

2, Z grafu využitelnosti budovy bývalého obchodu vyplývá, že si v této budově veřejnost nejvíce přeje: 

• Zásilkovnu [ANO – 83 %],   

• malý obchod s potravinami [ANO – 70 %],   

• kadeřnictví [ANO – 68 %].  

Naopak nejméně by občany byla budova využívána pro: 

• Výdejní místo potravin na objednávku [NE – 57 %],   

• Kosmetika [NE – 54 %],   

• Pošta Partner [NE – 53 %].  

 

3, Ohledně možností podoby obchodu veřejnost nejkladněji hodnotí možnost malého obchodu 

s potravinami v budově bývalého obchodu.  

 

V dotazníku byla možnost zanechat nám vlastní náměty – sešlo se jich 19, moc za ně děkujeme. 

Nejčastějším námětem bylo zřízení domu pro seniory a poté klubovny pro starší děti. Všechny Vaše 

náměty jsou zveřejněny v plném znění, v jakém byly obdrženy (bez gramatických korekcí) na závěr 

tohoto vyhodnocení. 

 

Ještě jednou děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Vyhodnocený dotazník 

bude předán panu starostovi a na jeho základě se bude vycházet při dalších veřejných jednáních 

zástupců obce Nelahozeves a veřejnosti. 

 

Zároveň moc děkujeme občanům, kteří se chtějí zapojit ať už do činnosti spolku či nabídli své služby  

a nechali na sebe kontakty. Jména a kontakty zde nezveřejňujeme. 
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Vaše náměty:  

Námět č.1: 

Určitá forma obchodu s potravinami v této lokalitě chybí. Obyvatelé si na tuto skutečnost stěžovali už 

při sepisování Petice proti azyl. domu v říjnu 2019. Když se s místními spoluobčany potkám, tak se mě 

většinou ptají, zda se rýsuje nějaká naděje na provoz alespoň malého obchůdku. To, že se obchod 

vypustil z budovy u Rybníčku a přesunul do bývalé prodejny, kde budou umístěny i služby pro 

obyvatele je dobré řešení.     

Námět č.2: 

Dobrý den, ocenila bych ve vesnici lékárnu 

Námět č.3: 

V dotazníku všude chybí možnost "jiné využití" 

Námět č.4:  

Restaurace klasická hospůdka 

Námět č.5: 

např. klubovna pro starší děti, případně kroužky pro ně 

Námět č.6: 

Je super ze se resi zamer , jako komunitni centrum v obci chybi a toto je uzasna zona klidna. Brala 

bych to i jako vyuziti pripadne sici dilny ci jakykoliv zajmovych kurzu pro deti ale i dospele. Co se tyka 

zasilkovny tak ta je v soucasnosti v bycale PTZ tak neni nutne delat dalsi pobocku ,nicmene v obci jsou 

potraviny takz.drtibar je dostacujici a dale pod zamkem.Myslim ze pojizdna prodejna taky neni nutna 

v dnesni dobe kdy se da objednat z internetu a verim ze pokud to nejaky senior nezvladne nakoupit 

tak verim ze se mu da pomoci komunitou pripadne dobrymi sousedskymi vztahy . Byvalou prodejnu 

bych max nechala vyuzit na ruzne služby 

Námět č.7: 

Napadlo mě nějaké brouzdaliště nebo něco na osvěžení pro děti i dospělé...v létě to tam pěkně 

praží... 

Námět č.8: 

v návrhu jsem nenašla byty v patře bývalého obchodu 

Námět č.9: 

Zbytečná investice 

Námět č.10: 

V části budovy obchodu zrealizovat obecni startovací byty. 

Námět č.11: 

U Rybníčků dům pro seniory. 

Námět č.12: 

Bývalá prodejna - pohostinství, které v této části chybí. Po využití multifunkčního hřiště se není kde 

občerstvit. 
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Námět č.13: 

Naše obec nemá žádný penzion pro seniory a místo u rybníčku je podle mě velice vhodné, nemuseli 

bychom prosit Kralupy o umístění našich seniorů v penzionu. Malometrážní byty s denní službou.   

Chybí místo které by se dalo využít na oslavu pro více osob proto navrhuji: Obchod horní prostor 

bych využila na různé oslavy našich občanů. Dole by mohl být prostor pro služby. 

Námět č.14: 

Konečná stanice prodloužené linky metra C. 

Praktický lékař, dětský lékař, zubař. 

McDonalds/ BurgerKing 

Hračkářství 

Námět č.15: 

Navrhuji např. při kavárně provozovat knihovnu (zapůjčení knih), pořádání přednášek a výstav, 

divadlo a jiné kulturní akce...jinak všechny Vaše náměty se mi víceméňě líbí.  

Námět č.16: 

Místnost (klubovna) pro starší děti 

Námět č.17: 

SENIORTAXI 

ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ PEČOVATELKU 

POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST PRO VÝUKU SENIORŮ 

ZÁZEMÍ PRO OPRAVÁŘE DROBNÝCH ZÁVAD 

Námět č.18: 

Nic dalšího mě nenapadá, jedině vyčištění horního rybníčku pro případné vykoupání dětí (ne psů). A 

možná by bylo lepší místo ovocného sadu svah nad č.4 zalesnit. 

A v budově bývalé prodejny pak byty pro starší občany s pečovatelskou službou. To naší obci citelně 

schází, staří občané musí pak jít do penzionu v Kralupech. 

Námět č.19: 

Penzion pro důchodce 

 

 

 

 

 

 


