OTÁZKY STRATEGIE Místní
akční skupiny Mikulovsko pro
obce
Popište stručně stav místních
komunikací ve Vaší obci (stav
silnic, chodníků, cyklotras)

Celkem 18 respondentů

Plánujete budování nových
cyklotras?
Disponuje Vaše obec dostatkem
parkovacích
míst
v obci?
(Případně prosím popište stav
parkovišť.)

13 respondentů – ano
5 respondentů - ne
4 respondenti – dostatek parkovacích míst
2 respondenti nedostatek parkovacích míst v určitém období
12 respondentů – nedostatek parkovacích míst
2 respondenti – zhoršený stav stávajících parkovišť

Jaký je stav Vašich
autobusových zastávek?
(1 – 5, 1 – dobrý, 5 –
nevyhovující)

1 – 7 respondentů
2 – 5 respondentů
3 – 3 respondenti
4 – 1 respondent
5 – 2 respondenti
1 – 4 respondenti
2 – 4 respondenti
3 – 5 respondentů
4 – 3 respondenti
5 – 2 respondenti
Dobrý stav – 4 respondenti

Ohodnoťte prosím dostupnost
sociálních služeb (1 – 5, 1 –
dobrá, 5 – nevyhovující)
Jaký je stav Vašich kulturních

Silnice
Vyhovující, drobné opravy – 6 respondentů
Nevyhovující nutné opravy – 11 respondentů
Nutnost dobudování – 2 respondenti
Špatný stav mostů – 1 respondent
Chodníky
Vyhovující – 3
Nevyhovující, nutné opravy – 9
Nutné dobudování – 3
Cyklotrasy
Nevyhovující, poškozené – 9
Některé vyhovující – 3
Poškození některých úseků, nezpevněný povrch, zaplavování určitých částí a praskliny.

památek? (Uveďte případné
problémy a potřeby)
Je ve Vaší obci dostatek
sběrných míst na odpad?
Ohodnoťte prosím dostupnost
zdravotnických zařízení (1 – 5,
1 – dobrá, 5 – nevyhovující)
Jaká je ve Vaší obci kanalizace?
Uveďte prosím stav a potřeby.
(Např. dobudování v souvislosti
s novou zástavbou)

Potřeby oprav – 14 respondentů
Potřeby oprav malého i většího rozsahu. Kostely, drobné sakrální stavby, sochy a další.
Ano- 16 respondentů
Ne – 2 respondenti
1 – 9 respondentů
2 – 3 respondenti
3 – 6 respondentů
2 respondenti – pouze dešťová
5 respondentů – pouze splašková
11 respondentů – splašková a dešťová
2 respondenti – potřeby investic a rekonstrukce
2 respondenti – potřeby drobných oprav
5 respondentů – potřeba dobudování kanalizace
6 respondentů – stav dobrý

Je ve Vaší obci ČOV? Jaký je
její stav?

6 respondentů – společná ČOV s jinou obcí
2 respondenti – bez ČOV
10 respondentů – samostatná ČOV pro obec
7 respondentů – stav dobrý
1 respondent- nutná investice do oprav technologií

Stav plynofikace a vodovodu,
definujte potřeby (Např.
dobudování v souvislosti s novou
zástavbou)

Plynofikace – 16 respondentů
Částečná plynofikace 1 respondent
Bez plynofikace – 1 respondent
Vodovod – 18 respondentů
Dobrý stav plynofikace – 9 respondentů
Dobrý stav vodovodu – 8 respondentů
Nevyhovující stav vodovodu – 5 respondentů
Potřeba dobudování infrastruktury v nové zástavbě- 7 respondentů

Kvalita pokrytí signálem –

Internet, operátoři – dobrý signál – 11 respondentů

internet, operátoři

Internet, operátoři – špatný signál – 1 respondent
Internet – dobrý signál – 1 respondent
Internet – dobrý signál, operátoři – špatný signál – 2 respondenti
Problém s jedním poskytovatelem – 3 respondenti

Poslední územní plán – účinnost
od data:
Plánovaná změna v roce:
Komplexní pozemkové úpravyproběhly/neproběhly

Viz. Příloha č. 1: Územní plánování

Byl ve Vaší obci zpracován
Strategický plán rozvoje?
Rozloha lesa ve vlastnictví obce:
Projevujete zájem o výsadbu
dřevin na území obce?
Stav společných zařízení (polní
cesty, větrolamy, ad.) – potřeba
rozšířit, zpevnit, opravit?

Ano- 11 respondentů
Ne – 7 respondentů
Viz. příloha číslo 2.
Obce, které již vysazují či plánují/mají zájem o výsadbu na území obce– 11 respondentů

Jaká je ve Vaší obci spolková a
zájmová činnost? Uveďte
prosím problémy, potřeby (např.
nedostatečné prostory, atd.)

Divadelníci, Dětská gymnastika, Svaz vinařů, Občanské sdružení – sportovně – kulturní akce, cvičení, Dětský hudební
soubor, Občanské sdružení – nabídka využití volného času, Dětský folklorní soubor, Spolek přátel, Krojovaná chasa,
Skauti, Tělovýchovná jednota, Lacrosse klub, Sdružení občanů chorvatské národnosti v Jevišovce, Jezdecký klub,
Mužský a ženský sbor, Dobrovolná speleologická skupina, Tenisový klub, Radioklub, Kulečníkový klub, Sportovně
střelecký klub, Sbor dobrovolných hasičů, Skateboardový klub, Klub důchodců, Tenisový oddíl, Letecko-modelářský
klub, Pěvecký sbor, Myslivecké sdružení, Sdružení hudebníků, Sdružení zahrádkářů, Romenstudio, Stolní tenis,
Národy Podyjí, Zumba, Keramický kroužek, Babský spolek, Rybářský spolek, Atletický klub, Cvičení pro ženy a

Ano – 17respondetů
Ne – 1respondentů
Bez intravilánu – 1respondent

Dobrý stav společných zařízení - 1 respondent
Potřeby u společných zařízení - 17 respondentů
Dobrý stav polních cest – 1 respondent
Potřeba oprav polních cest – 12 respondentů
Potřebná opatření na společných zařízeních – 3 respondenti
Potřeba dobudování polních cest – 1 respondent
Potřebná opatření na větrolamech – 2 respondenti

dívky, Klub maminek, Kutílek pro děti.
Uvedené problémy – 7 respondentů
Nedostatek financí, neochota investovat osobní volno a úsilí něco organizovat, chybí kulturní dům, nutnost
rekonstrukce kulturního domu, chybí klubovna, potřeba nových prostor pro spolky, nedostatečné skladovací prostory.
Počet sociálních bytů.
Projevujete potřebu další
výstavby?

Ano – 4 respondenti - celkem 23 sociálních bytů
Mikulov – 300 bytů – nerozlišuje se, zda jsou sociální
Ne – 13 respondentů
Zájem či plán výstavby sociálních bytů – 6 respondentů

Jsou ve Vaší obci dobrovolní
hasiči? Prosím uveďte skupinu.
Definujte problémy.

JPO II – Drnholec
JPO III – Perná, Milovice, Sedlec, Březí
JPO V – Nový Přerov, Novosedly¨
Potřeby: vozidla, nová hasičská zbrojnice, oprava hasičské zbrojnice, vybavení, nová cisterna.

Uveďte prosím potřeby oprav
na veřejných budovách (např. i
u kulturního domu)

Plánované či potřebné opravy/obnovy/rekonstrukce – 17 respondentů
Bez potřeb – 1 respondent
Problémy kulturní dům (společenský sál) – 11 respondentů
Problémy obecní úřad – 5 respondentů
Obce uvedly potřeby opravy/obnovy/ rekonstrukce: společenský sál, kulturní dům, obecní úřad, bytový dům, hasičská
zbrojnice, obecní úřad, základní škola a další nemovitosti.

Stav veřejného osvětlení

Dobrý – 9 respondentů
Potřebná obnova, rekonstrukce – 9 respondentů
Potřebné dobudování – 2 respondenti

Uveďte prosím počet zařízení:
(Uveďte prosím případné

1. Tělocvična – 8 respondentů
2. Hřiště – 18 respondentů

problémy, potřeby).

3. Dětské hřiště – 18 respondentů
4. Kulturní dům – 17 respondentů
5. Knihovna – 18 respondentů
Potřeby hřiště – 2 respondenti
Potřeby kulturní dům – 6 respondentů
Potřeby knihovna – 4 respondenti
Příklady potřeb: Kulturní dům: přístavba skladu, demolice a výstavba nového kulturního domu, kompletní
rekonstrukce, fasáda, elektroinstalace, střecha, oprava příslušenství, další opravy, úpravy okolí
Knihovna: malé prostory, zastaralé vybavení, nové regály, modernizace.
Hřiště: zaplocení, nové branky, úpravy, revitalizace trávníku, další opravy

Problematika veřejného
prostranství – příklady (např. i
obnova a údržba zeleně)

Bez problému – 3 respondenti
S problémy a potřebami – 15 respondentů
Problematika zeleně – 10 respondentů
Uvedené problémy a potřeby veřejného prostranství se pojí s obnovou, údržbou a dosazování zeleně. Dále poškozování
a ničení veřejného prostranství, zajištění pořádku a čistoty, nedostatkem parkovacích míst, parkováním na zelených
plochách, odbahnění rybníka, odvodnění obecního kanálu, meliorační problémy, údržba inventáře, odpadkové koše,
odpočinková místa, lavičky.

Přibližný počet
brownfields/nevyužitých
chátrajících domů ve vlastnictví
obce
Uveďte prosím potřeby Vaší
základní/mateřské školy
(Rozšíření kapacity, vybavení,
opravy, aj.)

Brownfields – 4 respondenti
Počet brownfields – 5 budov
Potřeby mateřská škola – 11 respondentů
Potřeby základní škola – 5 respondentů
Potřeby mateřské školy: rekonstrukce dvora, rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení, vybudování přístřešku ve
dvoře, školní zahrada, oprava technického zázemí, nevyužitá kapacita, oprava sklepního prostoru – vybudování solné
jeskyně, oprava vody, střechy, chodníků, nákup nového vybavení na dětské hřiště, rozšíření kapacity, celková oprava,
nové zařízení a hračky, hřiště u školky, sklad na hračky

Základní školy: oprava fasády, vnějšího sportoviště, střecha u školní jídelny a školní družiny, rekonstrukce hřiště,
přestavba WC, přestavba učeben, výměna elektrického vedení, výměna radiátorů, odhlučnění učebny, nový nábytek a
vybavení, kamerový systém, bezbariérový přístup, vnitřní konektivita, internet, rozšíření prostor, půdní vestavba,
oprava střechy, dveří, zateplení, fasáda, výměna starých oken, výměna kotlů, oprava školního hřiště.
Probíhá ve Vaší škole/obci,
zájmové, neformální nebo
celoživotní vzdělávání?
Je Vaše obec veřejným
opatrovníkem?
Jsou ve Vaší obci podnikatelé,
kteří provozují sociální
podnikání? (Zaměstnávají
znevýhodněné skupiny osob)
Prováděla se ve Vaší obci
protipovodňová opatření?
(Projevujete zájem o opravy,
doplnění?)

Ano – 2 respondenti
Ne – 16 respondentů
Ano – 6 respondentů
Ne -13 respondentů
Ne – 18 respondentů

Ano – 5 respondentů
Současná realizace – 1respondent
Ne – 12 respondentů
Zájem o opravu či doplnění - 2 respondenti

Příloha č. 1: Územní plánování
Obec
Bavory
Brod nad Dyjí
Březí
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Horní Věstonice
Jevišovka
Klentnice

Územní plán platnost od data
r. 1999, dílčí změna č. 1 r. 2006, č. 2 r. 2009
r. 2012
r. 2012
Platný územní plán
r. 2011
r. 2009
r. 2000, poslední dílčí změna r. 2015
r. 2012
r. 2015
r. 2014

Plánovaná změna územního plánu
Probíhá změna
r. 2017
r. 2017
Probíhá změna
r. 2017
Hotové změny 1. čtvrtletí r. 2016

Mikulov
Milovice
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Sedlec

Platný územní plán
r. 2009, změna č. 1 r. 2015
r. 2012
r. 2011
r. 2015
r. 2013
r. 2011
r. 1996

Příloha č. 2: Rozloha lesa ve vlastnictví obce
Rozloha lesa ve vlastnictví obce
Bavory
Brod nad Dyjí
Březí
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Horní Věstonice
Jevišovka
Klentnice
Mikulov
Milovice
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná

ha
10,7412
neuvedeno
7,8094
neuvedeno
x
neuvedeno
30
neuvedeno
20
2,6284
x
x
38
2
1,8
6,0125
neuvedeno

Zpracování nového generelu 2016
Změna č. 2 v jednání, změna č. 3 v plánu r.
2017
r. 2016
r. 2016

Sedlec

neuvedeno

