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Úvod
Dotazníkové šetření ohledně kvality života občanů v obci Píšť v rámci zpracovávání Strategického plánu
rozvoje obce Píšť pro období 2016 – 2022 proběhlo na přelomu měsíců říjen a listopad (27. 10. –
11. 11.) roku 2015. Hlavním smyslem průzkumu bylo seznámit se s postoji obyvatel Píště k jejich obci a
nejrůznějším oblastem života v ní tak, aby mohla obec v budoucnu vytvářet příznivější podmínky pro
život svých občanů a maximalizovat tak kvalitu života v obci. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad
pro zpracování strategického plánu obce, jehož budou součástí a měly by vést ke tvorbě opatření,
která by mohla zjištěné nedostatky a nespokojenost odstranit či alespoň snížit a přispět tak
k celkovému rozvoji obce Píšť.
Cílovou skupinou byli především občané obce Píšť. Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti
v obci v počtu jeden dotazník na domácnost. Papírové dotazníky mohli dotazovaní odevzdávat
na obecním úřadě, dále byl na webových stránkách obce umístěn odkaz na online dotazník. O konání
dotazníkového šetření v obci byla veřejnost informována na veřejných zasedáních zastupitelstva, dále
byla informace uveřejněna opakovaně v místním rozhlase. Veškeré šetření bylo anonymní.
Počet shromážděných dotazníků je z hlediska statistického vyhovující – celkový počet respondentů
je 189 (tabulka 1). Základní soubor dotazovaných činil cca 2 112 osob (počet osob v obci Píšť k 31. 12.
2014). Výběrový soubor byl pak 1 814 osob, jelikož dotazník mohli vyplnit pouze osoby starší 15 let.
Celkový počet vyplněných dotazníků tedy vůči výběrovému souboru činil 10 %. Návratnost dotazníků
považujeme (vzhledem k množství sledovaných údajů i velikosti obce, kde průzkum probíhal)
za optimální a pro daný záměr dostačující.
Tabulka 1: Základní a výběrový soubor
Základní a výběrový soubor
Věková kategorie
Počet obyvatel v obci Píšť k 31. 12. 2014základní soubor
Počet obyvatel v obci Píšť k 31. 12. 2014výběrový soubor
Počet oslovených obyvatel
Podíl oslovených jednotek kvótním
výběrem (%)
Počet vyplněných dotazníků
Počet vyplněných dotazníků vůči
výběrovému souboru (%)

0–14
let

15–29
let

30–49
let

298

370

619

0

370

0

50–64
let

65 a
více let

celkem

472

353

2 112

619

472

353

1 814

370

619

472

353

1 814

0

100

100

100

100

100

0

30

66

62

31

189

0

8

11

13

9

10
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Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných
Skupina účastníků dotazníkového šetření se skládá z vyváženého vzorku obyvatel dle pohlaví
(tabulka 2), a to i v porovnání s podílem mužů (49 %) a žen (51 %) v obci. Z celkového počtu 189
dotazovaných je 50 % mužů, 50 % žen.
Tabulka 2: Charakteristika respondentů dle pohlaví

Pohlaví

Muž
Žena
Celkem

Počet odpovědí

Odpovědi v %

95
94
189

50
50
100

Počet obyvatel
k 31. 12. 2014
1 040
1 072
2 112

Podíl obyvatel v obci v %
k 31. 12. 2014
49
51
100

Návratnost dotazníků dle věkového zařazení dotazovaných je rovněž v porovnání s podílem obyvatel
v obci dle věkové struktury optimální (tabulka 3). Největší zastoupení má v dotazníkovém šetření
skupina obyvatel ve věku 30- 49 let (35 %) a následně 50- 64 let (33 %). Obyvatelé ve věku 15- 29 let
a 65 a více let se na dotazníkovém šetření podíleli z 16 %.
Tabulka 3: Charakteristika respondentů dle věkových skupin
Počet odpovědí

Věk

15 - 29 let
30 - 49 let
50 - 64 let
65 a více let
Celkem

30
66
62
31
189

Odpovědi v %
16
35
33
16
100

Počet obyvatel
k 31. 12. 2014
370
619
472
353
1 814

Podíl obyvatel v obci
v % k 31. 12. 2014
20
34
26
20
100

Dotazník dále vyplnilo nejvíce osob se středním vzděláním (58 % respondentů) a zaměstnaných osob
(59 %). Z hlediska typu domácnosti je zde nejvyšší zastoupení osob žijících v domácnosti bez dětí
(37 %). Velký podíl dotazovaných (69 %) tvořili obyvatelé žijící v obci Píšť od narození. Mezi
respondenty se nevyskytují osoby bez vzdělání nebo s neúplným vzděláním a osoby žijící v jiné obci.
Zastoupení dotazovaných dle vybraných charakteristik respondentů je uvedeno v následující tabulce 4.
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Tabulka 4: Zastoupení dotazovaných dle vybraných charakteristik respondentů

Nejvyšší
dosažené
vzdělání

Pracovní
zařazení

Typ Vaší
domácnosti

Jak dlouho
žijete v obci?

Bez vzdělání nebo neúplné vzdělání
Základní
Střední
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem
Student
Zaměstnanec
Podnikatel, živnostník, OSVČ
Nezaměstnaný
Starobní důchodce
V domácnosti
Celkem
Domácnost bez dětí
Domácnost s nezaopatřenými dětmi (alespoň jedno dítě
do 18 let)
Domácnost se staršími dětmi (alespoň jedno dítě nad 18
let)
Jiné
Celkem
Od narození
Přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
Přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
Přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
V obci nežiji
Celkem

Počet odpovědí
0
22
110
13
44
189
13
111
10
2
47
6
189
70

Odpovědi v %
0
12
58
7
23
100
7
59
5
1
25
3
100
37

50

26

60

32

9
189
130
7
41
11
0
189

5
100
69
4
21
6
0
100

Vzhledem ke struktuře a počtu oslovených je možné konstatovat, že byl zjištěn reprezentativní názor
občanů obce Píšť.
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Interpretace výsledků
Kvalita života v obci
Spokojenost s životem v obci Píšť
Dotazovaným se v obci Píšť žije z 61 % spíše dobře, 26 % velmi dobře, z 8 % ani dobře ani špatně
a z 5 % spíše špatně (graf 1). Žádný respondent neodpověděl, že by se mu v obci žilo velmi špatně.
Graf 1: Hodnocení spokojenosti s životem v obci Píšť dle respondentů celkem v %

Jak se Vám v obci žije?
5%

61 %

8%

26 %

Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
Ani dobře ani špatně

V následujícím grafu 2 je znázorněno hodnocení spokojenosti s životem v obci Píšť podle jednotlivých
skupin respondentů. Odpověď „Spíše dobře“ převažovala u většiny skupin dotazovaných.
Celkové hodnocení spokojenosti s životem v obci je velmi pozitivní. Odpověď „Velmi dobře“ a „Spíše
dobře“ převyšuje nad ostatními odpověďmi u většiny skupin dotazovaných. Zmiňované odpovědi byly
uváděny jednotlivými skupinami dotazovaných z 67 - 100 %. Jednoznačnou spokojenost (100 %)
vyjádřily skupiny „Podnikatel, živnostník, OSVČ“ (z toho 10 % respondentů odpovědělo „Velmi dobře“,
90 % respondentů odpovědělo „Spíše dobře“) a „Nezaměstnaný“ ( z toho 50 % respondentů
odpovědělo „Velmi dobře“, 50 % respondentů odpovědělo „Spíše dobře“). Naopak nižší spokojenost
(33 % odpovědí „Spíše špatně“) projevili dotazovaní, kteří jsou podle pracovního zařazení
„V domácnosti“.
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Graf 2: Hodnocení spokojenosti s životem v obci Píšť dle charakteristicky respondentů v %
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Dotazovaní mají na obci nejraději blízkost přírody, tato odpověď byla v šetření uvedena 118 krát (62 %
respondentů). Dále oceňují klidný život, který jim život v obci umožňuje (42 % dotazovaných) a jsou
spokojeni i se vzhledem obce (33 % dotazovaných). Dále se respondentům líbí možnost sportovního
vyžití a dostupnost služeb a obchodů. Méně se objevovala témata „Možnost podnikání“, „Dostupnost
pracovních příležitostí“, „Dobré mezilidské vztahy“ a „Dobré fungování školky“. Téma „Kvalitní cesty“
nevybral u této otázky žádný z dotazovaných. Výběr nejčastějších odpovědí znázorňuje následující
graf 3. V kategorii „jiné“ dotazovaní uváděli bohatou spolkovou činnost a vysílání kabelové televize,
kde mohou občané sledovat aktuality o dění v obci.
Slovně pak doplnili oblasti, kterých si v obci nejvíce cení. Nejčastěji respondenti zmiňovali (43 %) oblast
služeb a vybavenost obce, kde oceňují existenci sportovního areálu, kostela, obchodů, koupaliště a
dostupnost lékaře a lékárny. Mimo oblasti uvedené v grafu 3 dále zmiňovali tradiční události v obci
(Odpust, Strassenfest apod.). Opakovaly se pak oblasti: vzhled obce, kulturní a sportovní vyžití,
volnočasové aktivity a klidný život v obci. Celkem 20 % respondentů otázku nezodpovědělo. Konkrétní
komentáře respondentů jsou přílohou tohoto dokumentu (příloha 1).
Graf 3: Výskyt nejčastějších odpovědí na otázku, co se občanům na obci nejvíce libí v %
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
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Občané obce Píšť jsou nejvíce nespokojeni s kvalitou cest v obci. Odpověď „Nekvalitní cesty“ volilo
49 % respondentů. Dále jim nejčastěji vadí špatný stav ovzduší, nedokončená kanalizace, špatné vztahy
mezi lidmi (graf 4). Dotazovaní neuváděli vůbec či málo odpovědí „Nespokojenost s fungováním školy“,
„Nespokojenost s fungováním školky“, „Špatné podmínky pro podnikání“, „Malé možnosti vyžití
v přírodě“ a „Nepořádek v obci“.
Podrobněji opět dotazovaní komentovali oblasti v otázce - čeho si nejméně v obci cení/nemají rádi v
obci. Výsledkem je nejčastější zdůrazňování témat znečištění ovzduší lokálními topeništi (volilo 19 %
respondentů), dále špatné mezilidské vztahy (16 % respondentů) a špatná infrastruktura (14 %
respondentů). Konkrétní komentáře respondentů jsou přílohou tohoto dokumentu (příloha 2).

Graf 4: Výskyt nejčastějších odpovědí na otázku, co se občanům na obci nejvíce nelibí v %
Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
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Hodnocení spokojenosti občanů z pohledu vybraných oblastí
Celkově převažovali respondenti, kteří jsou s úrovní daných oblastí obce spokojeni (60 %
dotazovaných). Celkem 20 % mají k daným oblastem určité výhrady. Zbylých 20 % uvedlo, že situaci
nemůže posoudit. Nejpozitivněji hodnotili dotazovaní oblast „Bydlení v obci“, dále „Péče o veřejné
prostranství“, „Informovanost o obci“ a následně „Sportovní vyžití“ (graf 5).
Nejvyšší nespokojenost respondenti vyjádřili s úrovní zdravotnictví, stavem životního prostředí a
veřejnou dopravou. V oblasti zdravotnictví nejsou dotazovaní spokojeni hlavně kvůli absenci dětského
lékaře. Pár dotazovaných vyjádřilo také nespokojenost s kvalitou služeb poskytovaných místními lékaři.
V oblasti životního prostředí nejsou dotazovaní spokojeni převážně kvůli používání nevhodných paliv
občany pro topení, kterým dochází ke znečišťování ovzduší. Zmíněna byla i nedokončená kanalizace a
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výskyt černých skládek. V oblasti veřejné dopravy si respondenti stěžovali na špatná spojení veřejné
dopravy, málo autobusů (nejčastěji na nedostatečná autobusová spojení o nedělích a svátcích), špatné
spojení na Opavu, Hlučín i Ostravu. V této oblasti respondenti vyjadřovali i nespokojenost s dopravou
a komunikacemi obecně. Nejčastěji uváděli problematiku parkování aut na cestách a chodnících,
nedostatečnou kontrolu dodržování předepsané rychlosti 50 km/h a nedostatečné udržování
komunikací v zimě. Konkrétní zdůvodnění nespokojenosti s uváděnými oblastmi je přílohou tohoto
dokumentu (příloha 3).
Odpověď „Nemohu posoudit“ volili respondenti nejčastěji u oblasti „Podmínky pro podnikání“ a pak
u oblasti „Školství“.
Graf 5: Hodnocení obce z hlediska vybraných oblastí dle respondentů v %
Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek:
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Vymezení nedostatků u obecní infrastruktury a občanské vybavenosti
Za nedostačující či chybějící infrastrukturu obce dotazovaní nejčastěji považují komunikace, kanalizaci,
parkovací plochy, chodníky a sběrný dvůr (graf 6).
Dotazovaní pak uvedená témata nejčastěji doplnili o témata „jiné“, která nebyla uvedena ve výběru a
to o kulturní dům, bankomat a zdravotnictví. Dále se v sekci „jiné“ vyskytovaly odpovědi, které zazněly
vždy pouze jednou:








nádoby na plast,
dětské hřiště,
osvětlení na školní ulici,
silniční radar se záznamovou kamerou,
autobusová spojení,
obecní rozhlas,
ulice k lékárně,
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lavička u zdravotního střediska, obchodu,
hodiny na kostelní věži.

Ve zdůvodněních své nespokojenosti uváděli dotazovaní u tématu „komunikace“ nejčastěji
nevyhovující stav komunikací v obci, nedostatek parkovacích míst, problémy způsobené parkováním
aut na hlavní silnici v obci, nevyhrazený prostor pro cyklisty na silnicích, neudržování komunikací
v zimě, absence a špatný stav chodníků v některých částech obce, nedodržování předepsané rychlosti
u projíždějících aut. U tématu „kanalizace“ se dotazovaní vyjadřovali převážně ohledně její absence.
Konkrétní zdůvodnění nespokojenosti s obecní infrastrukturou jsou přílohou tohoto dokumentu
(příloha 4).
Graf 6: Nejčastější označení chybějící či nevyhovující obecní infrastruktury, vybavenosti obce dle
respondentů v %
Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti podle Vás nejvíce
chybí nebo jsou v nevyhovujícícm stavu?
60
50

51

46

40

29

30

26

25

20

12

11

Jiné

Nádoby na
tříděný
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Parkovací
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Chodníky

Sběrný dvůr

Vymezení chybějících služeb v obci
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř polovina dotazovaných postrádá v obci Píšť nějakou další
službu (graf 7). Otázka „Chybí v obci nějaké služby“ byla dotazovanými zodpovídána z 53 % „Ne“
a z 46 % „Ano“. Jeden dotazovaný nevyjádřil.
Dotazovaní, kterým v obci chybí nějaká služba, dále mohli uvést, jakou službu v obci postrádají.
K doplňující otázce se vyjádřilo 82 dotazovaných. Nejčastěji vyskytovanou odpovědí byl dětský lékař a
bankomat. Další nejvíce zmiňované služby byly lékař, kulturní dům, obchod s textilem, obuví, drogerií,
jiný; ubytovací zařízení; sauna, relaxační centrum.
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Graf 7: Hodnocení absence služeb v obci Píšť dle respondentů celkem v %
Chybí Vám v obci nějaké služby?
1%

46 %

Ano
Ne
Neodpověděli

53 %

Mezi dotazované, u kterých převažovala odpověď „Ano“ nad odpovědí „Ne“, patří osoby ve věku 15 29 let a 30 - 45 let, dále osoby s dosaženým vyšším odborným vzděláním, osoby zaměstnané, osoby
žijící v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (alespoň jedno dítě do 18 let). Největší podíl odpovědí,
které vyjadřují absenci některých služeb v obci, byl zaznamenán u dotazovaných, kteří patří do skupiny
„Přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech“. Přehled hodnocení jednotlivými skupinami
dotazovaných je znázorněn v grafu 8.
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Graf 8: Hodnocení absence služeb v obci Píšť podle charakteristiky respondentů v %
Chybí Vám v obci nějaké služby?
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Nejčastější příčiny zhoršující kvalitu životního prostředí v obci
Nejčastěji dotazovaní uváděli za příčinu zhoršování kvality životního prostředí v obci lokální topeniště
(spalování nevhodných paliv v domácnostech, emise škodlivých látek) (uvedlo 71 % respondentů).
Mezi další příčiny podle dotazovaných patří neukázněnost občanů (43 % respondentů), nedostatečná
ekologická osvěta (34 % respondentů) a existence černých skládek (17 % respondentů). Celkem 20 %
dotazovaných je s kvalitou životního prostředí v obci spokojeno.
Nejčastější odpovědi jsou uvedeny v grafu 9. Mimo tyto odpovědi bylo uvedeno (vždy pouze jednou):










Nehorázné zisky ČEZu a RWE - vysoké ceny energií.
Nevyhovující kanalizace.
Občané neudržují pořádek před nemovitostmi (ne všichni).
Spalování plastů, nebo dřevěných okenních rámů v noci.
Spalování nevhodného odpadu nejen v domácnostech.
Sběr plastových odpadů formou odpadových pytlů dodaných každému RD (zkušenosti ze
sousedních vesnic).
Nepořádek u kontejnerů, který dělají neukáznění občané!
Průmyslová zóna nad obcí.
Polsko.

Graf 9: Nejčastější vlivy zhoršující kvalitu životního prostředí v obci dle respondentů v %
Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí?
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Hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času v obci
Lze konstatovat, že jsou dotazovaní obecně spokojeni s možnostmi trávení volného času v obci Píšť
(graf 10). Odpověď „Velmi spokojen/a“ a „Spíše spokojen/a“ volilo 81 % dotazovaných. Nespokojenost
vyjádřilo pouze 5 % dotazovaných. Celkem 13 % dotazovaných nedovedlo spokojenost posoudit
a jeden respondent se k otázce nevyjádřil.
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Graf 10: Hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času dle respondentů celkem v %
Jste spokojen/a s možnostmi trávení volného času v obci?
1%
2%
3%

13 %

21 %

Jsem velmi spokojen/a
Jsem spíše spokojen/a
Jsem spíše nespokojen/a
Jsem velmi nespokojen/a
Nedovedu posoudit
Neodpověděli

60 %

Celkové hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času v obci Píšť je velmi pozitivní, jak lze
vidět v grafu 11, kde je uvedeno hodnocení podle charakteristiky respondentů. U skupin „Podnikatel,
živnostník, OSVČ“ (50 % respondentů odpovědělo „Velmi spokojen/a“, 50 % respondentů odpovědělo
„Spíše spokojen/a“) a „Nezaměstnaný“ (50 % dotazovaných odpovědělo „Velmi spokojen/a, 50 %
dotazovaných odpovědělo „Spíše spokojen/a“) byla zaznamenána 100% spokojenost. Určitou míru
nespokojenosti (odpovědi „Velmi nespokojen/a“ a „Spíše nespokojen/a“) vyjádřily některé osoby
v domácnosti, studenti a osoby s vyšším odborným vzděláním.
Konkrétně dotazovaní nejčastěji hodnotili pozitivně:





možnost sportovního vyžití,
blízkost přírody,
existenci hřišť a dětských hřišť v obci,
koupaliště.

Velký počet dotazovaných do slovního hodnocení obecně uvedl, že obec Píšť poskytuje dostatek
možností pro volnočasové vyžití.
Méně často respondenti zmiňovali:





možnost kulturního vyžití,
aktivity spolků,
výskyt cyklostezek,
restaurace.

V případě nespokojenosti s možnostmi trávení volného času se objevily následující odpovědi:







chybí nějaká oddechová zóna, louka, park,
málo kulturního vyžití,
chybí vyžití pro teenagery,
časté volné pobíhání psů, někteří si dělají z polí motokrosové tratě,
chybí mi bowling, minikino či podobný podnik,
chybí čistá kavárna s kuřáckými prostory s WiFi, kde by byla možnost pracovat na laptopu, učit
se.
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Graf 11: Hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času v obci Píšť podle charakteristiky respondentů v %
Jste spokojen/a s možnostmi trávení volného času v obci?
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Příležitost obyvatel ke vzájemným společenským kontaktům
Dotazovaní se ze 74 % vyjádřili, že mají v obci dostatek příležitostí pro navazování společenských
vztahů (graf 12). Odpověď „Rozhodně ano“ označilo 22 % dotazovaných a odpověď „Spíše ano“ 52 %
dotazovaných. Odpověď „Spíše ne“ si vybralo 11 % dotazovaných a pouze 1 % respondentů si myslí, že
rozhodně nemá příležitost k navazování společenských kontaktů. Celkem 13 % tvoří dotazovaní, kteří
nedovedou příležitost posoudit. Jeden respondent na otázku neodpověděl vůbec.
Graf 12: Hodnocení příležitosti ke vzájemným společenským kontaktům dle respondentů celkem v %
Mají obyvatelé obce dostatek příležitostí k navazování vzájemných kontaktů?
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22 %
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Rozhodně ne
Nedovedu posoudit
Neodpověděli

52 %

Přehled hodnocení jednotlivými skupinami dotazovaných je znázorněn v grafu 13.
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Graf 13: Hodnocení příležitosti ke vzájemným společenským kontaktům v obci Píšť podle charakteristiky respondentů v %
Mají obyvatelé obce dotatek příležitostí k navazování vzájemných kontaktů?
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Hodnocení pocitu bezpečí v obci
Celkem 74 % dotazovaných se necítí v obci Píšť bezpečně, 21 % respondentů potvrdilo pocit bezpečí
v obci a 4 % se cítí v obci bezpečně, ale mají zároveň k bezpečnosti jisté výhrady. Jeden z respondentů
na otázku neodpověděl.
Polovina dotazovaných (51 %) si myslí, že bezpečnost v obci ohrožuje výskyt problémových osob
(nevhodné chování, vandalismus atd.). Jako problémové vidí 45 % dotazovaných „Nedodržování
povolené rychlosti automobilů v obci“. Celkem 30 % dotazovaných shledává jako příčinu „Kriminalitu
páchanou v obci (krádeže majetku, násilná činnost atd.) a 26 % „Nedostatečnou činnost policie“
(graf 14).
Graf 14: Hodnocení pocitu bezpečí v obci Píšť dle respondentů celkem v %
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atd.)
Mimo odpovědi zmiňované v grafu 14 dotazovaní uváděli za problematické (vždy pouze jednou):












Stání aut na hlavní silnici.
Tolerování popíjení alkoholu některých řidičů (ze známosti jiných).
Nevhodné parkování na hlavní komunikaci.
Parkování vozidel podél hlavních silnic.
Málo přechodů pro chodce třeba u obchodu atd.
Volné potulování psů.
Nepořádek a často poničené prostředí dětského hřiště u ZŠ.
Akce pro velmi velký počet lidí (500 +) pořádané na nevhodných pozemcích např. vinobraní
v minulých letech. Lidé si dělají z přilehlých pozemků veřejná WC, někteří nerespektovali
soukromé vlastnictví a noční klid.
Velmi časté - Hůrky: drogoví dealeři.
Parkování autobusů na hlavní cestě. Úzká cesta ke škole u Mrůzků, v ranních hodinách hrozné.
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Dojížďka za prací/do školy
Dojížďka za prací nebo do školy mimo obec dopadla následovně, celkem 63 % dotazovaných uvedlo, že
dojíždí do zaměstnání či do školy mimo obec Píšť. Jeden dotazovaný odpověď neuvedl (graf 15).
Graf 15: Hodnocení dojížďky za prací/do školy mimo obec Píšť dle respondentů celkem v %
Dojíždíte za prací nebo do školy mimo obec?
2% 1%
22 %

36 %
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Ano- autem
Ano- autobusem
Ano- jinak (např. na kole)

39 %

Neodpověděli

Auto, jako dopravní prostředek k vyjíždění mimo obec používá 39 % dotazovaných, dále obyvatelé
obce využívají k přepravě autobus (22 %) a 2 % pak jiný dopravní prostředek (graf 15).
Nejčastěji respondenti dojíždí do krajského města Ostravy (35 % dotazovaných), pak do spádového
centra obce města Hlučína (5 % dotazovaných) a do Dolního Benešova (5 % dotazovaných). Následně
respondenti dojíždí do okresního města Opavy (3 % dotazovaných).
Mimo obec vůbec nevyjíždí dotazovaní nezaměstnaní. Velmi málo pak osoby ve věku 65 a více let.
V případě, že mimo obec vyjedou, používají jako dopravní prostředek autobus. Dle pracovního zařazení
vyjíždí mimo obec minimálně starobní důchodci a osoby v domácnosti. Naopak nejvíce mimo obec
vyjíždějí studenti a skupina podnikatelé, živnostníci, OSVČ. Auto je nejčastějším dopravním
prostředkem právě podnikatelů, živnostníků, OSVČ. Autobus používají k přepravě nejčastěji studenti.
Přehled využívání daným dopravním prostředků pro dojížďku za prací/do škol jednotlivými skupinami
je znázorněn v grafu 16.
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Graf 16: Hodnocení dojížďky za prací/do škol daným dopravním prostředkem mimo obec Píšť podle charakteristiky respondentů v %
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Hodnocení informovanosti občanů a návrh vhodných informačních kanálů
Způsoby komunikace mezi obcí a občany
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že dotazovaní nejvíce preferují komunikaci prostřednictvím
zpravodaje v papírové podobě. Tato odpověď se objevila 155 krát (82 % respondentů). Zhruba
polovina respondentů (54 %) upřednostňuje komunikaci prostřednictvím webových stránek obce
(graf 17). Méně oblíbené se mezi dotazovanými jeví zasílání aktualit o aktuálních záležitostech formou
sms.
Mimo odpovědi uvedené v grafu dotazovaní nejčastěji zmiňovali:





informační kanál kabelové TV,
obecní rozhlas,
osobní kontakt,
facebook.

Graf 17: Nejčastěji preferované způsoby komunikace mezi obcí a občany obce Píšť dle respondentů v %
Jaký způsob komunikace mezi obcí a občany preferujete?
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Informace sleduje na webových stránkách obce 33 % dotazovaných jeden krát měsíčně (graf 18).
Celkem 31 % sleduje webové stránky pravidelně a to jednou týdně a 15 % méně často (3 krát až 4 krát
za rok). Celkem 10 % tvoří dotazovaní, kteří nenavštěvují webové stránky obce vůbec. Mezi
dotazovanými jsou také osoby, které nemají internet (10 % dotazovaných). Jeden respondent
na otázku neodpověděl.
Graf 18: Hodnocení sledování informací o obci na webových stránkách dle respondentů celkem v %
Pokud sledujete informace o dění v obci na webových stránkách, jak často je
navštěvujete?
1%
10 %

10 %
31 %

Pravidelně (1 x za týden)
Občas (1 x za měsíc)
Méně často (3 x- 4 x za rok)

15 %

Vůbec
33 %

Nemám internet
Neodpověděli

Odpověď „Občas (1x za měsíc)“ ze svých odpovědí nejčastěji volili podnikatelé, živnostníci, OSVČ. Dále
bylo zjištěno, že méně často navštěvují webové stránky obce studenti. Třetina dotazovaných studentů
nenavštěvuje webové stránky obce vůbec. Odpověď „Nemám internet“ nejčastěji uváděly skupiny
„jiné“ v dělení podle typu domácnosti a osoby nezaměstnané.
Přehled hodnocení jednotlivými skupinami dotazovaných je znázorněn v grafu 19.
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Graf 19: Hodnocení frekvence sledování informací o obci na webových stránkách obce Píšť podle charakteristiky dotazovaných v %
Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
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Informování občanů o dění v obci
Z dotazníkového šetření vyplývá, že je 80 % dotazovaných spokojeno s poskytovanými informacemi
o obci Píšť (graf 20). Tito dotazovaní odpověděli na otázku, zda jim chybí o obci nějaké informace,
odpověď „Ne“.
Zbylých 19 % dotazovaných uvedlo, že jim nějaké informace o obci chybí. Z 24 odpovědí na doplňující
otázku, jaké informace dotazovaným chybí, vyplynula největší absence informací ze zasedání
zastupitelstva. V této souvislosti odpovídající zmiňovali chybějící včasné oznámení konání schůzí obce,
závěry ze zasedání zastupitelstva, veškeré důležité informace, týkající se rozhodování, podrobné
záznamy z jednání obce (i na kabelové TV).
Dále se v odpovědích vyskytovaly následující informace (vždy pouze jednou):












Kanalizace.
Více informací na Info KTP.
Měření kvality ovzduší – monitoring.
Stav podzemních zásob vody pro potřeby obecního vodovodu. Zda se projevilo dlouhodobé
sucho na výšce hladiny vody ve vrtech.
Rozvoj obce - co se týče výstavby.
Jakým způsobem jsou kontrolovány vyhlášky a nařízení obce - např. spalování odpadů
na zahradách za nepříznivých povětrnostních podmínek a případné postihy za porušování.
Absence inzerce zboží k nabídce.
Když chci něco úředního vyřídit - konkrétní postup/návod (za kým jít, co si připravit, jak dlouho
to bude trvat …).
Různé.
Zákulisní.
Veškerá naše píštěcká mafie napojená na obec - Slavia Píšť, Fichna, Hudeczek, starosta, část
zastupitelstva atd., atd. … je to hnus, ale pravděpodobně se toho jen tak nezbavíme.

Graf 20: Hodnocení absence informací o obci Píšť dle respondentů celkem v %
Chybí Vám o obci nějaké informace?
1%
19 %
Ano
Ne
Neodpověděli
80 %

Přehled hodnocení jednotlivými skupinami dotazovaných je znázorněn v grafu 21.
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Graf 21: Hodnocení absence informací o obci Píšť podle charakteristiky dotazovaných v %
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Doporučení pro rozvoj obce
Preference využití obecních finančních prostředků
Nejvíce dotazovaných (66 %) se shodlo na tom, že by obecní prostředky využili přednostně na
rekonstrukci místních komunikací. Další, nejčastěji zmiňované oblasti, které by dotazovaní vybrali pro
umístění finančních prostředků, jsou: bytová výstavba a dobudování technické infrastruktury, kulturní,
společenské a sportovní aktivity, veřejná doprava, veřejná zeleň a prostředí v obci a cyklostezky.
Kromě oblastí, uvedených v grafu 22, dotazovaní uváděli vícekrát:





Výstavba kulturního domu.
Chodníky (dodělání chodníků druhé strany zámkovou dlažbou).
Kanalizace.
Zlepšení životního prostředí, podpora ekologie.

Dále bylo zmíněno (vždy pouze jednou):











Sociálně slabým přispět na ekologické topení - řešit jednotlivě, hledat řešení aspoň při inverzi.
Likvidace suchých stromů (směr Bělá).
Z obecního rybníku udělat sportovní.
Vyčištění nánosu potoka.
Rekonstrukce bytového domu v majetku obce.
Budování obecně-prospěšných staveb (např. kulturní dům, wellness).
Budování obecních bytů.
Autobusy vhodné pro městskou dopravu, ale nevyhovující pro dojíždění do Ostravy.
Nedostatečně vytápěné.
Oprava zastávek.
Radar na měření rychlosti a kontrola polských kamionů.

Graf 22: Nejčastější návrh využití obecních finančních prostředků dle respondentů v %
Na co byste přednostně využili obecní finanční prostředky?
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Preference podporovaných oblastí
Nejvíce dotazovaných (62 %) by v obci podpořilo oblast bezpečnost, zdravotnictví (56 % respondentů),
infrastruktura v obci (48 % respondentů) a ochrana životního prostředí (45 % respondentů). Výčet
odpovědí je znázorněn v grafu 23.
Ti dotazovaní, kteří si z odpovědí nevybrali, uváděli odpovědi (vždy pouze jednou):






Výstavba kulturního domu.
Již neplýtvat financemi na Slávii - fotbal, ale finančně podpořit jiné sporty a kulturu, jak to
navrhoval p. Gulinský.
Fotbal.
Absence domova důchodců. Současný domov s pečovatelskou službou je pouze pro lidi se
soběstačností (azylový dům)!
Podobně jako předchozí otázka. Je nutno mít v rámci obce podporu všeho.

Graf 23: Nejčastější návrh oblastí a činností, které mají být v obci podporovány v %
Jaké oblasti a činnosti by měly být v obci podporovány?
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Školství

Místa v obci, či v okolí obce, které si zaslouží rozvoj
Odpovědi dotazovaných na otázku, zda v obci Píšť existuje místo, které je nevyužité a zaslouží si rozvoj,
lze shluknout do následujících tematických oblastí. U některých uváděných míst dotazovaní uváděli
konkrétní návrh rozvoje či možnost využití.
Tematické oblasti:


„Rybníky, studánky, vodstvo“ - zde se nejčastěji opakovala rekultivace rybníku či obnovení
obecního rybníku, zvelebení okolí rybníku, rekonstrukce protipovodňové nádrže za obcí
a vybudování dalších protipovodňových polderů, vyčištění studánek na katastrálním území
obce a vyčištění potoka.
Konkrétní výčet odpovědí, týkající se této oblasti, je přílohou tohoto dokumentu (příloha 5).
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„Bývalé Jednotné zemědělské družstvo“ - dotazovaní navrhují využití bývalého JZD pro zřízení
penzionu či jiného ubytovacího zařízení, rekreační centrum včetně bowlingové dráhy,
wellness, stolařskou dílnu pro pracovní podmínky, klubovny pro spolky, využití pro občany,
společenský sál, knihovnu, obřadní síň apod., pozemek pro parkové úpravy nebo částečně
pro parkoviště, "Urbišovec" - v objektu by mohlo být zázemí pro turistický ruch či volnočasové
aktivity,
„Sportovní vyžití, volnočasové aktivity“ - dotazovaní uváděli obnovu psího sportoviště
na Kolkově hoře, lesní turistiku, pokračování naučné stezky z Hůrek přes Hranečník, třeba
na ulici Pod Svahem, kde by navázala na zelenou turistickou značku do Bělé, vybudování
cyklostezek (Pila - Mlýnek – Bělá, další směrem na Polsko), využití ulice Sportovní pro in-line
bruslení bez aut, vybudovat další dětské hřiště a věnovat se rozvoji Dančí obory, o které se
moc neví.
„Doprava, komunikace“ – v odpovědích zaznělo autobusové stanoviště, oprava cesty na ulici
U Potoka, popř. další úseky v obci, které ještě nejsou opatřeny asfaltovou cestou, zvelebení
pěší stezky k obci Bělá - na cestě je mohutný dub - pozor, udělat pouze pro pěší, nikoliv
pro motoristy, polní cesty do lesa, zprovoznění dávných vojenských cest např. Hlučnice - Starý
Kravín
„Starý kravín“- zkulturnit
„Pozemek naproti Prefy“ - bývalé smetiště před firmou Fichna&Hudeczek
„Okolí hasičárny“ - úprava návsí (ne skládka materiálů)
„Stará budova MŠ“ - zdravotní středisko?
„Golašův mlýn“ - jedná se o působivou budovu, která je bohužel v soukromém vlastnictví,
v objektu by byl ideální stylový hostinec a penzion

Mimo výše uvedené oblasti dotazovaní zmiňovali pro zvelebení či rozvoj (vždy pouze jednou):













lokalita u prodejny Jednota - prostor pro parkoviště nebo pro parkovou úpravu,
centrum obce - nemovitost p. K. Cigána - pro parkování a zázemí hřbitova, kostela a obecního
úřadu,
„Obecníky“ - velmi fotogenické a krásné území, hlavně nezasahovat,
lokalita Pily, Hůrky, Hranečník (volavky),
periferie obce – zaslouží si stejnou pozornost jako centrum obce,
lepší vzhled fary,
bývalá knihovna,
podnikatelská sféra,
koupaliště - vylepšení pro snazší a účinnější údržbu (nerezová vana - méně chemie),
postupně zalesňovat nevyužívané louky v okolí obce, autobusová zastávka „U Kostela“ by si
zasloužila více zeleně, na zelené prostranství bych zasadila kvetoucí keře a stromy
(rododendrony, magnolie),
kulturní dům.

Ochota dotazovaných podílet se na rozvoji obce Píšť
U otázky, zda jsou dotazovaní ochotni něco udělat pro rozvoj obce Píšť, mírně převažovala odpověď
„Ano“, zvolilo ji 47 % dotazovaných (27 % dotazovaných odpovědělo „Spíše ano“ a 20 % „ Rozhodně
ano“). Následovala odpověď „Nemohu posoudit“ s 42 %. Pro odpověď „Ne“ bylo celkem 10 %
dotazovaných. Pouze 2 % uvedla odpověď „Rozhodně ne“ a jeden respondent otázku nezodpověděl
(graf 24).
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Slovní odpověď na otázku jak se mohou občané zapojit, zodpovědělo 41 dotazovaných. Nabízeli
nejčastěji jakoukoli pomoc, která je potřeba, dále by mohli přispět vlastními zkušenostmi (organizačně,
IT správou a technologiemi, v oblasti NNO, čerpání dotací, psaní projektů, jako vedoucí soc. služeb,
osvětou v oblasti životního prostředí), prostřednictvím aktivit spolků, svou kandidaturou
do zastupitelstva, účastí na zasedání zastupitelstva, zapojením do pracovních skupin. Třikrát byla
v odpovědích zmíněna pomoc s úklidem obce a údržba vlastního pozemku a účast na veřejných
brigádách. Někteří z dotazovaných vidí svůj přínos i v udržování společenského života a sousedských
vztahů a v oblasti sportu.
Graf 24: Hodnocení ochoty dotazovaných podílet se na rozvoji obce Píšť dle respondentů celkem v %
Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1%
20 %
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Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Nedovedu posoudit
Neodpověděli

8%

2%

Ochotu podílet se na rozvoji obce projevili spíše muži (56 %), osoby ve věku 30 - 49 let (58 %),
vysokoškolsky vzdělaní dotazovaní (54 %), ze skupiny pracovního zařazení podnikatelé, živnostníci,
OSVČ (60 %), dále osoby žijící v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (58 %) a osoby, které se do obce
přistěhovaly v dospělosti v posledních pěti letech (64 %).
Odpověď „Spíše ne“ a „Rozhodně ne“ označovali nejčastěji osoby v domácnosti (33 %), osoby ve věku
65 a více let (29 %) a osoby se základním vzděláním (27 %).
Více než ostatní nemohou posoudit, jak by mohli přispět k rozvoji obce osoby nezaměstnané, osoby
jiné v kategorii typ domácnosti a osoby s vyšším odborným vzděláním (graf 25).
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Graf 25: Hodnocení ochoty dotazovaných podílet se na rozvoji obce Píšť podle charakteristiky dotazovaných v %
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Náměty, připomínky, projekty, komentáře
V komentářích a připomínkách se dotazovaní nejčastěji vraceli k „problematice parkování“ v obci.
Nejvíce dotazovaní upozorňovali na nesouhlas s parkováním na hlavní ulici, nejvíce u cukrárny. Dále si
stěžovali na stání autobusů na hlavní silnici. Jako řešení uvedeného problému dotazovaní navrhovali:







řešit bezohledné stání a parkování na komunikacích občas ve spolupráci s dopravní policií,
zakázat parkování na hlavní silnici,
zvětšit parkoviště u pošty popř. řešit přemístění pošty např. k Jednotě,
navrhnout parkování autobusů na parkovišti u koupaliště, nebo u hasičské zbrojnice, kde mají
vyhrazenou plochu,
řešit situaci pomocí obecní vyhlášky (viz. obec Bolatice), za neuposlechnutí finanční postih,
udělat na ulicích parkovací místa.

Dalším, nejčastěji zmiňovaným tématem se staly „komunikace“ v obci. Problematickým se jeví stav
některých komunikací (hlavní silnice - od polských hranic až k rozcestí na Benešov a Chuchelnou, část
komunikace u MŠ - u bývalého JZD, zastávka Píšť-Mýto), údržba cest, hlavně v zimním období,
nedostatek přechodů pro chodce, cyklisté motající se mezi auty. Dále dotazovaní navrhují postavit
svodidla po cestě do Píště (časté přebíhání srn a divoké zvěře) a zamezit dojezdu kamionů
na průmyslovou zónu (Nový Kravín).
Dotazovaným dle opakovaných odpovědí chybí „kulturní dům“, zařízení pro zájmové setkávání občanů,
místo, kde by se mohla pořádat spousta kulturních akcí.
Nemalé množství odpovědí se týkalo „vedení obce“. Dotazovaní např. doporučovali plánování na více
než jedno volební období, vtažení občanů do rozhodování o dění v obci, aby jim nebylo jedno, co se
zde děje - veřejná diskuzní fóra, ankety atd., zpřístupnit OÚ veřejnosti, budova "Peters" je zcela
nevyhovující, při schůzích občané stojí na chodbě a schodech a do zasedací místnosti se nedostanou.
Dotazovaní oceňovali, že se pod novým vedením lidé začali spolu více bavit, než to bylo předtím, když
je nějaký malér v obci, tak se to hned řeší a to je moc dobře, že se se současným vedením obce
spousta věcí vyřešila. Na druhé straně se našly i nesouhlasné odpovědi se způsobem vedením obce,
např. pro rozvoj obce je nejlepší, když se místní politici přestanou handrkovat o posty a budou se
zabývat rozvojem obce a podnikatelské lobby se budou starat o své firmy a nezasahovat do chodu
obce. Díky tomu nemá obec žádný obecní pozemek.
Konkrétní výčet všech námětů, připomínek a komentářů je přílohou tohoto dokumentu (příloha 6).
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Závěrečné shrnutí zjištěných poznatků z dotazníkového šetření
Kvalita života v obci
Spokojenost se životem v obci
Občané se v obci cítí spokojeni. Svou spokojenost vyjádřili odpověďmi z 26 % „Velmi dobře“
a z 61 %„Spíše dobře“. Celkem 5 % dotazovaných má nějaké výhrady k životu v obci. Pro 8 % občanů
není místo bydliště faktor, který by uměli nebo chtěli hodnotit.
Oceňují blízkost přírody, klidný život v obci a vzhled obce. Naopak se jim nelíbí špatný stav ovzduší
a nedokončená kanalizace.

Hodnocení spokojenosti občanů z pohledu vybraných oblastí
Občanům se líbí bydlení v obci, oceňují péči o veřejné prostranství, dostatečnou informovanost o obci
a možnost sportovního vyžití.
Svou nespokojenost vyjádřili v oblasti zdravotnictví (absence lékaře, kvalita zdravotních služeb),
životního prostředí, veřejné dopravy.

Vymezení nedostatků u obecní infrastruktury a občanské vybavenosti
Jako nedostačující či chybějící infrastruktura obce se nejvíce jeví komunikace, kanalizace a parkovací
plochy.

Vymezení chybějících služeb v obci
Absence služeb v obci byla dotazovanými hodnocena rovnoměrně. Celkem 46 % dotazovaných
postrádá v obci Píšť nějaké služby. Dotazovaným nejvíce chybí následující služby: dětský lékař;
bankomat; lékař; kulturní dům; obchod s textilem, obuví, jiný; ubytovací zařízení; sauna; relaxační
centrum. Na absenci služeb poukazují zejména lidé, kteří se do Píště přistěhovali v posledních pěti
letech.

Nejčastější příčiny zhoršující kvalitu životního prostředí v obci
Kvalitu životního prostředí v obci podle občanů nejvíce zhoršují lokální topeniště (spalování
nevhodných paliv v domácnostech, emise škodlivých látek) (71 % respondentů). Příčinami tohoto stavu
je neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta.

Hodnocení spokojenosti s možnostmi trávení volného času v obci
Lze konstatovat, že jsou dotazovaní obecně spokojeni s možností trávení volného času v obci Píšť (21 %
uvedlo „Velmi spokojen“ a 60 % “Spíše spokojen“). Důvodem jejich spokojenosti je konkrétně možnost
sportovního vyžití, blízkost přírody a existence hřišť a dětských hřišť v obci. Nespokojenost spočívá
v chybějící oddechové zóně, louce či parku v obci, nedostatku kulturního vyžití a absenci možnosti
trávení volného času pro teenagery.

Příležitost obyvatel ke vzájemným společenským kontaktům
Většina občanů cítí dostatek příležitostí pro navazování společenských vztahů (22 % odpovědělo
“Rozhodně ano“, 52 % „Spíše ano“).
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Hodnocení pocitu bezpečí v obci
Většina dotazovaných projevila výhrady k bezpečnosti v obci Píšť. Bezpečnost v obci nejvíce ohrožuje
výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.) (51 % respondentů), nedodržování
povolené rychlosti automobilů v obci (45 % respondentů) a kriminalita páchána v obci, krádeže,
násilná činnost (30 % respondentů).

Dojížďka za prací/do školy
Do zaměstnání či do škol dojíždí více než polovina občanů (63 %) mimo obec Píšť, nejčastěji
do Ostravy. K přepravě používají nejvíce auto (39 %) následně autobus (22 %).

Hodnocení informovanosti občanů a návrh vhodných informačních kanálů
Způsoby komunikace mezi obcí a občany
Občané nejčastěji volí komunikaci prostřednictvím zpravodaje v papírové podobě (82 %)
a prostřednictvím webových stránek obce (54 %). Webové stránky obce navštěvuje nejvíce občanů
jeden krát měsíčně (33 %), 31 % jeden krát týdně; 15 % méně často. Jako informační kanály nejčastěji
zmiňovali informační kanál kabelové televize, obecní rozhlas, osobní kontakt, facebook.

Informování občanů o dění v obci
Z dotazníkového šetření vyplývá, že je většina obyvatel spokojena s poskytovanými informacemi, které
obec poskytuje. Někteří občané by uvítali více informací ze zasedání zastupitelstva (včasné oznámení
konání schůzí obce, závěry ze zasedání zastupitelstva, důležité informace, týkající se rozhodování,
podrobné záznamy z jednání obce (i na kabelové TV).

Doporučení pro rozvoj obce
Preference využití obecních finančních prostředků
Dle názorů občanů by měly obecní finanční prostředky směřovat přednostně na rekonstrukci místních
komunikací (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) a následně do bytové
výstavby, kulturních, společenských a sportovních aktivit.

Preference podporovaných oblastí
Nejvíce dotazovaných by v obci podpořilo oblast bezpečnost (62 %), zdravotnictví (56 % odpovědí),
infrastruktura v obci (48 % odpovědí) a ochrana životního prostředí (45 % odpovědí).

Ochota občanů podílet se na rozvoji obce Píšť
Téměř polovina občanů je ochotna podílet se na rozvoji obce. Dle jejich názoru by se mohli podílet
jakoukoli pomocí, která je potřeba, dále by mohli přispět vlastními zkušenostmi (organizačně,
IT správou a technologiemi, v oblasti NNO, čerpání dotací, psaní projektů, jako vedoucí soc. služeb,
osvětou v oblasti životního prostředí) nebo prostřednictvím aktivit spolků.
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SWOT Analýza
Silné stránky
Spokojenost občanů se životem v obci (26 % „Velmi spokojen“, 61 % „Spíše spokojen“).
Blízkost přírody.
Příjemný vzhled obce.
Občané jsou spokojeni s možnostmi trávení volného času (21 % „Velmi spokojen“, 60 % „Spíše
spokojen“).
Existence sportovního vyžití, hřišť a dětských hřišť, koupaliště, cyklostezky, činnost spolků.
Občané cítí dostatek příležitostí pro navazování společenských vztahů (22 % „Rozhodně ano“, 52 %
„Spíše ano“).
Slabé stránky
Oblast životního prostředí (nevhodné vytápění 71 %, chybějící sběrný dvůr, chybějící kanalizace,
černé skládky 34 %).
Dopravní infrastruktura (špatný stav komunikací, nedostatečná údržba, parkování na hlavní silnici,
chybějící parkování, chybějící chodníky).
Zdravotnictví (nízká kvalita, absence zdrav. služeb, dětský lékař).
Chybí služby (46 % dotazovaných).
Většina dotazovaných projevila výhrady k bezpečnosti v obci Píšť.
Časté volné pobíhání psů.
Příležitosti
Občané nejčastěji volí komunikaci prostřednictvím zpravodaje v papírové podobě (82 % respondentů)
a webové stránky obce (54 % respondentů). Webové stránky obce navštěvuje 33 % občanů 1x
měsíčně; 31 % 1x týdně; 15 % méně často.
Vhodné informační kanály z pohledu občanů: facebook, informační kanál kabelové televize, osobní
kontakt, obecní rozhlas.
Více informací ze zasedání zastupitelstva (včasné oznámení konání schůzí obce, závěry ze zasedání
zastupitelstva, důležité informace, týkající se rozhodování, podrobné záznamy z jednání obce (i na
kabelové TV).
Vysoké ceny energií.
Občané by rozpočet směřovali zejména do rekonstrukce místních komunikací, dobudování technické
infrastruktury a následně do bytové výstavby, kulturních, společenských a sportovních aktivit.
Nejvíce dotazovaných by v obci podpořilo oblast bezpečnost (62 % respondentů), zdravotnictví (56 %
respondentů), infrastruktura v obci (48 % respondentů) a ochrana životního prostředí (45 %
respondentů).
Nedostatečná ekologická osvěta.
Absence možnosti trávení volného času pro teenagery.
Nedostatek kulturního vyžití (bowling, minikino, podobný podnik).
Chybějící možnosti pro trávení volného času: oddechová zóna (louka, park).
Chybí služby - ostatní (bankomat, kulturní dům, obchod s textilem, obuví, jiný, ubytovací zařízení,
sauna, relaxační centrum).
Chybí kultura (kulturní dům).
Téměř polovina občanů je ochotna podílet se na rozvoji obce (pomoci tam, kde je potřeba, přispět
vlastními zkušenostmi - organizačně, IT správou a technologiemi, v oblasti NNO, čerpání dotací, psaní
projektů, osvětou v oblasti životního prostředí).
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Ohrožení
Neukázněnost občanů při topení a spalování.
Bezpečnost v obci nejvíce ohrožuje výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.)
a nedodržování povolené rychlosti automobilů v obci, kriminalita páchána v obci, krádeže, násilná
činnost.
Do zaměstnání či do škol dojíždí více než polovina občanů (63 %) mimo obec Píšť, nejčastěji do
Ostravy. K přepravě používají nejvíce auto (39 %) následně autobus (22 %).
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Přílohy
Příloha 1 (otázka č. 4. Čeho si konkrétně nejvíce „ceníte“/máte v obci rádi?)
Občanská vybavenost a služby
9x Dostupnost ochodů s potravinami
Dostupnost všech základních služeb v obci (krom
Kostel sv. Vavřince
8x
dětského lékaře)
Sportovní areál
7x Golf
Dostupnost služeb
5x Hřbitov
Dostupnost lékaře
4x Hřiště TJ Slavia
Obchody
3x Kabelová TV
Škola
3x Kaple sv. Jana Nepomuckého
Lékárna
3x Obchody - konkurence
Dostupnost obchodů
3x Pekařství Gobe
Postupné zlepšení v dostupnosti služeb - otevírací
Školka
3x
doba obchodu i o víkendu, možnost platby kartou
Pohostinství
3x Střelnice Bruno Junga
Zrekonstruovaný sportovní a rekreační areál
3x To, že tu máme ZŠ a MŠ a děti nemusí dojíždět.
Dostupnosti lékárny
2x Trojhřiště s umělým povrchem
Pošta
2x Vaření obědů
Sportoviště
2x Velká kapacita školky - všechny děti se dostanou
Krásné hřiště
2x Výborná pekárna
Dětské hřiště u školy
1x Zdravotní středisko
Dostatečná občanská vybavenost
1x
Vzhled obce
Vzhled obce
9x Pořádek a upravené okolí domů
Čistota a pořádek v obci
9x Práce pro vzhled obce
Tzv. "obecní četa" se snaží o úklid veřejných
"Upravenost" obce (vzhled)
3x
prostranství, zejména paní Růženka.
Upravené veřejné prostranství
2x Údržba obce
Cením si lidí, kteří se snaží udržovat čistotu v obci 1x Úklid v obci
Cením si úklidu v letním období
1x Většina občanů zvelebuje své obydlí a okolí
Obec se stále zvelebuje a upravuje
1x Zdokonalování vzhledu obce
Kulturní a sportovní vyžití, volnočasové aktivity
Sportovní vyžití
8x Kulturní vyžití a různé akce
Kulturní akce a vyžití
7x Množství kulturních akcí pro děti
Spokojený život související s možnostmi
Kulturní a společenské akce
3x
kulturního vyžití v obci
Spokojený život související s možnostmi
Kulturní a společenský život
2x
sportovního vyžití v obci
Akce pro děti
1x Společenských akcí
Aktivity občanů
1x Vesnice s kulturními akcemi
Bohatý kulturní a společenský program
1x Vyžití pro malé děti
Fotbal
1x
Život v obci
Klid
12x Soukromí
Klidný život v obci
7x Větší otevřenost
Klidné prostředí
1x Život není tak stresující.
Příjemné prostředí pro rodinu s dětmi
1x
Tradiční události v obci
Tradiční kulturní a společenské akce - odpust
4x Odpustový ohňostroj
Koupaliště

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x

1x

1

Sběr velkoobjemových odpadů
Strassenfest
Pouť
Bohatá historie
Dodržování tradic (odpust)
Dodržování tradic v obci - společenských,
kulturních a církevních
Karnevaly
Odpustové slavnosti
Aktivního přístupu obce ke kulturnímu vyžití a
podpory těchto aktivit
Lidí, kteří mají snahu něco pro obec získat
Nový starosta super
Nynější komunikace vedení obce s občany

2x
2x
2x
1x
1x

Pivní slavnosti
Slavnost ulice
Troubená svatohubertská mše
Udržování tradic
Vinobraní

1x
1x
1x
1x
1x

1x

Výstava zahrádkářů

1x

1x Zahrádkářské a chovatelské výstavy
1x
Vedení obce
1x

Snahy něco pro lidi udělat

1x

1x
1x
1x

Snahy sjednotit a podporovat spolky
Starost o obec
V současné době normální vedení obce
Vedení veškerých akcí jak pro děti, tak i rodiče a
seniory
Zájem spoluobčanů o vedení obce

1x
1x
1x

Po posledních volbách důvěra ve vedení obce

1x

Rošády na obci
Snaha obce pobavit lidi (vinobraní, odpustové
slavnosti)

1x

Dobré sousedské vztahy - vzájemná pomoc
Dobré mezilidské vztahy
Blízkost přátel
Člověk vždy najde někoho, kdo pomůže, když je
zapotřebí.

1x
1x

1x
Mezilidské vztahy
4x Kladný vztah ke zvířatům
3x Lidé mají k sobě blíže.
1x Některých lidí
1x

Soudržnosti lidí

Blízkost přírody
6x Pěkná lokalita
4x Příroda, lesy
Obecní úřad
Dobrá komunikace OÚ s knězem, snaha
Dobrého fungování OÚ
2x
navrácení zvonů
Komunikace OÚ s občany
2x Pracovitosti a ochoty zaměstnanců OÚ
Výborná spolupráce OÚ s Římskokatolickou
Cením si vstřícnosti pracovníků OÚ
2x
farností Píšť
Práce OÚ
1x Vedení OÚ
Památky v obci
Mariánské poutní místo
5x Náměstí
Sluneční hodiny
3x Střed obce - okolí kostela
Centrum obce - kostel sv. Vavřince, kaple sv. Jana
1x
Nepomuckého
Farnost
Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Vavřince
2x Koncerty duchovní hudby
V podstatě docela dobře fungující farnost Kladný přístup kněze k občanům
1x
zajištěna oblast duchovní péče
Velkým přínosem je pan P. Černota, který
Kněze
1x
stmeluje občany.
Vlastní zdroj pitné vody
Vlastní zdroj pitné vody
3x Obecní vodovod pitné vody z místního zdroje
Obecní vodárna s kvalitní vodou - bohužel
Vlastní zdroj vody - obecní vodovod
2x ohrožená černými skládkami, také nezakryté
melioroční studny
Spolková činnost
Fungování spolků
3x Spolková činnost
Blízkost přírody
Příroda

1x

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x

2x
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Informovanost v obci
3x Rozhlasového ohlašování dění v obci
1x
Bezpečnost
Bezpečnosti
3x Relativní bezpečnost v obci
Dobrá dostupnost do měst a přilehlých obcí
Dobrá dostupnost města
1x Vstup do obce od Vřesiny
Relativně dobrá dopravní dostupnost směr
1x Zároveň dostupnost velkého města
Ostrava
Cyklostezky
Cyklostezka
2x Cyklostezka Boleslav
Rozvoj obce
Každý rok se něco v obci vylepšuje
1x Všeobecný rozvoj
V zásadě vyvážený rozvoj obce
1x
Zaměstnanost
Obec se snaží vytvářet nová pracovní místa a
1x Pracovní příležitosti
dává tak přednost lidem před velkými firmami.
Odpady
Další různé kontejnery na odpady
1x Možnost svozů velkoobjemového odpadu
Podnikání
Konkurenceschopnost jednotlivých prodejců
1x Vyhláška proti podomnímu prodeji
potravin
Komunikace
Opravy chodníků a komunikací
1x Vybudování nových chodníků
Rozpočet obce
Líbí se mi, že obec není zadlužená. V dnešní době
1x
je to hodně důležité.
Zeleň
Úprava zeleně u chodníků a na hřbitově
1x
Obecní mobiliář
Umístění odpočinkových laviček
1x
Doprava
Dostatečná autobusová doprava
1x
Blízkost hranic s Polskem
Blízkost hranic s Polskem
1x
Obec jako celek
Celou obec jako celek
1x
Zpravodaje obce
Informovanost

1x

1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
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Příloha 2 (otázka č. 5. Čeho si konkrétně nejméně „ceníte“/nemáte rádi v obci?)
Ovzduší, topná sezóna
Špatné ovzduší (v topné sezóně, v zimě, v podzimním a zimním období)
Smog v zimních měsících
Lokální topeniště
Topná sezóna
Topení v domácnostech vším možným!
Bezohledné spalování čehokoliv v kamnech na tuhá paliva
Bezohlednosti k životnímu prostředí - pálení tuhými palivy (každý se dívá, kolik ušetří a nezajímá ho kvalita
ovzduší)
Chodíme po chodnících z drahé zámecké dlažby, ale dýcháme špatný vzduch a zastupitelům je to jedno,
čím lidé topí.
Jednoznačně kvalita ovzduší je tragická. Jednoznačně to chce větší osvětu a postupně vyměnit nekvalitní
kotle za ty, jež méně zatěžují ovzduší.
Když se v zimě šetří na topení - ovzduší
Nevyhovující ovzduší od podzimu do jara (lokální topeniště RD, České pošty aj.)
Od cca půl čtvrté odpoledne se již nedá v obci dýchat a větrat. To mě hodně omezuje.
Ovzduší, saze dopadající na zem, auta, venkovní nábytek
Spalování nevhodných paliv (je smutné, že státní podnik "Pošta" nemá plynové topení)
Špatné životní prostředí
Špatné životní prostředí (spalováním odpadů za špatných povětrnostních podmínek)
Špatného ovzduší, lidé spalují odpad i za nevhodných povětrnostních podmínek
V odpoledních hodinách nelze jít na procházku, nedá se dýchat a obec pro to nic nedělá, např. leták, který
by lidem vysvětlil, že si ničíme naše zdraví a zdraví našich dětí
Zajištění čistoty ovzduší
Zamoření ovzduší z lokálních topenišť
Znečištěné ovzduší v topné sezóně
Znečišťování přírody
Mezilidské vztahy
Špatné mezilidské vztahy
Chování a uvažování spoluobčanů?
Lidé na vesnici se starají až moc o druhé
Lidé se nestarají sami o sebe
Mezilidské vztahy na úrovni pravěku, ale s tím OÚ nic nenadělá.
Některé lidi a jejich hloupost
Nenávist, pomluvy, závist některých lidí, vždy je to o lidech.
Pokrytectví a obecně ne příliš dobré vztahy mezi lidmi
Pomlouvačnosti mezi lidmi
Rozhádanost mezi lidmi
Sousedských malicherných hádek a nedorozumění
Špatné mezilidské vztahy (pomluvy, rozdělená společnost, ...)
Zákeřnosti občanů a neúcty k druhým
Zvědavých a závistivých sousedů
Komunikace
Nekvalitní hlavní komunikace
Cesty ve špatném stavu
Kvalita komunikací
Nekvalitní cesty
Neopravené pozemní komunikace
Špatné chodníky a cesty
Chodníky jsou v žalostném stavu
Nedokončené chodníky

9x
4x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
18x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
2x
2x
2x
1x
1x
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Nekvalitní chodníky - s kočárkem se po nich nedá jezdit, dopravní značka uprostřed chodníku
Nekvalitní silnice (vyspárování)
Pozemní komunikace (všude)
Rozbité a neupravené ulice (staré panelové cesty) - Horní, Střední
Silnice vypadají nadmíru strašně
Špatné infrastruktury, hlavně hlavní průtah obcí
Špatný stav komunikací, některé ulice nebyly nikdy vyasfaltované
Špatný stav vozovky
V některých částech chodníky, cesty
Problematika parkování
Parkování na hlavní silnici
Parkování na chodnících
Nelíbí se mi parkování na hlavní cestě u Gobeho a Tuty. Auta stojí tak, že nevidím, zda je mohu objet. Dala
bych tam zákaz zastavení a udělala bych velké parkoviště vedle "Tuty".
Osobní auta stojí před rodinnými domy
Parkování
Parkování aut na chodníku, to znemožňuje bezpečnou chůzi dětí a kočárků
Parkování autobusů na cestě a v ulicích
Parkování autobusů na hlavní cestě
Parkování na hlavní cestě v průtahu obcí
Parkování nákladních automobilů na ulici Opavská (malá parkoviště)
Parkování osobních automobilů na ulici Opavská od OÚ směr západ
Stání a objíždění aut okolo restaurace Majk
Široké chodníky, ale bez možností parkování
Kriminalita, problematika mládeže
Drogy
Drobné přestupky - krádeže apod.
Drzost a sprosté mluvení a i nepořádnost školní mládeže
Kriminalita
Kriminalita a drobné krádeže ze zahrádek
Kriminalita mládeže
Kriminalita v obci (krádeže, poškozování veřejných zařízení, ...)
Kriminality, vandalismu a narkomanů
Nemám rád mládež, která vysedává na autobusových zastávkách.
Neřešená kriminalita a přestupky mládeže
Vandalismu mládeže
Vandalismus
Velmi mi vadí vandalismus!
Vzrůstající tendence kriminality, převážně děti pubertálního věku
Doprava
Absence přímé linky do Opavy kolem poledne a v neděli
Autobusů, které končí/začínají na zastávce Píšť-Kostel, mají začínat na zastávce Píšť-Mýto. Jsme přeci jen
jedna obec a daně platíme všichni stejně.
Nedostatečné dopravní spojení (přímé) směrem na město Opava
Nedůstojné prostředí zastávky "Píšť-Kostel" - nepořádek vč. nevzhledného prostoru veřejných kontejnerů,
aktuálně stará špinavá tabulka na jízdní řád (navíc s nápisem jiné obce).
Nelíbí se mi autobusová čekárna a celé autobusové náměstí
Nelíbí se mi autobusová doprava viz. výše.
Špatné noční spoje veřejné přepravy
Špatné spojení ve dnech pracovního klidu
Tragická autobusová spojení
Velmi silný provoz na silnicích
Vedení obce
Absence vyhlášky omezující hluk o víkendech

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
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Částečně chce obec Píšť pokračovat v Jarošových špatných kolejích (např. tlaková kanalizace)
Chování, přístupu obce k občanům, neustálé slibování a celkově ustrašeného starosty!
Místo konání veřejných schůzí, zasedací místnost OÚ, je někdy příliš malá, aby se tam všichni vešli. Schůze
by mohla být na neutrálním místě (ve škole, v sále restaurace, atd.). Schopní lidé jsou vyštváni, protože
vědí, že proti přesile nic nezmůžou.
Pomalé dokončování rozpracovaných akcí
Povolební hašteření na obci
Starosty
Špatná informovanost občanů o dění v obci - . odvolání místostarosty
Vedení obce v čele se starostou
Zastupitelé a radní nechtějí informovat voliče o činnosti na OÚ, na přímé otázky mlčí, nebo se vymlouvají
"já nic, já muzikant".
Bezohlednost občanů obce
Absenci zdravého rozumu (spalování všech myslitelných hořlavých materiálů, devastace veřejného
prostranství, zanechávání nepořádku)
Hlasitost některých hudebních produkcí
Hluk při řezání dřeva v nevhodnou dobu - během soboty dlouho do noci
Hluku (sekačky a pily při řezání dříví)
Jsou bezohlední jedinci, na které není metr a tak např. spalují pneumatiky, vyvážejí odpadky do lesa atd.
Nechuť dodržovat předpisy (vypouštění odpadních vod do potoka, špatné parkování, spalování
nevhodných otopů, ...)
Někteří psi, ale spíše jejich majitelé by měli omezit vyjadřování ve dne i v noci
Nemám rád občany, kteří dělají nepořádek kolem kontejnerů.
Nezájem některých občanů o dodržování pořádku u kontejnerů
Služby
Absence dětského lékaře
Absence bankomatu
Chybí zde kulturní dům pro konání společenských akcí
Lékařská dostupnost (nevyhovující lékaři)
Nedostatečné vyžití pro děti a mládež
Povolení hracích automatů
Problematika venčení a volně pobíhajících psů
Dále mi vadí psí výkaly, které po sobě volně pobíhající psi zanechávají všude možně anebo lidé, kteří po
svých psech neuklízí při venčení (tolik hovínek, co je po obci, si myslím, že jen ti volně pobíhající
neudělají).
Obtěžující štěkot psů
Psí exkrementy jsou všude na ulicích
Psí exkrementy v okolí školy a školky
Volně pobíhající domácí zvířata (zejména psi)
Volně pobíhající psi - je opravdu velmi nepříjemné jít domů (už po tmě) z brigády a ze zahrady, u baráku
na člověka vrčí cizí pes (ten od p. Šeděnky). Jiný pes (od Bočků u koupaliště) skáče lidem pod kola, když
jedou třeba z obchodu na jízdním kole. Osobně jsem kvůli němu málem skončila pod koly protijedoucího
auta, když jsem se navíc musela vyhýbat autu, které mi stálo v cestě na silnici. Kdybych jela po chodníku
tak do toho stojícího auta nabourám. Nehledě na to, že tento pes je u nás nebo u sousedů na zahradě
téměř nonstop, když nám hárají fenky. Je to dost obtěžující. A když se po něm člověk ožene, tak je
agresivní.
Volné pobíhání psů
Volné pobíhání psů, kde dochází ke znečišťování veřejných prostorů exkrementy (ZŠ, chodníky)
Kanalizace
Absence kanalizace
Nedokončená kanalizace
Nedokončená kanalizace a spory kolem ní
Nedořešená kanalizace
Nezahájení práce na kanalizaci

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
4x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x

3

Zápach z kanalizace

1x
Problematika nedodržování rychlosti v obci

Divoké ježdění aut
Neukázněnost některých řidičů na silnici
Polská a česká nákladní auta a kamiony co jezdí nepředepsanou rychlostí v obci.
Rychlost některých řidičů
U hasičské zbrojnice večerní jízdy některých řidičů
Zástavba
Nedostatečná bytová výstavba
Nedostatečná rekonstrukce bytového majetku obce
Nedostatek stavebních míst
Výstavba rodinných domů - neucelený vzhled zástavby - zejména u nově vznikajících rodinných domů,
tyto často úplně vybočují svým vzhledem
Odpady
Černé skládky
Možnost poskytnutí plastových pytlů na třídění odpadů
Svoz plastů aj. odpadů z domácnosti (viz. Darkovičky)
Třeba i zvážení systému svážení pytlů na plasty přímo od domácností.
Větší množství nádob na tříděný odpad.
Spolková činnost
Akulturnost místních obyvatel
Nezájem lidí o spolky, kulturní život, setkávání i v rámci menších společenství
Nezájem občanů o obec
Nezájem lidí o obec (hlavně mladých)
Nezájmu lidí o obec
Odpust
Nevyřešená doprava při odpustu
Problémy s elektřinou během odpustu a nadměrný hluk (hudba)
Bezbariérový přístup
Jelikož vozím kočárek s miminkem, tak mi chybí více nízkopodlažních spojů a nedostatečně řešená
stavební úprava zastávky. I když přijede nízkopodlažní autobus, tak mám nástupní (a potažmo výstupní)
místo mnohem níže, než je úroveň autobusu. Řidič autobusu není schopen přijet na zastávku tak, aby byl s
úrovní nástupního ostrůvku.
Špatná dostupnost k lékaři - pro starší a invalidní občany
Osvětlení
Osvětlení
Osvětlení ulic
Zeleň
Údržba travnatých ploch (především směrem na Závadu)
Podnikání
Špatné podmínky pro podnikání místních občanů - zakázky získávají cizí firmy
Propagace obce
Chybí mi větší propagace zajímavostí obce a okolí
Opomíjená obecní část Pila
Nezájem o část obce Pila
Mateřská škola
MŠ - každopádně novou mladou krev u učitelů
Vzdálenost od měst
Vzdálenosti od města

1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
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Příloha 3 (otázka č. 6. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek.)
Zdravotnictví
Absence dětského lékaře
Absence dostatečné lékařské ambulance a dětského lékaře
Absence nového praktického lékaře
Ani zubař ani doktorka nemají moc vysokou úroveň.
Budova zdravotního střediska je v soukromém majetku.
Dlouhá čekací doba na ošetření u obvodního lékaře
Dosluhující místní lékaři (odbornost)
Doufejme, že bude dostupný v obci praktický lékař
Chybí praktický lékař pro děti a dorost.
Kvalita lékařů
Lékařská péče sice dostupná (zubní, praktická), ale obě doktorky nekvalitní.
Nedostupnost gynekologie a dětského lékaře
Nekompetentnost praktického lékaře
Nekvalitní praktická lékařka pro dospělé
Nezabezpečenost zdravotnických služeb - neschopnost praktické lékařky v předdůchodovém věku
Nezabezpečenost zdravotnických služeb - neschopnost stomatoložky, pracující v důchodovém věku
Ocenila bych lepší kvalitu v oboru praktického lékařství, lepší technologie a modernější postupy.
Širší lékařská péče by nevadila
Špatná kvalita praktického lékaře
Špatná kvalita zubaře
Špatné recenze na lékaře (obvodní i zubní lékařka) a jejich neetické chování
Úroveň zdravotnictví - spíše obvodní lékařky MUDr. Kubinové
V obci není lékař.
Výhledová absence dentisty
Vytvoření možnosti ordinací lékařů v obecních prostorách
Zdravotnictví - chybějící lékaři do budoucna (viz. Bolatice)
Zdravotnictví - chybí pediatr, omezená dostupnost péče všeobecného lékaře
Zdravotnictví - nejbližší možná kvalitní péče je dostupná až v Hlučíně.
Zdravotnictví - nižší úroveň odbornosti
Zdravotnictví - potřeba změny obvodního lékaře
Zdravotnictví - Tak jednoznačně vznikl problém, že zde není dětský lékař. Ale dá se s touto situací relativně
jednoduše žít. Možná je to nezastavitelný trend do budoucna.
Změna obvodního a zubního lékaře
Životní prostředí
Špatné ovzduší (v topné sezoně)
Špatné ovzduší
Špatné ovzduší díky topení vším možným
Během podzimu a zimy špatný stav ovzduší díky spalování
Dále kontrolu toho, čím lidé topí. V zimě je zde nedýchatelno.
Katastrofální stav ovzduší od podzimu do jara v celé obci
Lidé pálí v kotli i na zahradě "smradlavý bordel".
Lokální topení
Lokální topidla na pevná paliva znečišťující ovzduší
Nevhodné topení občanů
Obec je v kotlině, většina obyvatel topí tuhými palivy, ani vedení nejde příkladem, zajištění zdravého
ovzduší a vody by mělo být prioritou.
Ovzduší během topné sezóny
Ovzduší v zimě, topení nevhodnými palivy

29x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
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Protože máme malé dítě, tak mi není jedno, jak ovzduší v obci vypadá. Po 17:00 se již nedá vyjít z domu,
protože je všude kolem smog, to už rovnou můžeme bydlet ve městě, nedalo by se s tím něco dělat?
Smog v obci, lidé pálí odpadky, ačkoliv je zde dostatek kontejnerů, polské uhlí, plasty.
Smrad, když lidi topí v zimě.
Spalování nevhodných otopů, špatné třídění odpadů
Spalování plastů
Spalování plastů a nekvalitního otopu
Spalování trávy
Spalováním levných topiv a zamořování ovzduší
Špatné ovzduší od podzimu do jara
Špatné ovzduší v topné sezóně - omezení chození na procházky o víkendu
V místním rozhlase děláte reklamu polským prodejcům uhlí a tím podporujete lidi, aby uhlím topili a
znečišťovali ovzduší.
Začínající topící období a tím spojené chrlící komíny rodinných domů
Zamoření ovzduší z lokálních topenišť
Zejména v zimních měsících velice špatný vzduch z důvodu lokálních topenišť.
Znečištění ovzduší v zimních měsících při topení tuhými palivy
Životní prostředí - chybějící kanalizace - znečištěný potok a zápach kolem, ovzduší
Životní prostředí - lidé spalují nepovolené látky atd.
Životní prostředí - neekologické topení v zimních měsících
Životní prostředí - opakoval bych se. Jde o úroveň ovzduší.
Životní prostředí - pálení plastů, topení fosilními palivy
Životní prostředí - smog v topné sezoně
Životní prostředí - v odpoledních hodinách je v obci nedýchatelno a nevětratelno.
Životní prostředí je strašné, lidé jsou bezohlední (vyhazování odpadu, pálení v kotlích)
Životní prostředí: v období topné sezóny je kvalita vzduchu dost bídná, vzhledem ke geografické poloze
obce a díky topení odpadky ve starých prohořívajících kotlích.
Veřejná doprava / doprava
Špatné spojení na Opavu
Špatné víkendové spoje autobusů
Komunikace v zimě málo udržované, okolí kolem pozemních komunikací neudržováno
Když nemáte auto, je ztížená možnost návštěvy nemocných v Opavě.
Zpřístupnit cestu do naší vesnice, neposypané cesty jsou zde smrtelně nebezpečné (cesta mezi Darkovičky
- Píšť).
Spojení autobusem linky 282 na Dolní Benešov se minimalizuje.
Autobusové spojení o nedělích a svátcích
Veřejná doprava - malá dopravní obslužnost z Ostravy o víkendu a svátcích
U veřejné dopravy mi vadí, že kolem 17té hodiny v pracovních dnech nejede žádný spoj do Ostravy, nebo
aspoň do Hlučína, jedou pouze 16:18 a potom až někdy 18:45, a o víkendech by to mohlo jezdit tak co 2
hodiny.
Nesedí odpolední autobusy směr Hlučín
Veřejná doprava - uvítám více spojů během dne do Ostravy. Autobus by mohl jezdit pravidelně každou
hodinu. Když jsem jezdila do práce (před mateřskou), tak jsem musela jezdit zbytečně brzy jenom proto,
že autobus jel co 2 hodiny anebo aby jel alespoň do Hlučína s dobrou návazností na MHD.
Kamiony a nákladní automobily jezdí nepřiměřenou rychlostí - ulice Opavská, baráky se celé třesou.
Nevyvážená doprava
Nedostatečná kontrola dodržování předepsané rychlosti 50 km/h na ulici Hlučínská
Zastávky k veřejné dopravě chybí Píšť-Mýto, Píšť-Koupaliště
Veřejná doprava obecně, nedělá se nic pro to, aby lidé dali přednost autobusu před auty (jak ze strany
provozovatelů, tak ze strany obcí).
Veřejná doprava - špatné spojení, málo autobusů
Velmi špatné spojení části obce na Pile
Veřejná doprava - málo spojů, zejména o víkendech
Prašná nevyasfaltovaná komunikace
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Chybí chodníky k celnici.
Stojící auta na cestě a chodníku (mají to dovolené)
Neřešení parkování
Rychlé jízdy aut
Parkování aut na cestách a chodnících
Nespokojenost pramení z neustálých připomínek ohledně stání aut před Majkem a cukrárnou, která se dá
vyřešit dopravní značkou.
Ostatní
Černé skládky
Kriminalita, drogy
Fekálie vypouštěné do dešťové kanalizace, zápach znemožňuje větrání bytu.
Frenetický štěkot psů, trvající i několik hodin, s majiteli domluva nemožná.
Kritizování a střídání vlády na obci
Málo laviček
Mezi pí. Fichnou a p. Golinským nechodí do schránek pošta.
Mnohdy nezájem lidí
Špatné mezilidské vztahy, důvod - kanalizace
Volné pobíhání psů a neukáznění pejskaři
Vztah občanů ke sběrným dvorům
Kultura a společenský život
Absence kulturního domu
Absolutně žádné kulturní a společenské vyžití
Popř. nějaké naučné stezky v okolí?
Péče o veřejná prostranství
Nedostatečná snaha o úpravu zeleně a travnatých ploch
Odhazování odpadků do příkopů podél cest.
Péče o veřejná prostranství - prostředí kolem obchodu Gobe je strašné (chodníky, nepořádek).
Péče o veřejná prostranství - zoufale málo velkých stromů
Vadí mi nepořádek kolem kontejnerů - častěji odvážet
Nepořádek na autobusové zastávce Píšť-Kostel - více kontejnerů i košů na odpadky
Velké množství psích exkrementů na chodnících (ulice K Obecníku)
Za pár let tady bude měsíční krajina, lesy v okolí se bezohledně plení.
Rozvoj obce
Malá podpora obce pro přípravu stavebních pozemků
Rozvoj obce - zatím neuskutečněná kanalizace
Rozvoj proti sousedním obcím žádný - nestaví se pro nové a staronové občany
Většina stavebních parcel byla skoupena minulým vedením obce. Nyní jsou tedy vlastníky a záleží na jejich
stanoviscích.
Informovanost o dění v obci
Informovanost o obci - chybí snaha o větší transparentnost, jak obec funguje, za co utrácí a proč.
Obec nevyužívá všechny prostředky pro informovanost.
Obecní zpravodaj, kabelová TV apod. často neplní nestranné informování
Zkreslené informace
Bydlení
Bydlení - špatné podmínky pro výstavbu rodinných domů
Bydlení v hustě zastavěné části obce, kde dochází velmi často ke spalování odpadů na zahradách za
nepříznivých povětrnostních podmínek a řezání dřeva velmi hlučnými pilami takřka pod okny. Tudíž je zde
bydlení na hranici únosnosti.
Chybí podporovaná bytová výstavba
Podmínky pro podnikání
Špatná nabídka práce živnostníkům
Zakázky v naší obci získávají cizí firmy.
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Sportovní vyžití
Sportovní vyžití pro teenagery

1x
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Příloha 4 (otázka č. 7. Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti
podle Vás v obci nejvíce chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu?)
Komunikace
Děravé komunikace
Bezpečnost
Cesty jsou rozbité.
Cesty jsou v hrozném stavu oproti okolním obcím, chvěje se mi barák.
Do obce se na kole dostanete jen po cestě. A nemusí to být ani asvaltka. Stačí zpevněná štěrková cesta
lesem.
Hlavní cesta - hrozný stav
Hlavní komunikace zhoršují dojem o obci.
Hlavní silnice u nás je snad nejhorší ze všech obcí Hlučínska, je to tankodrom a hanba, třeba by stačilo
neopravovat ty vedlejší, po kterých nikdo nejezdí a vrhnout se na tu hlavní, a ne ji jen pořád lepit, to
nekonečné lepení už muselo stát více než by stála cesta nová.
Kamerový systém
Komunikace - cesta je absolutně nevyhovující, samé díry a záplaty a jenom to skáče. S tím souvisí žádost o
odklonění kamionové dopravy, která vede směrem k průmyslové zóně (rozbitá cesta, chodník a nepříjemný
třes domku).
Komunikace - máme snad nejhorší v celém okresu!
Komunikace - při deštích problém chodit po chodnících (špatné spádování)
Komunikace - špatné cesty v okolí Píště
Komunikace jsou v dezolátním stavu, na bočních ulicích se jezdí kolikrát jen po sutině.
Komunikace máme nejhorší v okolí.
Komunikace problematicky průjezdné z důvodu parkování motorových vozidel na těchto komunikacích.
Komunikace v nevyhovujícím stavu
Komunikace v zimě málo udržované, okolí kolem pozemních komunikací neudržováno
Komunikace, jsou však zdůvodnitelné plánem kanalizace
Komunikace: hlavní cesta je v dost bídném stavu a to jak vedoucí samotnou obcí, tak hlavní příjezdová do
Píště z Hlučína.
Na dušičky tam před hřbitovem stojí dost aut.
Nedodržuje se předepsaná rychlost u projíždějících aut (nad 50 km/h)
Nedostatečná oprava proláklin po vybudování plynových rozvodů
Některé cesty jsou ve špatném stavu, nebo s nevyhovujícím povrchem.
Některé komunikace jsou dobré ke zlomení nohy, jaké jsou tam výmoly.
Některé ulice připomínají tankodromy.
Nerovná a děravá komunikace
Nevyhovující komunikace, hlavní průtah obcí
Parkování autobusů v nočních hodinách na hlavních komunikacích
Parkování linkových autobusů na hlavní silnici
Po cestách jezdím každý den a nejsou v moc dobrém stavu.
Prostě mi schází
Rozbité komunikace - dům u hlavní cesty = zvýšená hlučnost a vibrace domu
Situace je známá všem
Stačí se podívat.
Stav hlavní komunikace je každý rok horší
Stav hlavní komunikace, nejhorší na Opavsku
Špatná hlavní cesta
Špatné cesty- otřesy baráku a praskání zdiva, špatný odtok dešťové vody, kaluže - projíždějící auta stříkají až
na druhou stranu chodníku, nebezpečné při jízdě na kole (rozbitá místa apod.)
Špatný stav hlavní cesty, nerovnosti po výstavbě plynu
Špatný stav hlavní komunikace
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Špatný stav ulic Opavská, Ratibořská
To vše v obci není nebo chybí.
Udržované komunikace jsou vidět nejdříve. Je to vizitka obce.
V okolí obce se jen těžko najde horší cesta, než je u nás v Píšti.
Z důvodu odkládání kanalizace jsou místní komunikace v nevyhovujícím stavu.
Za téměř 40 let, kdy v obci bydlím, nebyla přístupová komunikace vyasfaltována, navzdory slibům všech
vedení v obci, které jsem poznal. Tam, kde jinde dokázali opravit komunikaci za tu dobu i 3x, se v Píšťi
neudělalo pro to nic.
Základní věci pro dobře fungující obce!
Kanalizace
Absence kanalizace
Absence kanalizace - stav golinizace a návratovizace
Absence kanalizace vzhledem k právní úpravě
Ekologie
Chybějící kanalizace a následné znečišťování místního potoka a krajiny
Kanalizace - z důvodu nefunkční kanalizace dochází k znečištění vod. A osobně mám jímku na hranici
živostnosti, tak by bylo vhodné vědět, kdy bude možné se napojit na kanalizaci.
Kanalizace - bez nutnosti zdůvodnění
Kanalizace - hlavní stoka vede potokem (u něj bydlíme) a ten není dostatečně udržován, vyřešení nové
kanalizace je velmi zdlouhavé
Kanalizace - netřeba komentáře, toto téma je jako z Kocourkova
Kanalizace - obec by neměla ztrácet čas s prosazování nesmyslné tlakové kanalizace a snažit se co
nejrychleji vybudovat klasickou gravitační, která je pro lidi téměř bezúdržbová.
Kanalizace - v obci chybí a neustále se řeší.
Kanalizace by se vzhledem k okolnostem měla již vybudovat (. okolí obce, právní úprava apod.)
Kanalizace není řešena vůbec
Kanalizace stávající - nevím, zda dochází k pravidelným kontrolám a čištění.
Kanalizace už dávno měla být. Propásli jsme příležitost.
Kanalizace už mohla být, potok v létě smrdí a zarůstá řasami.
Kanalizace zatím nedořešena.
Ke kanalizaci už není co říct!
Konečně jasně a transparentně definovat možnosti kanalizace.
Na mnoha místech obce by se mohlo postupovat stejně jako naproti restaurace U Slaninů.
Neustálé handrkování a nezahájení stavby.
Nekontrolované vypouštění splaškových vod z nemovitostí
Nevyhovující kanalizace
Potřeba zlepšit prostředí
Situace je známá všem
Už se to s kanalizací táhne dlouho a bez efektu.
Základní věci pro dobře fungující obce!
Zákonná povinnost čistit odpadní vody
Zápach
Parkovací plochy
Absence parkovacích ploch
Chybí parkovací místa podél hlavního průtahu
Auta parkují podél hlavní cesty, což v době špičky překáží.
Málo parkování kolem obchodu
Moc aut na cestách i v noci
Nabízí se příležitost pro rozšíření parkovací plochy v centru obce - nemovitost zemřelého pana Karla
Cigána. Zázemí by tu našel hřbitov, kostel i obecní úřad.
Naprosto nedostatečné parkovací plochy v oblasti kostela a hřbitova
Nedostatečné parkovací plochy
Nedostatek parkovacích míst - obchod Gobe, restaurace Majk, ulice Májová (nikdo neparkuje na dvoře,
všichni na obecní komunikaci), špatný povrch komunikací
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Nedostatek parkovišť
Není kde parkovat.
Není možnost parkování před poštou, Gobe, Majk, cukrárnou
Parkovací místa - lidé nerespektují značky "zákaz stání" apod., škoda, že stavba nových chodníků nebyla
využita i k tomu, že by v některých místech, kde to prostor dovoluje, byla vybudována parkovací místa i za
cenu, že by se na některých místech musely zrušit předzahrádky.
Parkovací plocha u koupaliště má nedostatečnou kapacitu
Parkovací plochy - aby lidé nestáli přímo na cestě
Parkovací plochy - vadí mi auta stojící na cestách nebo na chodnících (u obchodů i u soukromých domů).
Mnohdy je celkem složité kolem aut stojících na chodnících projít s kočárkem. Už se mi i stalo, že jsem
musela s malým, dvouletým dítětem, přejít kolem auta po silnici. A jelikož zde řidiči (hlavně ve směru od
Korei k obchodu) jezdí vyloženě jak hovada, tak je to dost nebezpečné. Mnohdy se i stane, že kolem
obchodů stěží projede autobus, protože má v protisměru silný provoz, a nabírá tak zpoždění.
Parkovací plochy - zákaz zastavení na hlavní cestě u obchodů Gobe a Jednota - špatné objíždění a udělat
velké parkoviště u "Tuty", již naléhavé!
Parkovací plochy např. u obchodu Gobe, Majk a místa pro autobusy
Parkovací plochy v ulicích obce
Parkování - mnoho aut stojí na silnicích.
Parkování aut na ulici či přímo na chodníku kolikrát ohrožuje bezpečnost.
Parkování před pekárnou Gobe a restaurací Majk na hlavní cestě velmi komplikuje dopravu.
Navážka sutí na ulici Sportovní za hřištěm, již přes rok v nepřijatelném stavu.
Parkování u restaurace Majk je v rozporu s dopravními předpisy - umístit značku "zákaz stání"
Schází parkovací plochy u obchodů, restaurací, školy, školky - komunikace jsou někdy a mnohé vždy
"ucpané" stojícími auty.
Stání vozidel na chodnících kritické - místo křižovatka Závada
U nákupních prodejen není parkovací plocha.
Ulice K Obecníku, ulice Májová - auta stojí na chodnících.
Vadí mi parkování u kostela, hřbitova, restaurace Majk, Gobe, cukrárny atd.
Zhoršená průjezdnost komunikací kvůli parkujícím autům
Chodníky
Chodníky jsou prostě buď rozbité či nedokončené.
Dodělat chodníky.
Dokončení chodníků v obci
Dořešit rekonstrukci chodníků
Chodníky - ještě dost jich je v rozbitém stavu.
Chodníky jsou nové v centru obce a na boční ulice se zapomíná, jsou i málo osvětlené.
Chodníky máme nejhorší v okolí.
Chodníky se provádějí pouze na určitých místech v obci.
Chodníky v kritickém stavu
Někde chybí chodníky k celnici, ke škole.
Nekvalitní chodníky - s kočárkem se po nich nedá jezdit, dopravní značka uprostřed chodníku, parkující auta
na chodníku
Neopravené chodníky zhoršují dojem o obci.
Prašnost
Rozbité chodníky nebo žádné
Stačí se podívat.
Staré chodníky - neschůdné, křivé
Střed obce - nedokončeny chodníky, i přes argumentaci, že nejsou finance, se budovala cesta u bývalého
JZD.
U chodníků jsou obrubníky vyšší než zbytek chodníků a na chodnících jsou kaluže vody, jak na starých tak
na nových chodnících.
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Sběrný dvůr
Absence sběrného dvora
Absence sběrného dvoru vzhledem k množství odpadu při akci "Sběr velkoobjemových a nebezpečných
odpadů"
Centrální místo pro odkládání a třídění odpadů s obsluhou
Chtěli bychom, aby se nepotřebné věci mohly vyhodit kdykoliv a cokoliv. Ne pouze posekaná tráva, listí
nebo elektrospotřebiče.
Chybí možnost odvozu odpadu kdykoli.
Je potřeba sběrného dvora.
Kdyby byl sběrný dvůr, lidé by neodkládali věci ke kontejnerům a netopili s nimi.
Malý sběrný dvůr
Ocenila bych možnost častějšího odevzdávání bio odpadu.
Sběrný dvůr - absence nádob na bioodpad (z domácnosti), na železo
Sběrný dvůr - dlouhá čekací doba pro odvezení odpadů (1x měsíčně) do budoucna
Sběrný dvůr - velkoobjemové odpady se dosud vyváží jen dvakrát ročně
Sběrný dvůr a nádoby na tříděný odpad - častěji vyvážet nádoby, člověk kolikrát přijde a nádoby jsou
přeplněné, sběrný dvůr a zpřístupnit ho častěji.
Sběrný dvůr by měl být zcela mimo obec.
Sběrný dvůr je dnes nutností pro každou obec.
Sběrný dvůr je pouze pro elektro a zelený odpad - absence komplexního sběrného dvora (např. jako v
Kobeřicích).
Sběrný dvůr na cokoliv, co chci vyhodit v průběhu roku.
Sběrný dvůr na dobu, kdy ...
Sběrný dvůr pro možnost průběžného odkládání větších kusů nebo odpadu v roce.
To vše v obci není nebo chybí.
Znečišťování místního potoka, rostlinný odpad.
Jiné
Autobusové spojení: Z hlediska "občanské vybavenosti" považuji kvalitní autobusové spojení za základní
prvek, který v naší obci je tragicky nevyhovující.
Bankomat: Bankomat se vzhledem k většinové nemožnosti platit kartou hodí. Kdo jede vybrat peníze např.
do Hlučína, také tam pak nakoupí.
Bankomat: Absence bankomatu
Dětské hřiště: Dětské hřiště je u ZŠ, ale pro tak velkou obec je to nedostačující, navíc některé atrakce jsou
až pro větší děti, např. skluzavka je hodně příkrá a připadá mi, že by se na ní mohlo i větší dítě zranit.
Kulturní a společenský dům: Místo pro konání kulturních společenských akcí ve vlastnictví obce (doposud
pouze soukromé sály v hostincích)
Kulturní dům: Kulturní dům - místo pro setkávání
Kulturní dům: Chybí zde kulturní dům pro konání společenských akcí.
Lékařská péče: Lékařská péče v obci je strašná, jak zubní tak péče obvodního lékaře, diagnózu si děláte sami
a paní doktorka vám všechno odkýve.
Lepší obecní rozhlas: Obecní rozhlas - často není rozumět při hlášení. Bylo by dobré, kdyby se informace z
hlášení objevovaly také pravidelně v systému hromadného zasílání emaily občanům, kteří mají o toto
zájem. Aktuální informace z hlášení (prodej v určité hodiny na náměstí apod.) - i přes výborné ozvučení jsou
občané, kteří toto nemají možnost dobře slyšet - možná i paralelní poslech přes internet? Archiv hlášení na
web stránkách?
Multifunkční budova ve stylu dřívějších kulturních domů: Multifunkční zařízení, které by poskytovalo
zázemí pro konání plesů, tancovaček, valných hromad, výstav, koncertů či pořádání ochotnického divadla
žalostně chybí. Píšť je poslední vesnicí své velikosti a významu v rámci Hlučínska a možná i širšího okresu,
která takovouto budovou nedisponuje.
Silniční radar se záznamovou kamerou: Jiné - jak už je výše zmíněno tak v některých částech obce jezdí
řidiči jak hovada. A to nejen v osobních autech, ale i v dodávkách a autech nákladních. V obci má být
rychlost 50.
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Nádoby na tříděný odpad
Čistota větší
"Hradby" na tříděný odpad také nedodaly moc na estetice, mohly by se minimálně využít jako reklamní
plochy příp. pro grafity. Samozřejmě, že by se měly odpady častěji vyvážet, jsou permanentně plné.
Chci být ekologický.
Je jich málo a proto si myslím, že je kolem kontejnerů nepořádek.
Je to v lidech, ale nepořádek kolem kontejnerů, to je děs.
Jsou stále plné.
Lidé se postupně učí třídit odpad, tudíž jsou většinou kontejnery cca za dva dny naplněny a kapacitně
nestačí hlavně plast.
Malý počet nádob na tříděný odpad - neustále jsou přeplněny.
Nádoby na plasty jsou stále plné.
Nádoby na tříděný odpad jsou často plné.
Nedostatečný počet nádob na tříděný odpad.
Nepořádek kolem kontejnerů, ale to je v lidech.
Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou brzy plné.
Zeleň
Stromy podél cest byly vykáceny prakticky v jedné vlně, takže nová výsadba nyní celoplošně dorůstá. Do
doby, než stromy dorostou, nachází se celá obec prakticky bez náležité veřejné zeleně. Nebyl by špatný
obecní sad, či propagace mezi lidmi, aby na svých pozemcích vysadili více stromů.
Zeleň - kolem cest kromě popelnic není vůbec nic.
Zeleň - nedostatek vzrostlých stromů v obci
Zeleň - více kvetoucích stromů, keřů
Zeleně je opravdu málo.
Zeleně u nás neustále ubývá, všechny stromy jsou káceny, je to katastrofa, místo ohyzdné industrializace
např. u autobusové zastávky Píšť-Kostel, kde je téměř všechno pokáceno a jsou tam zbytečné ohyzdné
chodníky, by bylo mnohem lepší všude vysadit stromy, takových míst je v Píšti spousta.
Veřejné osvětlení
Doplnit osvětlení mezi ulicemi Střední, Horní - ulice je uprostřed nedostatečně osvětlená.
Málo osvětleného osvětlení - 1x zafouká a je tma.
Osvětlení - při velkém větru míváme na ulici tmu.
Osvětlení vyžaduje modernizaci za úsporné a účinné zdroje.
Veřejná osvětlení - párkrát se stalo, že nad ránem světla svítila jen na hlavní cestě (směrem na zastávku
Píšť-Kostel). Na vedlejších cestách je mnohdy světla málo (snad i díky zastínění světla např. stromem).
Veřejné osvětlení buďto chybí či při sebemenším zafoukání nefunguje!
Výpadky osvětlení v ranních hodinách, když se jde do práce.
Připojení k internetu
Internet potřebuji ke studiu
Chybí vysokorychlostní internet.
Internet - absence vysokorychlostního internetu, stávající internet je pomalý a drahý.
Připojení k internetu - myslím, že by obec mohla mít vlastní připojení k internetu jako součást kabelové
televize.
Připojení k internetu - v dnešní době jde obecně mít rychlejší internet. Ale nemělo by to být předmětem
výstavby obce (tak jak v Hati). Spíše umožnit v případě výstavby kanalizace komerčním subjektům výstavbu
buď páteřní sítě (případně poslední míle). Ale pak je nutno počítat se snížením počtu účastníků kabelové
televize.
Připojení k internetu pro veřejnost není žádné, i když v současné nabídce mobilních operátorů možná ani
není potřeba, špatná kvalita komunikací.
Připojení k internetu: obec by mohla využít dotace k vybudování optiky. Vzhledem k rozvodu televize se to
mělo udělat už dávno.
Obecní mobiliář (lavičky, cedule, navigační systém aj.)
Více laviček
Lavičky budovat nejen v centru obce a důležitých uzlech, ale i v klidových zónách na okraji obce.
Lavičky u lékaře, u obchodů, lavička u DPS 148/2
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Neupravené zastávky, absence zastávky Píšť-Mýto (směr Hlučín).
Obec Píšť ztrácí venkovský ráz, blíží se k městu.
Obecní mobiliář - vznik nových odpočinkových míst
Špatná funkce zastávky Píšť-Mýto (směr Chuchelná) - člověk se neschová před deštěm, větrem, zimním
počasím.
Obchody
Specializované (konkrétní) obchody - oblečení, drogerie, zdravá výživa (např. med, atd.).
Chybí obchod s textilem a obuví.
Nedostatečný sortiment v obchodech
Rozvody elektřiny
Některé nově instalované elektrické vedení připomíná "trolejové vedení" v centru Ostravy, dokážu si
představit estetičtější řešení, třeba jako v centru naší obce.
Rozvody elektřiny už se dávají do země
V silném větru časté výpadky elektřiny na ulicích.
Obecní hřbitov
Obecní hřbitov má osvětlení, ale ani během dušičkového týdnu nesvítilo.
Túje na hřbitově - přerostlé, zasahující na hroby a boční chodníčky
Základní škola
ZŠ - kvalitní učitelé odešli jinam a s sebou vzali i žáky, strach z toho, že ZŠ bude v budoucnu kvůli
nedostatku žaků zavřena.
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Příloha 5 (otázka č. 20. Existuje nějaké místo v obci či v okolí obce, které je podle
Vás zajímavé/cenné, je dnes sice zanedbané a zaslouží si rozvoj?)
Revitalizace rybníků, studánek, vodstvo
Rybníky
Rybník směr Pila
Celkem zajímavé a v současné chvíli úplně zanedbané, nefunkční studánky v lesích za "starým kravínem"
Celková úprava okolí Kolkova rybníku (přidání laviček) a řádná mapa okolí
Chybí veřejný rybník, dokážu si představit tak jako před 30 lety, že máme obecní rybník pro všechny. Moje
e, louka mezi ulicí Boleslavská a bývalou celnicí, když hodně zaprší, stává se z ní mokřad. Zde by mohl být
klidně založen rybník. Horní konec obce má sportovní areál a dolní konec bude mít rybník, v zimě pro děti
na bruslení a v létě pro vodaře Bartuska na rybaření.
Lesní studánky byly dříve udržovány dříve narozenými - důchodci, nyní jsou zanedbané
Lesní studánky s posezením v Obecníkách, obnova rybníků
Místní studánky
Nemohu úplně posoudit, ale kdysi zde fungoval obecní rybník (bruslení, koupání). To by určitě ocenily naše
děti.
Nyní suchá nádrž směrem na Závadu
Obecní rybník nad Hajduškem - vyčištění a zpřístupnění kolem dokola, aby sloužil jak pro krásné procházky
s krmením labutí, tak pro sportovní rybolov.
Obnova rybníku na Pile a rekonstrukce protipovodňové nádrže za obcí a vybudování dalších
protipovodňových polderů. Vyčištění a zakrytí melioračních studní u ocelárny, které jsou nebezpečné pro
děti a v zimním období také pro dospělé, zvěř, protože jsou zaváté sněhem. Hlavní nebezpečí je znečištění
vodního zdroje pitné vody (vzdálenost studny cca 180 m od zdroje).
Okolí bývalého rybníka, dnes suché nádrže.
Okolí rybníku na Pile
Oprava a zavodnění rybníku na Pile
Pístecký potok, spíše než jeho rozvoj tak důležitost jeho údržby a ostatních přilehlých vodních toků
Protipovodňová nádrž za obcí (směr Závada) - nutné odbahnění a celková rekonstrukce
Protipovodňová nádrž za obcí a rybník na Pile (rekonstrukce a jejich obnova)
Rekultivace rybníků
Rekultivace velkého rybníku na Pile a jeho začlenění do krajiny.
Retenční rybník, který je dnes zanesený bahnem a zarostlý rákosem. Jeho vyčištěním a prohloubením by se
zvětšila protipovodňová ochrana obce a opět by mohl být využíván k rekreačním účelům (k vyjížďkám na
loďkách, v zimě k bruslení, k relaxaci).
Rybník směr Pila - ulice U Rybníka
Rybník u Kolkové hory
Rybník, či nádrž na ul. U Rybníka, rybník na Pile - neudržované, zpustlé
Rybníky na Pile - ochrana před povodněmi, rekreace, chov ryb. Je škoda, že se tato "akce" stále odkládá.
Rybníky za obcí
Studánka - starý kravín - úprava okolí a posezení
Studánka na Pile, směrem k hájence. Krásné místo, ale zanedbané.
Studánka, kterou založil pan Lasák. Když by se k ní vybudovala stezka a v lese by se opravila, stal by se tento
kout opět zajímavým místem pro setkávání.
Studánky v Obecníkách - první studánka u starého kravína (a další 2 - 3 byly ještě dále v lese, dnes jsou tyto
lokality možná ale v soukromém vlastnictví?). U starého kravína je studánka, kde by se možná mohlo opět
vylepšit její okolí i studánka samotná. Možná by stálo za to i nechat zkontrolovat vodu, zda je pitná. Pak s
touto informací umístit tabulku. V dětství jsme ke zmíněným studánkám často chodili s prarodiči.
Velký obecní rybník, je v hrozném stavu, určitě by se měl nejprve vyčistit, vytrhat rákosí, a pak by se dal
využít k trávení volného času (rybaření, bruslení v zimě, atd.)
Velký rybník na Pile, ten by chtělo obnovit.
Vyčistit potok
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Vyčištění rybníku a jeho uvedení do původního stavu
Vyčištění zarostlého rybníku
Zanedbaný rybník "Komoňovec" na konci obce
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Příloha 6 (otázka č. 21. Vaše další náměty, připomínky, projekty, komentáře)
Problematika parkování
Bezohledné stání a parkování na komunikacích řešit občas ve spolupráci s dopravní policií
Častější kontroly policie špatného parkování zejména stání na chodnících
Hlavní silnice ale také místní komunikace jsou jedno velké parkoviště. Nejhorší je to poblíž cukrárny.
Jsem velice znepokojen s parkováním vozidel na hlavní silnici (nejen hlavní silnice). Nejmarkantnější je to u
Cukrárny Blahutová, jenom trnu, kdy se tam stane neštěstí.
Katastrofální stav v parkování motorových vozidel (ulice Májová, restaurace Majk, Cukrárna Blahutová) a
autobusů (ulice Opavská - Horní konec)
Nelíbí se mi (a nejen mně) parkování autobusů na hlavní silnici, kde často stojí i čtyři autobusy. Tři linkové a
jeden modrý od nějaké sportovní jednoty. Mohou snad parkovat na parkovišti u koupaliště, nebo u
hasičské zbrojnice, kde mají vyhrazenou plochu. Nedalo by se to zařídit?
Parkování vozidel podél hlavních silnic
Stálé parkování aut podél cest
Udělala bych na ulicích parkovací místa.
Vadí mi, že auta místních občanů parkují na obecních komunikacích!
Velký nešvar je parking vozidel (i služebních a firemních) na veřejných komunikacích. Velký problém zvlášť v
zimním období. "Měj si aut, kolik chceš, ale neobtěžuj spoluobčany". Navrhuji řešení pomocí obecní
vyhlášky (viz. obec Bolatice), za neuposlechnutí finanční postih, jedině tak budeme mít upravenou obec.
Vytvořit parkoviště u Jednoty a zakázat zastavení na komunikaci u Gobe a Jednoty
Zákaz stání na ulicích Průmyslová, Majová, K Obecníku, Hůrecká, v zimním období všude
Zakázat parkování na hlavní silnici
Zvětšit parkoviště u pošty popř. řešit přemístění pošty např. k Jednotě
Komunikace
Dále chci poukázat na špatný stav hlavní komunikace v Píšti vedoucí od polských hranic až k rozcestí na
Benešov a Chuchelnou.
Doufám, že se pokusíte vyřešit problém se zastávkou Píšť-Mýto a opravou ulic, o kterých jsem se zmiňoval
výše v dotazníku.
Komunikace a chodníky by také potřebovaly obnovit, ale to má smysl až po vybudování kanalizace.
Máme široké chodníky a cyklisté se motají mezi auty! Zbytečné volné pásy u plotů (údržba, ...)
Oprava části komunikace u MŠ - u bývalého JZD
Oprava komunikací
Opravit hlavní komunikaci
Rekonstrukce hlavní silnice (viz. Darkovičky)
Snažit se postavit svodidla po cestě do Píště - dennodenní dojíždění mi velmi znepříjemňuje časté přebíhání
srn a divoké zvěře přes cestu. Je to velice nepříjemné a ne jen pro mne. Děkuji
Větší starost o cesty
Více přechodů pro chodce
Zamezit dojezdu kamionů na průmyslovou zónu (Nový Kravín)
Zastávka autobusu na konci Píště směr Polsko
Zimní údržba ulic je posledních 10 let holá katastrofa, všechny řídící pracovníky zodpovědné za zimní
údržbu vyslat na zkušenou do nedaleké obce Bohuslavice, ať se podívají, jak má vypadat zimní údržba. Dva
traktory na hlavní ulici, jeden traktor na chodníku, v 5:00 čisto.
Kulturní dům
Absence kulturního domu
Výstavba kulturního domu
Kulturní dům v majetku obce
Možnost výstavby kulturní místnosti (sálu) v majetku obce.
V obci chybí kulturní dům, kde by se mohla pořádat spousta kulturních akcí.
V obci chybí kulturní dům. Je ostudné, že Píšť podobným zařízením stále nedisponuje.
Více kultury
Zřídit kulturní zařízení pro zájmové setkávání občanů
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Vedení obce
Co nejvíce vtáhnout občany do rozhodování o dění v obci, aby jim nebylo jedno, co se zde děje - veřejná
diskuzní fóra, ankety atd.
Doufám, že současné vedení naší obce půjde tou správnou cestou.
Držím palce, ať se alespoň něco změní k lepšímu.
Jinak za každým vedením tady zůstalo něco pozitivního a každý udělal věc, která se prostě nepovedla.
Pracujme tu pro lidi a pro další generace tak, aby na nás mohly v dobrém vzpomínat.
Plánování na více než jedno volební období
Pod novým vedením se tady lidé začali spolu více bavit, než to bylo předtím. Když je nějaký malér v obci,
tak se to hned řeší a to je moc dobře.
Pro rozvoj obce je nejlepší, když se místní politici přestanou handrkovat o posty a budou se zabývat
rozvojem obce a podnikatelské lobby se budou starat o své firmy a nezasahovat do chodu obce. Díky tomu
nemá obec žádný obecní pozemek.
Se současným vedením obce se myslím spoustu věcí vyřešilo, takže spokojena.
Ta naše mafie v Píšti je hnus, ale s největší pravděpodobností není nikdo schopen s tím nic udělat.
Každopádně by to ale chtělo nového starostu a zastupitelstvo, kteří se nenechají ovlivnit a nebudou si
hrabat do kapes, jako ti současní bastardi, že jo pane Fichna, paní Polomská a spol.?
Zpřístupnit OÚ veřejnosti, budova "Peters" je zcela nevyhovující, při schůzích občané stojí na chodbě a
schodech a do zasedací místnosti se nedostanou.
Problematika venčení a volně pobíhajících psů
Zamezit pobíhání psů po obci!
Pejskaři jsou v naší obci samostatnou kapitolou. Jedni venčí své mazlíčky všude možně (okolí ZŠ), ale jejich
exkrementy neuklízejí, no a ti druzí je prostě vypustí na náves (bez košíku) a nic se jim nestane. Navrhuji
řešení pomocí obecní vyhlášky, ve které by byl stanoven finanční postih za odchyt nejprve 500 Kč, při
opakovaném odchytu 1000 Kč, to by rázem vedlo k plné obecní pokladně.
Psi! Je to strašné, když se po obci neustále pohybují psi. Beru, že se někdy stane, že pes uteče, ale u
koupaliště a Bartuskův Ferda jsou na cestě pořád. Myslím si, že by se toto dít nemělo a majitelé volně
pobíhajících psů po ulicích, by měli být pokutováni. Tito psi představují nebezpečí v podobě srážky autem,
nebo také mohou někoho pokousat. Chodí na cizí pozemky a zanechávají po sobě hromádku, rozhrabané
zahrádky před domy atd. Myslím si, že by se to mělo řešit, co kdyby takhle na volno bez dozoru pobíhali po
ulici třeba bulteriéři, pitbulové a ostatní psi typu bull, to by se asi občanům nelíbilo. Ale co se týče těchto
malých psů, je to ok?
U staré školky by neměl být obecní pes zavřený v kleci - je to týrání zvířat.
Udělat louku na venčení psů
Kanalizace
Kanalizace
Konečně zahájit výstavbu kanalizace
Naprosto správné posouzení kanalizací a možnost gravitační kanalizace. Kanalizace tlaková zatíží občana jak
kontrolou, tak odběrem elektrické energie (motá výše spínací hladiny) a obce zatíží kvalitní poruchovou
četou, rezerva aspoň dvou čerpadel na výměnu, nenajde-li se sdružení více obcí. Jsem rád, že jste nechali
posoudit opět gravitační kanalizaci proti tlakové (gravitační vyjde rozhodně dráž), ale je věčná. Občana
zatíží i přípojka elektro a jistič cca 10.000 Kč.
Pevně doufám a věřím, že projekt kanalizace se podaří úspěšně rozběhnout a dokončit co možná nejdříve, i
když je mi jasné, že to ještě nějaký rok možná potrvá. Známí a příbuzní v Hati jsou s kanalizací spokojeni.
Co bude dále od nového roku? Je zde obava z kontrol jednotlivých vlastníků, jak nakládají s odpadními
vodami? Děkuji.
Referendum vyhrála z 19 hlasů - nad tlakovou kanalizací a pořád mluvíme o tlakové kanalizaci, která je
utopie pro chudší rodiny. Referendum je silnější než tlaková kanalizace.
Začněte konečně s výstavbou kanalizace. Nevím, na co se čeká. Je úplně jedno jakou, jestli tlakovou nebo
kombinovanou anebo spádovou. Stejně, už několikrát je veřejný průzkum zhruba 50 na 50. Proto v každém
případě, ať zvolíte jakoukoliv, bude polovina občanů naštvaná.
Vzhled obce
Kdysi býval kříž a obrázek u cesty směrem na Vřesinu. Obnova by stála za úvahu, když jsme poutním
místem.
Odkoupit lokalitu vedle hřbitova (lokalita a rodinný dům - dnes zemřelý Karel Cigar) - zkoumat a do
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poloviny udělat park, zbylou část ponechat pro místní hřbitov, místo pro auta (do kostela, na hřbitov)
Oprava a renovace domu u koupaliště a trojhřiště - bývalé JZD
Označení DPS - čísla popisná
Více se zaměřit na zkrášlování a údržbu okrajových částí obce, nejen centra.
Zpřísnění dohledu nad chováním mládeže - láhve, odpadky atd. na některých místech v obci - zastávky
autobusu, "pyramida" u koupaliště aj.
Sportovní vyžití, volnočasové aktivity
Koupaliště, si myslím, v posledních letech obci Píšť dost pomohlo a získalo více turistů. Byli tady i turisté ze
zahraničí (Španělé, Němci) a je to příjemné zpestření, také TJ Sokol Slávia Píšť.
Méně fotbalové podpory
Sportovní aktivity univerzální
Více organizované turistiky
Vybudování singltreku pro cyklisty (cs.wikipedia.org/wiki/Singltrek)
Zajímavé by byly nějaké naučné stezky v okolí obce nebo přímo v obci, např. na historické téma.
Zeleň
Ořezat stromy kolem hlavní cesty jdou do drátů.
Rekultivace zeleně a travnatých ploch v Píšti
Úprava porostu na hřbitově (stromy apod.)
Upravit porost na hřbitově, který je nevyhovující. Konkrétně stromy, které svými kořeny zasahují do hrobů.
Vybourat všechny túje na hřbitově. Kolik pracovních hodin odpracuje četa a výsledek je stejný, nepořádek
jsme viděli na dušičky. Ani jedna zmínka o důchodcích, že by v Píšti…
Služby
Absence TIPSPORTu
Není zde vybudováno místo např. pro zázemí na opékání párků.
Neslyšitelné hlášení rozhlasu - zlepšilo se, avšak přejíždějící auta to tlumí, jedná se o slyšitelnost v DPS
Nové zdravotní středisko s lékaři
Podnikatelům více možnosti reklamy
Právní poradna pro občany
Dotazník
Dotazník častěji
Doufáme, že se dočkáme i vyhodnocení tohoto dotazníku, v minulosti za bývalého starosty jsme se toho
nedočkali.
Tento dotazník je dobrá myšlenka a doufám, že otevře oči některým občanům.
Tento dotazník považuji za velmi zajímavý. Docela mne bude zajímat výstup. Pokud bude dostatek
respondentů pro různé věkové skupiny, tak by bylo zajímavé vědět, v jakých oblastech se liší názory těchto
věkových skupin.
Těším se na výsledky studie a doufám, že se jimi bude vedení obce řídit.
Ubytovací služby
Absence ubytovaní
Do budoucna spolu se stárnutím populace se ukazuje, že bude nutné vybudovat další objekt, který by
sloužil ubytování seniorů.
Starý barák (mezi restaurací Golf a novými kurty) - udělat z něj nějaký hezký penzion
Také zde chybí penzion pro občany, kteří zde přijedou např. na návštěvu a chtěli by přenocovat.
Cyklostezky
Chodník nebo cyklostezka z ulice K Pile (K Mlýnku) k ulici Opavská
Tyto cesty využít jako cyklostezky: Hůrky - Chuchelnická; okolo hřbitova (Hluchníků); Colant - Starý Kříž
Vybudování cyklostezek - směr Polsko (podél hlavní silnice), směr část obce Pila, směr k obci Bělá, směr k
obci Hať
Vybudování cyklostezky z Píště Korea do Bělé, nebo z Pily přes Mlýnek do Bělé
Cyklostezka z Píště do Hati
Revitalizace rybníků, vodstvo
Oprava retenčního rybníku na Pile
Protipovodňový systém - revitalizace velkého rybníku
Úprava a znovu-napuštění rybníků
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Vyčistit potok

1x
Ovzduší, topná sezóna

Osvěta (znečišťovačů) ovzduší (topeniště)
Prosím zastupitele obce, ať se ve večerních hodinách projdou po naší krásné obci, ale doporučuji si vzít
plynovou masku, máme krásné hřiště, krásnou zeleň, chodníky ze zámecké dlažby, ale že lidé topí polskými
floty a polským uhlím to nikomu nevadí a ještě to vyhlásí v místním rozhlase, že Poláci nabízejí k prodeji
uhlí. Je mi z toho moc smutno! Prosím o tu večerní procházku.
Špatné ovzduší v Píšti. Lidé topí polským uhlím a flotem a nějak to lidem, které jsme volili, vůbec nevadí, ale
hlavně, že to měli ve volebním programu.
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Hřiště pro malé děti. Teď nemyslím místo s prolézačkami a pískovištěm, ale místo, kde by mohly děti běhat
třeba s vlastním balonem, jezdit na odrážedlech a podobně. Prostě větší rovný terén s upraveným
povrchem, lavičkami pro rodiče a hlavně určený především pro menší děti. Na hřištích to nejde (pokud
vím). A na novém hřišti, s umělou trávou chodí hrát starší děti s balonem.
Rozšíření dětského hřiště
Problematika nedodržování rychlosti v obci
Nedodržování stanovené rychlosti v obci. Stálo by za úvahu zbudování zpomalovacích retardérů.
Větší bezpečnost - dodržování rychlostí projíždějících vozidel
Vytvořila bych obytné zóny s ostrůvky, aby auta nemohla jezdit po ulici rychle a děti a staří lidé byli v
bezpečí. Nedodržování rychlosti se vyskytuje zejména na cestě okolo kostela, u autobusové zastávky "U
Kostela", kde denně chodím s kočárkem.
Spolková činnost
V obci chybí divadelní spolek
Zřízení Klubu důchodců
Zřízení turistického klubu
Kabelová televize
Přidat FILMBOX, FILM+ a na Vánoce nové programy PRIMA MAX a PRIMA COMEDY
Vrátit zpět do vysílání TVP1 a TVP místo TVP Rozrywka, TVP Info
Za cenu zvýšení poplatků přibrat programy JOJ, CINEMA, FILM+, FILMBOX a nově na Vánoce PRIMA MAX,
PRIMA COMEDY - myšleno po nějaké dohodě s odběrateli KTP
Doprava
Asi žádné nemám, jenom ta doprava
Častější spoje veřejné dopravy - ze středu obce, s ohledem na pracovní dobu okolních strojírenských
podniků, hlavně večerní a víkendová spojení
Obecní mobiliář
Mohlo by být více odpočinkových laviček v obci i na cyklostezkách
Řada lesních cestiček by zasloužila značení pro neorientující se turisty - pěší i cyklisty
Osvětlení hřbitova
Nevadí, že ul. Sportovní je nově osvětlená, ale vadí, že hřbitov tone ve tmě, pokud jej občan navštíví za šera
či po setmění - určitě jde sladit osvícení s uzavíráním hřbitova.
Před "Dušičkami", prosím o svícení na hřbitově alespoň týden, je tam tma, příprava hrobů v odpoledních
hodinách je nemožná už více let.
Zeď u kostela
Na ulici Kostelní, zeď u kostela - velké parkoviště
Opravit zeď u parkoviště za kostelem
Problematika pitné vody
Chybí tabulky označující ochranné pásmo vodního zdroje pitné vody. Jedna tabulka, která označovala
ochranné pásmo, byla vytržena a na tomto místě si někteří naši občané udělali černou skládku, což je velice
smutné. Jak dlouho ještě budeme mít dobrou vodu?
Spolupráce obcí
Obec by se měla více otevřít spolupráci s polskou stranou, sondovat možnosti pracovních příležitostí v
Polsku, hledat možnosti vzájemné spolupráce. Zároveň by se Píšť mohla otevřít i německé straně, např. si v
Německu najít partnerskou obec.
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Opomíjená obecní část Pila
Rozčiluje mě, jako by se pozapomnělo na část obce Pila. Cesta je tady v dezolátním stavu. Vícekrát jsem to
urgoval. Přijeli, díry zasypali, ale za měsíc to bylo opět to samé. V Píšti se pořád něco rekonstruuje, staví,
opravují cesty, postavily se nesmyslné sluneční hodiny - za nemalé peníze a na Pile nic, jako by to nebyla
ani část obce. Řekl bych to slovy - uvnitř obce huj a mimo obce hnůj. Ptáte se, slibujete a nic!
Energie
Nemám připomínky. Podnět by snad mohl být jen výstavba nějaké eko energie např.: větrná elektrárna,
případně lépe bioplynová stanice zajištující v obci vytápění/elektřinu získávající energii z vyprodukované
biomasy z okolních polí.
Bezbariérový přístup
Ráda bych, kdyby se obec stala více bezbariérovou. Až při každodenní jízdě s kočárkem si uvědomuji, jak
jsou některé obchody, služby, chodníky, zastávky značně nedostupné.
Bezpečnost
Navrhuji zvážit zamykání místního hřbitova, dětského hřiště ve večerních hodinách (podle ročních období),
funguje to i v okolních obcích.
Zaměstnanost
A prosím, zaměstnejte pana Waltera Jaroše.
Rozpočet obce
Žádné, obec je údajně bez financí.
Zástavba
Prosím, zvažte rozvoj směrem k rozšiřování bytové výstavby, podle mne je to cesta do pekel - může chybět
voda, zvýší se provoz v obci (počet aut)
Život v obci
Jako teenager jsem nevěděla, že obec Píšť existuje, ale teď se mi tady bydlí dobře. Je to samozřejmě díky
lidem, které jsem si tady našla.
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