
Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 – 

dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích regionu a městě Chotěboři. 

Vyhodnocení první vlny provedly pracovnice Regionální rozvojové agentury v Jihlavě, které 

také provedly vyhodnocení poznatků získaných při jednání kulatých stolů v Malči a Nové Vsi 

a získané poznatky zahrnuly do strategické části dokumentu. Druhá vlna komunitního 

plánování proběhla v roce 2015. Tady byli osloveni starostové jednotlivých obcí, občané obcí, 

neziskových organizací a podniků. Tyto poznatky byly vyhodnoceny pracovnicemi kanceláře 

MAS a zaneseny do strategické části dokumentu. V této příloze jsou v zájmu přehlednosti 

uvedeny nejdůležitější výstupy komunitního plánování. Detailní rozbor spolu s dalšími 

materiály (vzory pozvánek, fotky atd.) jsou uvedeny na našich internetových stránkách 

www.podhurizeleznychhor.cz. 

1. Dotazníkové šetření 

MAS Podhůří Železných hor uspořádala v březnu 2013 dotazníkové šetření mezi 

obyvateli všech členských obcí, u vedení obcí, mezi zdejšími podnikatelskými subjekty a také 

zájmovými organizacemi. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit potřeby všech cílových 

skupin v oblasti investičních i neinvestičních projektů tak, aby bylo možné nastavit hlavní 

priority pro následující plánovací období (2014 – 2020).  

Dotazníky zaměřené na obyvatele obcí starší 15 let obsahovaly dotazy typu toho, kam 

by měly směřovat investice v následujících letech především, a to v oblasti bytové výstavby, 

inženýrských sítí, školství, sociální oblasti, životního prostředí, dopravní obslužnosti, 

cestovního ruchu, kulturního dědictví apod. (jak z hlediska infrastruktury, tak ze strany nabídky 

služeb). Obyvatelé sami mohli navrhnout další aktivity, které by obec měla v budoucnu 

realizovat. Dotazníkového šetření mezi obyvatelstvem se ze 13 obcí regionu nezúčastnilo 

Sloupno. Celkem bylo získáno 301 dotazníků, z nichž 20 bylo vyřazeno, neboť odpovědi se 

týkaly obcí, které nejsou členy MAS Podhůří Železných hor a jeden byl vyřazen z důvodu 

duplicity. Analyzováno tedy bylo 280 dotazníků. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel území 

starších 15 let lze průzkum označit za reprezentativní, neboť zahrnuje více než 2 % základního 

souboru.  

Výsledky dotazníkového šetření 

Preference obyvatel v oblasti životního prostředí v obci bydliště (v % z celkového počtu 

odpovědí) 



Pramen: Dotazníkové šetření, MAS Podhůří Železných hor, 2013 

Preference obyvatel v oblasti občanské vybavenosti v obci bydliště (v % z celkového počtu 

odpovědí) 

Pramen: Dotazníkové šetření, MAS Podhůří Železných hor, 2013 
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Preference obyvatel v oblasti služeb zajišťovaných v obci bydliště (v % z celkového počtu 

odpovědí) 

Pramen: Dotazníkové šetření, MAS Podhůří Železných hor, 2013 

Poslední otázka vyzývala respondenty k předložení dalších návrhů na rozvoj obce jejich 

bydliště. Zde se vyjádřilo 66 osob, tedy pouze necelá čtvrtina, a návrhy se vztahovaly především 

k infrastruktuře pro volnočasové aktivity (vybudování krytého bazénu nebo koupaliště pro letní 

koupání, budování či rekonstrukce stávajících hřišť či dalších sportovních areálů, případně 

tělocvičen), k dopravě (chodníky, silnice, přechod pro chodce, cyklostezky) a ke zdravotní péči 

(obnova pohotovosti v Chotěboři).  

Návrhy občanů k rozvoji obce jejich bydliště dle jednotlivých obcí MAS Podhůří 

Železných hor 

Obec Názor 

Chotěboř Chybí větší kapacita v DSP. Výstavba nového domu pro seniory. 

Chotěboř Zavedení pohotovostní služby, údržba vedlejších silnice. 

Chotěboř Krytý bazén. 

Chotěboř Zajistit možnost alespoň letního bazénu s vyhovující vodou. 

Chotěboř Vybudování krytého plaveckého bazénu, sauny a letního koupaliště. 

Chotěboř Letní koupaliště, krytý bazén. 

Chotěboř Vybudování krytého plaveckého bazénu, sauny. 

Chotěboř Vybudování koupaliště. 

Chotěboř Letní koupaliště, krytý bazén. 

Chotěboř Znovuzavedení sobotní a nedělní zubní pohotovosti i praktického lékaře. 

Chotěboř Cyklostezka Chotěboř – Bílek. 
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Chotěboř Dětské hřiště - je jich málo. 

Chotěboř Bazén v Chotěboři. 

Chotěboř Větší podpora jiných sportů než hokeje. 

Chotěboř Rekonstrukce kina, vybudování koupaliště. 

Chotěboř Krytý bazén. 

Chotěboř Krytý bazén, rekonstrukce a rozvoj školního hřiště patřícího k ZŠ Buttulova. 

Chotěboř Koupaliště. 

Chotěboř Snížení nezaměstnanosti v obci, snížení ceny za odvoz odpadů, oprava chodníků. 

Chotěboř Obnovení lékařské pohotovosti pro děti i dospělé. 

Chotěboř Zajištění kvalitního veřejného koupaliště. 

Chotěboř Rekonstrukce a opravy sportovních areálů. 

Chotěboř Koupaliště. 

Chotěboř Hlavně cyklostezky. 

Chotěboř Krytý bazén. 

Chotěboř Krytý bazén. 

Chotěboř Krytý bazén nebo koupaliště pro děti. 

Chotěboř Bazén. 

Chotěboř Oprava silnic a nová silnice do HB. 

Chotěboř Bazén nebo koupaliště. 

Chotěboř Bazén, nákupní centrum. 

Chotěboř Fitcentrum. 

Chotěboř Oprava silnic. 

Chotěboř Vybudování psího parku (přítomno je jen cvičiště). 

Chotěboř Koupaliště, prostor pro volný čas mládeže. 

Chotěboř Koupaliště, park pro psy, více středních škol. 

Chotěboř Bazén, obchodní centrum. 

Chotěboř Automat na pizzu. 

Chotěboř (Bílek) Klubovna. 

Chotěboř (Bílek) Koupaliště. 

Chotěboř (Dobkov) Vybudování chodníků a přechodu pro chodce. 

Chotěboř (Dobkov) Více zpevněných cest mezi obcemi. 

Chotěboř (Dobkov) Vybudování krytého bazénu, který bude zadarmo. 

Chotěboř (Klouzovy) Útulek, taneční sál a instruktážní kurzy. 

Chotěboř (Rankov) Útulek pro psy a kočky. 

Jeřišno Vybudování chodníků. 

Jeřišno (Chuchel) Vybudování chodníku. 

Libice n. D. Vybudování tělocvičny pro potřeby ZŠ a zájmových spolků. 

Libice n. D. Modernizace ZŠ a MŠ. 



Libice n. D. 

Zajištění pečovatelské služby, ošetřovatelské péče v obcích zdravotnickými pracovníky 

(proti úhradě za cenu služby). Větší podpora drobných živnostníků (podmínky 

výběrových řízení akceptovatelné i malými podnikateli). 

Libice n. D. Zvýšení počtu pracovních míst, sportovní rybolov. 

Libice n. D. Údržba neudržovaných soukromých ploch (pastvin). 

Libice n. D. Rozšíření ZŠ o II. stupeň, vylepšení fotbalového hřiště, vybudování multifunkční haly. 

Libice n. D. Fitcentrum. 

Maleč Pokusit se zabránit devastaci zem. půd a živočichů při intenzivním zemědělství 

Maleč Bazén v Chotěboři. 

Maleč ČOV 

Maleč (Blatnice) Plynofikace ostatních částí obce Maleč. 

Maleč (Blatnice) Zimní údržba obecních komunikací, včasné odklizení sněhu. 

Nová Ves u Chotěb. Vybudování chodníků, hřiště pro teenagery. 

Nová Ves u Chotěb. Postavit nový, hlavně větší, obchod na potraviny. 

Nová Ves u Chotěb. Oprava fotbalového hřiště a jeho okolí. 

Nová Ves u Chotěb. Obnova budovy školy (fasáda), zateplení, výměna oken, celková rekonstrukce. 

Nová Ves u Chotěb. Vybudování bazénu, koupaliště, sjezdovky. 

Víska Vybudování ZŠ. 

Pramen: Dotazníkové šetření, MAS Podhůří Železných hor, 2013 

Vedení obcí 

Nejpravděpodobnější budoucí investice ve vybraných obcích MAS Podhůří Železných hor 

Pramen: Dotazníkové šetření, MAS Podhůří Železných hor, 2013 
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Podnikatelé byli tázáni na to, co v následujícím období 2014 – 2020 budou potřebovat, 

měnit, jak se budou rozvíjet. Respondenti očekávají především investice do modernizace 

technologického vybavení provozovny lokalizované na území MAS a do rekonstrukce 

stávajících prostor pro podnikání. Tři firmy uvedly také rozšíření prostor pro podnikání v rámci 

území MAS a dvě nákup dopravních prostředků pro potřeby podnikání. Žádná z firem 

neplánovala otevření nové provozovny v obcích spadajících do MAS, zkvalitnění podmínek 

pro své zaměstnance ani investice do marketingu a propagace svých produktů.  

Absolutní většina všech podnikatelů (5 ze 6) počítá s tím, že se bude aktivně zajímat o 

dotační možnosti nabízené ze strany MAS (účastnit se seminářů, podávat projekty apod.). 

V případě dotazu, co by se v obci jejich působnosti mělo změnit, odpovědělo 5 subjektů a 

návrhy směřovaly do oblasti zkvalitnění bydlení (Maleč), zkvalitnění infrastruktury, podpory 

podnikatelského prostředí, odstraňování administrativní zátěže, zvýšení dostupnosti ceny 

pozemků pro podnikání i bydlení a zlepšení podmínek při zadávání veřejných zakázek ze strany 

města (Chotěboř). S dodávkou vody nejsou spokojeni podnikatelé ve Sloupně a chování 

spoluobčanů vidí problematicky podnikatel z Nové Vsi u Chotěboře.  

Zájmové organizace 

Ze zájmových organizací odpověděly pouze 4 subjekty, a to z Chotěboře, Rušinova, Vísky a 

Bezděkova. Všechny subjekty mají povědomí o činnosti MAS a tři z nich s ní v minulosti 

spolupracovaly. Respondenti působí v sociální oblasti a v oblasti sportu. Všechny subjekty 

v předchozím období využily dotací, a to pro rekonstrukci staveb a sociální péči, pro pořádání 

sportovních turnajů, úpravu sportovních ploch, rekonstrukci sociálního zařízení v šatnách apod.  

V následujícím období respondenti plánují především aktivity v oblasti zavedení nových 

služeb sociální péče, uspořádání nových společenských akcí pro děti, dospělé, seniory, pořádání 

sportovních turnajů a zápasů, pro které by bylo nutné zkvalitnění sportovní infrastruktury v obci, 

propagaci území jako atraktivního pro rozvoj cestovního ruchu a zlepšení marketingu a propagace 

výrobků či služeb. Zájem naopak nebyl o pořádání dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro lepší 

uplatnitelnost obyvatel na trhu práce ani o vydání odborných či populárních publikací.  

Všechny subjekty se hodlají v následujících letech zajímat o dotační možnosti nabízené ze 

strany MAS Podhůří Železných hor. 

Problém v obci svého působení vidí oslovené NNO především v nedostatku pracovních 

příležitostí na venkově v oblasti drobného podnikání, v nedostatečné podpoře propagace turistických 

atraktivit, zvýšit by se měla také podpora registrovaných sociálních služeb zejména ze strany města 

Chotěboře a zlepšit by se mělo také využití sportovišť pro mládež, možnosti získání zaměstnání v obci 

bydliště, činnosti v oblasti kultury a také silniční infrastruktura.  

2. Diskuse s občany 



Diskuse s občany proběhly v letech 2013 a 2015 . Byly organizovány celkem na 5 místech. 

- Nová Ves u Chotěboře (2013) – pro Novou Ves u Chotěboře a Vísku 

- Maleč (2013) – pro Maleč 

- Jeřišno (2015) – pro Jeřišno, Rušínov, Čečkovice, Klokočov 

- Libice nad Doubravou (2015) – pro Libici nad Doubravou, Bezděkov, Sloupno, Dolní 

Sokolovec, Lány 

- Chotěboř (2013) 

3. Diskuse se starosty obcí  

Tyto proběhly  v průběhu roku 2015 se všemi starosty obcí a pracovníky odboru 

rozvoje školství, rozvoje a památkové péče města Chotěboř a  pracovnicemi kanceláře MAS 

tak, aby byly aktualizovány potřeby města a obcí. 

4. Diskuse s organizacemi a zástupci komunity.  

V roce 2015 proběhly diskuse se zástupci Dobré společnosti (komunitní sdružení), 

FOKUS Vysočina (péče o hendikepované), Benediktus (péče o hendikepované), městské 

knihovny a turistického centra, Domu dětí a mládeže Junior a řediteli základních škol 

v Chotěboři a Malči. 

5. Diskuse s podnikateli 

Zaměřili jsme se zejména diskusi s podnikateli v oblasti zemědělství tak, abychom 

aktualizovali potřeby regionu v sektoru, který je předmětem dotací PRV. Diskutovali jsme se 

zemědělskými družstvy (Maleč, Nová Ves u Chotěboře) statku Doubravka, i s rodinnými 

farmáři. Dále jsme sbírali podněty od drobných podnikatelů. 

 


