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1. Úvod a cíle výzkumu
Výzkum navazuje na obdobný výzkum z roku 2010. Při designu výzkumu z roku 2018 bylo přihlédnuto
k tomu, aby byla zachována návaznost. Nezměnily se ani dílčí cíle výzkumu:





Získat co nejobjektivnější náhled na mínění občanů města
Analýza spokojenosti občanů se současným občanským zázemím
Získání podkladů pro možná zlepšení a zacílení dílčích aktivit – identifikace silných a slabých stránek
města v očích občanů
Zapojit občany do rozvojového procesu a ukázat, že jsou součástí města a mohou se podílet na
formulaci rozvojových aktivit

Nad to ještě výzkum roku 2018 zařadil několik aktuálních otázek. Byly jimi nahrazeny některé otázky z roku
2010, které buď pozbyly aktuality, anebo se na základě dat ukázal jejich nízký přínos či sporná validita.
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2. Stručné shrnutí výsledků
 Obecná spokojenost mezi lety 2010 – 2018 vzrostla
 V dílčích oblastech je v otázce spokojenosti patrná dynamika – problém školek a ZŠ byl nahrazen
















problémem dopravy a parkování
Přes lidmi zmiňované pokusy o nápravu trvá nedobrý stav některých komunikací, akutně se jeví
zejména Tyršova, Pražská, Anglická a Palackého
Roste citlivost na bezpečnost v dopravě
Hlavním dopravním problémem je nadměrné užívání automobilů
Nová výstavba při nejasnosti Územního plánu budí obavy
Jako problematický se jeví objekt COOP
Občané by uvítali fitness, krytý bazén a zubaře
Především mládež jeví zájem o sportoviště a kinosál
Senioři vnímají nižší dostupnost zdravotnictví a absenci DPS
Občané jednoznačně podporují železniční dopravu a doporučují usilovat o její zkvalitnění
Velmi citlivým problémem je přívětivost obce k chodcům
Z hlediska bezpečnosti by měla být více vidět práce Městské policie
Ke zvážení je možnost podzemních kontejnerů na tříděný odpad
Mezi lety 2010-2018 došlo ke zlepšení hodnocení práce MÚ
Nová výstavba by rozhodně neměla být masivní a neměla by zastavit okolní louky a pole
Velmi kontroverzní je výstavba protihlukové stěny u trati
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3. Doporučení
Na základě analýzy dat je možno učinit následující doporučení. Pořadí není dle priorit.
1. Územní plán a nová výstavba
Obec by měla v diskuzi s občany rychle dokončit nový územní plán, jasně stanovující pravidla rozvoje
a parametry nové výstavby
2. Plán oprav
Město by mělo přijmout a zveřejnit harmonogram oprav hlavních komunikací. Některé dílčí menší
stavby by bylo záhodno započít co nejrychleji. Jedná se o chodník k Bille, řešení louží na
komunikacích.
3. Domov pro seniory
Obec by se měla zaměřit na poskytování služeb seniorům (prostor, koordinace setkávání, senior klub)
a výhledově začít hledat prostor pro dům s pečovatelskou službou.
4. Náměstí
Z hlediska územního rozvoje se jako palčivá jeví otázka absence náměstí a s tím související
nespokojenost s budovou COOP v obci. Rekonstrukce náměstí by byla velkým a vítaným symbolickým
krokem v Dobřichovicích.
5. Kino
Při plánování investic zvážit participaci občanů, v tuto chvíli je nejvíce pociťována absence kinosálu,
ale v diskusi lze jistě dojít i jiným možnostem.
6. Práce Městské policie
Obec by měla zintenzivnit spolupráci s MP a také ji dobře prezentovat. Policisté by neměli chybět u
škol, přechodů a parků. Je žádán razantnější postup při kontrole správného parkování, dodržování
nočního klidu a pořádku (odpadky v obci)
7. Bezpečnost chodců
V této oblasti jde zejména o budování chodníků, oddělení prostoru pro cyklisty a chodce, velmi
žádané jsou i konkrétní přechody pro chodce.
8. Chodníky
Vedle chodníku k Bille je ke zvážení také stav ostatních chodníků a podpora pro chodce
9. Automobilismus
Doporučením je otevřít diskusi k razantnějšímu omezení aut v centru obce.
10. Diskuse o protihlukové stěně
Panuje obava z protihlukové stěny, z výzkumu je patrná i nízká informovanost, doporučením je diskuse
s občany a představení reálných variant v rámci jasně komunikovaných mantielů.
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4. Metodologie výzkumu
Všichni občané starší 18 let obdrželi dotazník. Sběr probíhal během komunálních voleb 2018. Celkem
bylo zpracováno 875 dotazníků. Papírové dotazníky byly kódovány do datových matic za pomoci žáků
ZŠ Dobřichovice. Dotazník obsahoval otevřené i uzavřené otázky.
Z hlediska reprezentativity souboru lze konstatovat, že velikost vzorku je odpovídající. Sběr dat, stejně
jako v roce 2010, měl prvky samovýběru (bylo na každém z občanů, zda vyplní či ne), proto je třeba
počítat s tím, že některé skupiny jsou mírně nadreprezentovány (vysokoškoláci), proto je třeba brát
poněkud obezřetněji srovnání souborů 2010 a 2018.
Prosím uvést i % míru návratnosti dotazníků v roce 2018 a 2010.
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5. Popis souboru respondentů
Jak již řečeno v části o metodologii výzkumu, sběrnou metodou byl de facto samovýběr respondentů. Nejedná
se tedy o klasický kvótní výběr ani jiné aproximace k náhodným výběrům. Tento nedostatek jak v případě
výzkumu 2010, tak 2018, kompenzuje relativně vysoká návratnost. Níže jsou uvedeny základní
charakteristiky výběrového souboru. A to i v porovnání se strukturou vzorku z roku 2010.

o16.: Jaký je váš věk?
Abs.
četnost
do 25 let

Relativní
četnost

Rel.
Četnost
2010

41

4,7

8,9

26-35

96

11,0

18,7

36-45

203

23,2

19,5

46-55

148

16,9

14,4

56-65

128

14,6

17,9

nad 66

176

20,1

14,9

Total

792

90,5

94,2

83

9,5

5,8

875

100,0

100,0

Nevyplněno
Celkem

Z hlediska věku lze konstatovat, že mezi soubory není větší strukturální rozdíl. Zvýšil se počet těch, kteří otázku
neodpověděli (to se týká obecně všech demografických otázek v této kapitole). V souboru také ubylo
nejmladších. Nicméně, je třeba vzít v úvahu, že Dobřichovice patří mezi přípražské oblasti s velmi dynamickým
demografickým vývojem.

o17: Jaké je vaše pohlaví?
Abs.
Četnost

2010

Žena

429

49,0

53,0

Muž

363

41,5

42,0

Celkem

792

90,5

95,0

83

9,5

5,0

875

100,0

100,0

Nevyplněno
Celkem

Relativní
četnost

Z hlediska pohlaví není zaznamenána větší nerovnováha oproti standardním demografickým vlastnostem
populací. Podstatnější rozdíl není ani vzhledem k roku 2010. Drobné rozdíly lze přičíst nárůstu těch, kteří na
demografické otázky odmítli odpovědět.
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o18.: Jaké je vaše vzdělání?
Abs.
Četnost

Relativní
četnost
(%)

2010

Základní

29

3,3

4,0

SŠ bez maturity

76

8,7

13,0

SŠs maturitou

282

32,2

40,0

VŠ

406

46,4

38,0

Celkem

793

90,6

95,0

82

9,4

5,0

875

100,0

100,0

Neodpovědělo
Celkem

Vzdělání vykazuje největší rozdíly mezi lety 2010 a 2018. I zde je ovšem třeba říci, že se jedná oblast
s velkou dynamikou. Na to do jisté míry odpoví analýza rozdílu ve Sčítání lidí, domů a bytů mezi lety 2011 a
2021. Nicméně tam je zase třeba zvážit, že ne každý, kdo bydlí v obci, má zde nutně i trvalé bydliště. Jinými
slovy, drobné rozdíly, zejména v oblasti VŠ, lze také vysvětlit demografickou změnou, ale také obecnou
tendencí vysokoškoláků častěji participovat jak na rozvoji obce, tak odpovídat v samovýběru (viz kapitola o
metodologii výzkumu.
o19.: Máte děti mladší 20 let?
Abs.
Četnost

Celkem

Rel.
Četnost

0 až 6

111

12,7

7 až 10

48

5,5

11 až 17

61

7,0

starší 17

49

5,6

Nemám

396

45,3

Celkm

665

76,0

Neodpověděl

210

24,0

875

100,0

Z hlediska demografické struktury domácností se výzkum zaměřil na přítomnost dětí do 20 let. V roce 2010
tato otázka byla položena, ale ne již více analyzována. Navíc byla položena v mírně jiné podobě.
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S ohledem na délku bydlení v Dobřichovicích lze konstatovat rozdíly, které nejspíše kopírují demografický
(migrační) vývoj v obci. Vzorek se mírně posouvá k vyšší délce pobytu.
o20.: Jak dlouho v Dobřichovicích bydlíte?
Absolutní
četnost

Relativní
četnost
(%)

2010

0 až 5 let

62

7,1

13,0

6 až 10 let

85

9,7

12,0

11 a více

633

72,3

67,0

Celkem

780

89,1

91,0

95

10,9

9,0

875

100,0

100,0

Bez odpovědi
Celkem

Z hlediska rozmístění vzorku do jednotlivých oblastí Dobřichovic (dle volebních okrsků) lze konstatovat, že oba
vzorky 2010 i 2018 jsou téměř shodné.
o21.: V jaké části Dobříchovic bydlíte?
Četnost

Celkem
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%

2010

Brunšov, Luh

221

25,3

28,0

Mezi řekou Berounkou a celou
Březovou ulicí, resp. Pražskou
ulicí od Sokolovny ke Karlickému
potoku včetně sídliště

339

38,7

40,0

Na sever od Březové až k Polní a
na sever od Pražské až k
Bezručově ulici (vol. okrsek 3)

210

24,0

23,0

Celkem

770

88,0

91,0

Bez odpovědi

105

12,0

9,0

875

100,0

100,0
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6. Analýza a interpretace dat
6.1.

Celková spokojenost

Nejprve byli respondenti dotázání na obecnou spokojenost s životem v Dobřichovicích. Jednoznačně se
ukazuje obecná spokojenost. Vzhledem k takto jasné preferenci nešlo ani zjistit rozdíly mezi jednotlivými
demografickými skupinami. Lze konstatovat posun od roku 2010 směrem k větší spokojenosti. Procento
nespokojených velké rozdíly nevykazuje.
o1.: Jak jste celkově spokojen(a) s Dobřichovicemi,
jakožto místem, kde žijete?
Rel.
Četnost
(%) 2018

Abs.
Četnost
Velmi spokojen

536

61,3

47,0

Mírně spokojen

207

23,7

32,0

Ani tak, ani tak

31

3,5

5,0

Mírně nespokojen

12

1,4

2,0

Velmi nespokojen

9

1,0

1,0

795

90,9

88,0

80

9,1

12,0

875

100,0

100,0

Celkem
Neodpovděl
Celkem

Rel.
Četnost
(%) 2010
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6.2. Spokojenost v jednotlivých oblastech
Pro srovnání s rokem 2010 byla zachována struktura otázky po spokojenosti v jednotlivých oblastech. Zjištění
jsou konzistentní s jinými částmi výzkumu. Jednoduše řečeno, akutní problém roku 2010 – kapacita MŠ a ZŠ –
vystřídaly problémy dopravní. Poslední sloupec tabulky ukazuje rozdíly ve spokojenosti, resp. v průměrech
spokojenost. Zatímco poklesy jsou věcně i statisticky velmi málo významné, nárůst spokojenosti (zeleně
vyznačený) je významný. Odpovědi byly na škále 1-5 (hodnocení jako ve škole) a tabulka zobrazuje
průměry.

V komentářích se pak častěji objevovaly návrhy na zvýšení dostupnosti zdravotní péče. Nejde jen o seniory,
poptáván je i zubař či praktický lékař. Mezi častěji zmíněné komentáře patřila také nízká kvalita chodníků
(obecně).
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6.3. Identifikace ulic, jejichž stav vyžaduje co nejrychlejší opravu/úpravu
Občané mohli spontánně uvést, jaké ulice by měly být opraveny a okomentovat to. Souhrn odpovědí ukázal
následující priority. Pod každou z nich jsou uvedeny komentáře přímo k lokalitě (pokud byly).
1. Tyršova (178 zmínek)
Chodník, zábradlí, chodníky mezi závorami, přechody pro chodce, nejde ani tak o chodník, jako o
možnost přejít Tyršovu ulici. Kritický je výstup z mostu směrem ke kempu. Proč je tam zábradlí a není
možné trať přejít?
2. Pražská (116 zmínek)
Chodník do Letů, Účelové a zbytečné měření rychlosti u nádraží a na Pražské. Kolik zde bylo nehod
za poslední 3 roky ? Naopak dobrá práce na parkovišti v centru. Ulice Pražská má sice nové
chodníky, ale mezi vozovkou a chodníkem je nedokončený pás (květiny, zeleň) - Byla by potřeba
nějaká reprezentativnější úprava; Přechod v ulici Pražská by měl být, kde ústí boční strany ulic
zprava; Bylo by dobré uvažovat o kruhovém objezdu na křižovatce karlická a pražská
3. Bezručova (116 zmínek)
vozovka, chodník
4. Palackého (95 zmínek)
Chodník, Příliš úzké chodníky v ulici Palackého, Přechod kruháč, Palackého, kdy čekáte první mrtvé
dítě?, ,,falešné“ parkovací místo na křižovatce Palackého a Tyršova; Nutná revitalizace Palackého
ulice. Velmi nebezpečná pro chodce, hlavně děti!;
5. Anglická (71 zmínek)
Propady, kaluže, chybí chodníky, uprostřed Anglické "věčný rybník" po dešti; Americká - dořešit
problém vlastnictví, Anglická a Hálková - stojí voda po dešti; Anglická - přímá komunikace k lávce je
v dezolátním stavu; část Anglické ul. (od pole k silnici) byla ''opravována'', nějak se to nezdařilo;
6. Polní (54 zmínek)
7. Lesní (41 zmínek)
Část ulice Lesní je v katastrofálním stavu, stále se zhoršuje díky prudkým dešťům a těžkým vozidlům,
které jsou tam městským úřadem směřovány;
8. Americká (35 zmínek)
Nezpevněna, špatný výhled při výjezdu z americké na pražskou + přechod a výjezd z lomené ul. na
pražskou!!!; vadí mi stav americká - polní, kde je kus nevydlážděn v létě prach, zima – bahno;
Americká mezi Jiráskovou a Polní - slyšíme jen výmluvy, že patří Křížovníkům;
9. Chodník k Lidlu (29 zmínek)
Povrch chodníku Dobřichovice ( od benzinové pumpy k prodejnám Lidl a Billa), vč. Obrubníků; bylo by
potřeba vybudovat chodník podél Pražské ulice k lidlu a k bille;
10. Raisova (23 zmínek)
11. Lávka (10 zmínek)
Neuspokojivý stav i po rekonstrukci („strakatost“), nekvalitní nový povrch, bezohlednost cyklistů
12. Randova (9 zmínek)
Osvětlení
Několikrát bylo také zmíněno nedostatečné osvětlení (Ruská, Randova). V této části také několikrát padla
zmínka o údajné nečinnosti MP – „Policie není nikde vidět u nádraží se projíždí protisměrem, když tam stojí Bus.
Kouření cigaret v podloubí a podchodech“; „Práce MP je v Dobřichovicích téměř neviditelná, nereaguje ani na
přímé telefonické podněty a nic neřeší.“. „přivítáme více policistů v noci, pokutování pejskařů za neuklízení
výkalů.“, M.P. by se měli zaměřit na dodržování nočního klidu v centru a parku
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Z hlediska bezpečnosti bylo také zmíněno, že by mohlo být více přechodů a bezpečnosti pro chodce:










U stanice autobusu Pod Vinicí na Pražské chybí přechod pro chodce z ulice Jugoslávské.
Bezpečnost chodců je třeba zlepšit na křižovatkách Tyršova-Krajníkova a Tyršova- U Rokle
Vyjezd a nedodrzovani prednosti z prava ze Všenorské ulice - nebezpečné (změna dopravního značení!
Městská policie!)
Cyklostezka - chodník k nádraží a kolem řeky: cyklisté jsou bezohlední k chodcům.
Bezpečnost chodců, Fugnerova ulice ranní provoz
Policie v rezidenčních zónách a parku není vidět
Městská policie by měla ohlídat noční devastace parku
Bezpečnost chodců a cyklistů - je potlačovaná oproti automobilové dopravě
Vadí mi tolerance parkování na zatravněných plochách okolo Všenorské ulice

Z obecnějších námětů ke stavu komunikací:







Město by mělo mít zpracovaný pořadník oprav komunikací podle jejich ,,havarijního'' stavu
V okolí mat. školy absence chodníků, souvisí i s úklidem vozovky při sněhu - lidé nemají možnost chůze po
chodnících a přitom se jedná o frekventované trasy
Mohla by se zlepšit následná péče o městský mobiliář (pavučiny na lampách a svítilnách v centru obce)
Lávka prošla opravou, ale výsledek opravy je dost zvláštní, necelistvý
Kudy má (může) jet cyklista zvl. na ul. Pražské, Palackého a Tyršové, když jsou neustále plné aut, zvl.
mezi 8-9 hod. r. a 16-18 odpoledne.
Nestabilní a pomalá funkce závor na obou přejezdech - řešit s ČD!
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6.4. Hlavní problémy Dobřichovic
Občané Dobřichovic byli požádáni, aby uvedli, co oni sami považují za největší problém své obce. Odpověď
uvedly dvě třetiny dotázaných. Následně byly odpovědi zakódovány dle oblastí, do kterých spadaly.

o4.: Hlavní problémy Dořichovic (% zmínek)
Moc aut
Doprava
Infrastruktura
Nová výstavba
Správa
Parkování
Dopravní bezpečnost
Málo obchodů a služeb
Coop
Hluk
Čistota
Bez problému
Bezpečnost
Jiný
Bez odpovědi
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Je jasné, a potvrzují to i další části analýzy, že hlavním problémem je doprava, a to zejména nadměrná
automobilová doprava. Kromě aut je v oblasti dopravy vnímáno jako problematické vlakové spojení,
především zpoždění vlaků. Zmíněno je také rizikové chování cyklistů. Mezi hojně zmiňované konkrétní ulice
patří Palackého, Pražská a Tyršova.
Dalším často zmíněným problémem je infrastruktura. Hojně zmíněny jsou nedostatečné protipovodňové
ochrany a malá kapacita ČOV. Mezi další spontánně zmíněné problémy patří závory u mostu, špatný stav
chodníků.
Nová výstavba je viděna jako problematická z tří hlavních důvodů. Problematicky je hodnocena její
nekoordinovanost a nevzhlednost. Dále nová výstavba přivádí do obce příliš nových lidí – a aut, obec pak na
občany působí přelidněně. V neposlední řadě je citována chybějící občanská vybavenost pro nově příchozí.
Problémy ohledně správy obce jsou de facto koncertovány kolem otázky územního plánování. Nejasnosti
ohledně budoucnosti územního plánu a nový výstavby (viz výše) dominují. Daleko méně je pak zmíněna činnost
Stavebního úřadu. Zmínky o územním plánu vesměs zmiňují obecnou nejistotu ohledně toho, zda se bude stavět
a především kde.
Dopravní bezpečnost je spojována zejména s cestami dětí do školy, cyklisty a chodci. Nespokojenost budí
také stávající centrum COOP a nedostatek menších obchodů. Jedná se zejména o drogerii. Ohledně služeb
byl několikrát zmíněn požadavek kinosálu.
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Vícekrát bylo zmíněno jako problém Fórum občanů Dobřichovic.
Ve srovnání s daty z roku 2010 došlo k podstatné změně – tehdy dominantní problém malých kapacit MŠ a
ZŠ již zmíněn není téměř vůbec. Taktéž problém vandalismu je zmíněn podstatně méně. Přetrvávají problémy
s nehezkým a dopravně přetíženým centrem. Rapidně se snížil počet stížností na komunikaci MÚ. Naopak,
zintenzivnilo se vnímání dopravních problémů a rizik spojených s novou výstavbou.
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6.5. Aktivity a služby pro cílové skupiny
Stejně jako v roce 2010, i v roce 2018 byla položena otázka po aktivitách/službách pro jednotlivé cílové
skupiny. I nadále zůstavájí dominantní skupiny mládeže a seniorů. Jedná se o odpovědi, které jsou spíše
inspirací, četnosti jsou v řádu jednotek.
Pro všechny




Fitness
Bazén
Zubař

Mládež




Sportoviště
Kino
Skatepark

Senioři



Pečovatelské služby, DPS
Venkovní posilovací hřiště

Pejskaři


Prostor pro volné pobíhání psů

Ve srovnání s rokem 2010 ubylo (zřejmě pro realizaci) požadavků pro konkrétní cílové skupiny. To lze přičítat
tomu, že celkově na tuto otázku odpovědělo méně lidí.
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6.6. Dopravní problematika
Obecně lze říci, že dopravní problematika patří v Dobřichovicích mezi velmi sledované téma. Pokud jde o
preferenci k podpoře dopravy, občané se kloní k podpoře ekologicky šetrných způsobů dopravy. Naopak,
individuální automobilová doprava je vnímána jako problém. Toto je konzistentní s výsledku z roku 2010.
%

o6.: Jaký druh dopravy by mělo město Dobřichovice podporovat?
nejvíce podporovat výrazně podporovat podporovat průměrně podporovat málo nepodoporovat Bez odpovědi

železniční dopravu

56,9

16,2

5,3

1,3

0,8

19,5

chodce

48,9

17,8

6,1

1,6

0,5

25,1

individuální cyklodopravu

28,8

21,7

13,1

4,9

3,3

28,1

autobusovou dopravu

24,8

24,2

19,1

5,6

1,5

24,8

5,1

9,4

18,7

15,2

17,5

34,1

individuální automobilovou dopravu

Mimo výše zmíněných preferencí podpory dopravy v obci nabídli občané ještě jiné druhy dopravy, jejichž
podporu by uvítali. Níže uvádíme jejich kompletní seznam. Zvláště s ohledem na další otevřenou otázku se
nabízí úvaha nad senior taxi, nebo systémem spolujízdy.
automobilovou spolujízdu např. do pražských prací???
cyklisti
ekoautobusi
Elektroauta.
elektrobus
Elektrobusy.
hromadné minibusy
In-line
inline brusle
invalidy
Inviduální
Koloběžky, skateboardy
Letecká.
lodní
METRO!
místní autobus
odvoz dětí do školy
Půjčování kol na nádraží a zpět.
senior ta99i
skateboardová
Spolujízda
špatně vyplněno
ta99i
Ta99i služby
Ta99ík, v/L zavést tel. číslo
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V příloze jsme také uvedli kompletní odpovědi na otevřenou otázku, proč by mělo město jednotlivé druhy
dopravy podporovat. Poměrně četné odpovědi se kryjí s výše uvedenými preferencemi v oblasti podpory,
nabízejí však plastičtější obraz pohledu občanů na dopravu v Dobřichovicích. Nabízíme pět hlavních sdělení.
1. Ekologický rozměr
Zde občané celkem jednoznačně uvádějí ekologické argumenty pro zvolenou preferenci. Jedná se
zejména o čistotu. Za zdroj znečištění je především považována individuální automobilová doprava.
Nabízeným řešením je zatraktivnění jiných forem dopravy.
2. Modernizace
Ta je v odpovědích zastoupena zmínkami o elektrodopravě. Tj. především elektroauta a
elektroautobusy.
3. Dojíždění do Prahy
Za problematickou je vnímána nízká frekvence a špatná dostupnost v noci. Příkladem je úvaha nad
návratem ze sobotního divadla, který se jeví za pomoci veřejné dopravy jako téměř nemožný (citace:
„1- kulturní aj. akce v Praze končí kolem 22. hodiny a pokud nemám auto, poslední bus z černošic do
dobřichovic jede 22.05 a v neděli 21.35! z každého divadla musím odejít před koncem. prosím o posun
busu z černošic na 22.35.“. Také se jako podstatné jeví spojení s Řevnicemi.
4. Dopravní problémy
Za hlavní dopravní problém je považováno „moc aut“. Důvodem je jejich nebezpečnost a
neekologičnost. S jistým odstupem je zmíněn i hluk spojený s individuální automobilovou dopravou.
5. Podpora pěší a cyklistiky, podpora krátkých vzdáleností
Zde je hlavním tématem bezpečnost dopravy v obci, ale spadá sem také požadavek lepší hromadné
dopravy mezi blízkými obcemi tak, aby mohly být cesty autem na relativně krátké vzdálenosti
nahrazeny veřejnou dopravou. Patří sem také sdělení, že pro část občanů Dobřichovic je vlakové
nádraží už příliš daleko.
Pokud jde o krátké cesty autem, zaměřil se dotazník na jejich realizaci. Lze konstatovat, že pětina uvedla, že
takovou cestu podniká dvakrát a vícekrát denně. Obdobný počet lidí uvádí, že takto jezdí 5x do týdne.
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o7: Jak často podnikáte krátké cesty autem,
jejichž start i cíl jsou v Dobřichovicích,
případně v Letech?
Abs.
Četnost

Relativní
četnost

více než 2x denně

71

8,1

asi 2x denně

86

9,8

asi 5x za týden

180

20,6

asi 2x za týden

301

34,4

asi 2x za měsíc

88

10,1

méně než 2x za měsíc

77

8,8

803

91,8

72

8,2

875

100,0

Celkem
Bez odpovědi
Celkem

Občasné byli dotázání také na to, zda by uvítali nový typ autobusového spojení. Polovina by jej téměř
nepoužívala (2x či méně za měsíc). I z toho, jak jsou rozloženy odpovědi druhé skupiny, vyplývá, že takový
autobus by byl využíván spíše méně četně.

o8.: Pokud by v Dobřichovicích pravidelně dvakrát za hodinu jezdil místní
autobus, který by zastavoval na stávajících zastávkách (Randova, Pod
Vinicí, rozcestí Karlík, u pošty, u nádraží) a na dalších potřebných
místech, využívali byste takový autobus?

Abs. četnost
více než 2x denně
asi 2x denně
asi 5x za týden
asi 2x za týden
asi 2x za měsíc
méně než 2x za měsíc
Celkem
Bez odpovědi
Celkem
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32
65
99
153
97
349
795
80
875

Relativní četnost
3,7
7,4
11,3
17,5
11,1
39,9
90,9
9,1
100,0
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o15.:
Když se zamyslíte nad dopravou v Dobřichovicích, je
podle vás to, že lidé podnikají krátké cesty autem v obci,
problém?
10%

3%
28%

32%
27%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Bez odpovědi
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5.7. Nakládání s odpady
Otázka po nakládaní s odpady byla položena srovnatelně pro roky 2010 a 2018. Došlo jen k velmi
drobným rozdílům ve „známkování“ této služby. Z hlediska statistického lze říci, že nejsou významné.
o9.: Jaké oblasti nakládání s odpady vyžadují zlepšení?
2018 2010
Směsný domácí odpad (popelnice) – frekvence svozu

1,5

1,5

Směsný domácí odpad (popelnice) – kvalita služby

1,5

1,6

Odpadkové koše v Dobřichovicích – frekvence vyprazdňování

2,3

2,4

Tříděný odpad (kontejnery) – rozmístění kontejnerů v Dobřichovicích

2,5

2,8

Odpadkové koše v Dobřichovicích – množství

2,6

2,8

Tříděný odpad (kontejnery) – množství kontejnerů v Dobřichovicích

2,6

3

Tříděný odpad (kontejnery) – frekvence odvozu

3,0

3,2

Tříděný odpad (kontejnery) – čistota v okolí kontejnerů

3,7

3,7

Stejně jako v roce 2010, i v tomto případě byly zajímavější slovní komentáře občanů (ty jsou v kompletní
podobě v příloze). Celkem tuto formu komentáře zvolilo 236 lidí. Hojně komentovaným tématem byl
bioodpad, a to buď jeho nízká dostupnost, anebo malá frekvence jeho vyvážení – zvláště v létě. Citlivým
tématem jsou také přeplněné kontejnery kolem hřišť a parků. Podobně citlivé téma jsou psí exkrementy, na
které chybí odpadkové koše. Z hlediska tříděného odpadu byly komentáře směřovány k absenci kontejneru
na kovy a plechovky. Za příčinu nižšího hodnocení tříděného odpadu lze na základě komentářů považovat
nepořádek kolem kontejnerů, proto je několikrát zmíněna i možnost kontejnerů pod zemí.
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Celkem
5.8. Spokojenost s prací MÚ
Pokud jde o práci MÚ, opět jsme zařadili otázku tak, aby byla jasně srovnatelná data mezi lety 2010 a
2018. Zde lze celkově sledovat trend pozitivnějšího hodnocení v roce 2018.

o10.: Pokud jde o práci městského úřadu, určete pomocí škály 1-5, které oblasti podle
Vás vyžadují zlepšení.
2018
Práce městského úřadu jako celek

1,90

Informování občanů o datu konání schůze zastupitelstva

1,85

Informování o obsahu jednání zastupitelstva

1,90

Informování o obsahu jednání městské rady

1,98

Informování o finančním hospodaření města

1,97

Informování o významných investičních akcích města
Informování o výběrových řízeních organizovaných
městem

2,09

Možnost občanů účastnit se místního plánování

2,37

Reakce městského úřadu na podněty občanů

2,53

Práce s podněty občanů

2,53

Práce úředníků městského úřadu

1,81

Chování úředníků městského úřadu

1,59

Prostředí úřadu

2,26

2010 Rozdíl
2,11
0,21
2,45
0,60
2,36
0,46
2,42
0,44
2,26
0,29
2,47
0,38

2,27

2,8
2,78
2,78
2,7
1,95
1,69
1,82

0,53
0,41
0,25
0,17
0,14
0,10
-0,44

Pokud jde o komentáře k otázce, ty jsou kompletně v příloze. Z opakovaných témat lze uvést pochvalu úřadu.
Ostatní témata se buď už tak neopakovala, anebo šlo spíše o náměty pro Radu.

Stránka 21

Dobřichovice očima svých občanů 2018

5.9.
Nová výstavba v Dobřichovicích
Jak patrno z jiných částí analýzy, otázka nové výstavby patří v Dobřichovicích k velmi sledovaným
problémům. Účastníci průzkumu byli tedy požádání o odpovědi a komentáře k výstavbě.

o14.: Až dosud byly respektovány stávající hranice
zastavěnosti a nebyla povolována výstavba na okolních
lukách a polích. Jaký je Váš názor na dodržování tohoto
pravidla v budoucnosti? Souhlasíte s tím, aby se toto pravidlo i
nadále dodržovalo?
800
700

690

600
500
400
300
200
100

100

25

28

Nevím

Spíše ne

7

25

0
Rozhodně ano

Spíše ano

Rozhodně ne

Bez odpovědi

Pokud tedy jde o „prolomení“ výstavby, je ve veřejném mínění obce stanovisko zcela jasné – okolní luka a
pole jsou preferovány bez zástavby. Více sdělení bylo obsaženo v komentářích, proto je zde dáváme v plné
formě. Zpracovaných odpovědí bylo 234 komentářů (viz příloha). Výsledky jsou konzistentní s odpověďmi
z výzkumu z roku 2010.
Převažují obavy ze zastavování přírody, ztráty vesnického charakteru, jinými slovy z klasické suburbanizace.
Noví obyvatelé jsou nezřídka (spolu se svými auty) vnímáni jako riziko. Odpor budí zejména obytné soubory.
Zmiňována je již tak vytížená dopravní infrastruktura.
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5.10. Dobřichovice a okolní obce
Stejně jako v roce 2010 i v roce 2018 padl dotaz na srovnání Dobřichovic s okolními obcemi. A to jak
v kladných, tak problematických oblastech. Byla opakována i otázka po tom, co by v horizontu 15 let nemělo
v obci chybět. Šlo o otevřené otázky. Na základě jejich rozboru lze tvrdit následující.
1. Silné stránky
Atmosféra, kulturní vyžití, čistota, vzhled města, školství, dopravní dostupnost, komunita
2. Slabé stránky
Absence hřišť a kina, bezpečnost chodců, nárůst dopravy, více obchodů, chybí jasně definované a
profilované centrum (náměstí), COOP,
3. Horizont 15 let (Co by podle Vás v Dobřichovicích rozhodně nemělo za 15 let chybět? (Co by zde
mělo rozhodně zůstat či nově vzniknout?)
Revitalizace centra, atletický ovál, bezpečnější přechody, podpora cyklodopravy a její oddělení od
chodců, divadlo a kino, domov pro seniory, pečovatelská služba, koupaliště/bazén, obecní bydlení,
obchvat, školní autobus
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5.11. Otázka protihlukové ochrany
Výzkum se zaměřil také na aktuální otázku výstavby protihlukové zdi v souvislostí s modernizací železniční
tratě.
o13.: Při optimalizaci železniční trati Praha -Beroun je třeba zvážit otázku
odhlučnění. Čím vyšší protihluková zeď, tím lepší odhlučnění, ovšem za cenu
výrazného zásahu do estetické kvality lokality podél trati. Jakou možnost řešení
preferujete?

13%
27%

36%
24%

Protihluková stěna ve výšce alespoň 3 metry Protihluková stěna nejvýše 1 metr vysoká
Jiné řešení

Bez odpovědi

Těm, kdo navrhli jiné řešení bylo nabídnuto jej specifikovat formou komentáře (v příloze kompletně).
V komentářích (bylo jich 405) zcela jasně vede varianta „žádná zeď“ s různými odůvodněními. Další
alternativou je živý plot, beton budí jasný odpor.
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7. Přílohy
7.1.

Dotazník
Dotazník pro občany Dobřichovic

Vážení občané,

obracíme se na vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání,
abychom i na základě takto získaných informací mohli lépe stanovit priority našeho města. Úspěšný rozvoj je
nemyslitelný bez angažovanosti a zájmu občanů. Proto Vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení
následujících otázek. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 20 minut Vašeho času.

Poprvé jsme dotazníkové šetření názorů obyvatel realizovali v roce 2010. Výsledky jsou dodnes k dispozici na
webových stránkách města (http://bit.ly/vyzkum2010). Akce se tehdy setkala s pozitivní a velmi silnou odezvou –
dotazník vyplnilo téměř 40% dospělých obyvatel (přes 950 osob v roce 2010). Výsledky byly opakovaně použity
v rozhodování o investičních prioritách města, plánování oprav komunikací a podobně.

Věříme, že i letos tuto možnost využijete v co nejvyšší míře. Podobně jako před osmi lety i nyní celou akci spojíme
s termínem konání voleb, konkrétně voleb komunálních ve dnech 5.-6.října 2018. Každý trvale hlášený občan starší
18 let dostane do poštovní schránky spolu s volebními lístky i tento dotazník. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte
na sběrná místa - nejlépe v budově školy do speciální schránky umístěné před vchodem do budovy ZŠ
v ul.5.května, kde budou i volební místnosti, a to v termínu voleb do obecního zastupitelstva 5.-6.10.2018. Pokud
se nemůžete voleb zúčastnit, lze vyplněný dotazník vhodit do schránky na městském úřadě.

S výsledky výzkumu budete po jeho zpracování seznámeni v Informačních listech, Kukátku i na webových
stránkách města Dobřichovice (www.dobrichovice.cz). Zpracování výsledků průzkumu předpokládáme do
30.11.2018.

Závěrem nám dovolte zdůraznit, že průzkum je důsledně anonymní. Dotazník nikde nepodepisujte ani jinak
neoznačujte. Závěrečná část dotazníku (otázky 16-21) neslouží ke shromažďování osobních údajů, ale k tomu, aby
bylo možné při vyhodnocování odpovědí lépe analyzovat preference jednotlivých skupin obyvatel. Data budou
hromadně zpracována sociology z Filozofocké fakulty Univerzity Karlovy; nebude možné výsledky nijak spojit
s Vaší osobou.

Děkujeme za spolupráci.

Rada města Dobřichovice
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Návod k vyplnění dotazníku:
Dotazník vyplňujte perem nebo propisovací tužkou. Vyplňuje se zaškrtnutím příslušného políčka nebo hodnoty,
popřípadě vepište konkrétní číselnou hodnotu do příslušného pole. U řady otázek je i prostor pro Váš komentář.
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1) Jak jste celkově spokojen(a) s Dobřichovicemi, jakožto místem, kde žijete?
Zaškrtněte jednu možnost na následující škále.
1=Velmi
spokojen

2=Mírně
spokojen

4=Mírně
nespokojen

3=Ani
spokojen,

5=Velmi
nespokojen

ani nespokojen

2) Určete Vaši spokojenost s následujícími oblastmi v Dobřichovicích na škále 1-5 a zároveň označte, jak jsou
pro Vás osobně jednotlivé oblasti důležité.
Prosím zakroužkujte u každého řádku, jak jste s danou oblastí spokojeni (známky jako ve škole: 1=výborné, velmi
spokojen; 2=spíše spokojen; 3=průměrné, ani spokojen,ani nespokojen; 4=mírně nespokojen; 5=nedostatečné,
velmi nespokojen). Pokud danou věc nemůžete hodnotit (nemáte s ní např. žádné zkušenosti), zaškrtněte
(zakroužkujte) možnost „Nemohu hodnotit“.
U každé oblasti určete také její důležitost z Vašeho pohledu (na škále 1-5, kde 1=velmi důležité, 2=spíše důležité,
3=ani důležité, ani nedůležité, 4=spíše nedůležité, 5=zcela nedůležité)
SPOKOJENOST

DULEŽITOST

Nemohu
hodnotit

A

Kvalita mateřské školy

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

B

Kapacita mateřské školy

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

C

Kvalita základní školy

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

D

Kapacita základní školy

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

E

Kvalita základní umělecké
školy („lidová škola umění“)

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

F

Kapacita základní umělecké
školy („lidová škola umění“)

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

G

Nabídka kulturních akcí

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

H

Sportovní možnosti

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

CH

Jiné nabídky pro volný čas

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

I

Činnost spolků a sdružení

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

2.B. Váš komentář: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) Stejným způsobem jako u předchozí otázky určete Vaši spokojenost i s následujícími oblastmi v
Dobřichovicích na škále 1-5 a zároveň označte, jak jsou pro Vás osobně jednotlivé oblasti důležité.
SPOKOJENOST

Nemohu
hodnotit

DULEŽITOST
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A

Úroveň zdravotní péče

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

B

Nabídka zdravotní péče v Dobřichovicích

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

C

Práce městské policie

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

D

Bezpečnost v Dobřichovicích celkově

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

E

Bezpečnost chodců

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

F

Možnosti pro cyklodopravu

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

G

Parkovací možnosti v centru Dobřichovic

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

H

Parkovací možnosti u nádraží

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

C
H

Parkovací možnosti v obytných oblastech

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

I

Nákupní možnosti

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

J

Čistota Dobřichovic

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

K

Celkový vzhled Dobřichovic

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

L

Zeleň v Dobřichovicích

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

M

Příroda v okolí

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

N

Nakládání s odpadky – směsný odpad
domácností ukládaný do popelnic

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

O

Nakládání s odpady – tříděný odpad

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

P

Bezbariérový přístup / pohyb v Dobřichovicích

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

Q

Stav vozovek

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

R

Stav chodníků

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

3.B. Ve vztahu k položkám „Q“ a „R“ u předchozí otázky, tedy oblast týkající se stavu chodníků a vozovek, uveďte
prosím max. 5 míst v Dobřichovicích (ulic), jejichž stav podle Vás vyžaduje co nejrychlejší opravu.
1) .......................................... 2) ............................................. 3) ................................................
4) .......................................... 5) .............................................
3.C. Váš komentář k otázce 3.: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4) Co je podle Vás v tuto chvíli hlavním problémem Dobřichovic?
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
5) Jaké aktivity, akce nebo služby a pro koho (pro jakou cílovou skupinu – např. předškolní děti, mladší školní
mládež, starší školní mládež, rodiny s dětmi, senioři, apod.) by se měly v Dobřichovicích nově zavést a město
by na ně mělo zaměřit své výdajové a investiční priority?
Prosím doplňte.
Cílová skupina

Aktivita

................................

.........................................................................................................................

................................

.........................................................................................................................

................................

.........................................................................................................................

5.B. Proč by se město Dobřichovice mělo zaměřit právě na tyto aktivity a cílové skupiny?
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6) Jaký druh dopravy by mělo město Dobřichovice podporovat?
Ke každé z položek doplňte číslici ze škály 1 až 5, kdy 1=nejvíce podporovat, 2=výrazně podporovat;
3=podporovat průměrně; 4=podporovat málo a 5=nepodporovat.
a) autobusovou dopravu

d) individuální cyklodopravu

b) individuální automobilovou dopravu

e) chodce

c) železniční dopravu

f) jiný druh – jaký? ......................................
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6.B. Proč by měly být podporovány právě tyto druhy dopravy?
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7) Jak často podnikáte krátké cesty autem, jejichž start i cíl jsou v Dobřichovicích, případně v Letech? Za jednu
cestu se počítá např. cesta ráno na nádraží a večer zpět, cesta na nákup a zpět, a podobně.
Zaškrtněte jednu možnost, která nejlépe vystihuje Vaši situaci.
A) více než 2x denně

D) asi 2x za týden

B) asi 2x denně

E) asi 2x za měsíc

C) asi 5x za týden

F) méně než 2x za měsíc

8) Pokud by v Dobřichovicích pravidelně dvakrát za hodinu jezdil místní autobus, který by zastavoval na
stávajících zastávkách (Randova, Pod Vinicí, rozcestí Karlík, u pošty, u nádraží) a na dalších potřebných místech,
využívali byste takový autobus?
Zaškrtněte jednu možnost, která nejlépe vystihuje Váš názor.
A) více než 2x denně

D) asi 2x za týden

B) asi 2x denně

E) asi 2x za měsíc

C) asi 5x za týden

F) méně než 2x za měsíc

9) Pokud jde o nakládání s odpady, určete pomocí škály 1-5, které oblasti podle Vás vyžadují zlepšení.
Ke každé z položek doplňte číslici ze škály 1-5, podobně jako ve škole, kdy 1=výborné, nevyžaduje žádné
zlepšení, 2=velmi dobré, vyžaduje minimální zlepšení, 3=dobré, vyžaduje mírné zlepšení, 4=dostatečné, vyžaduje
zlepšení, 5=nedostatečné, vyžaduje výrazné zlepšení
a) Směsný domácí odpad (popelnice) –
frekvence svozu

e) Tříděný odpad (kontejnery) – množství
kontejnerů v Dobřichovicích

b) Směsný domácí odpad (popelnice) –
kvalita služby

f) Tříděný odpad (kontejnery) – rozmístění
kontejnerů v Dobřichovicích

c) Odpadkové koše v Dobřichovicích –
množství

g) Tříděný odpad (kontejnery) – frekvence
odvozu

d) Odpadkové koše v Dobřichovicích –
frekvence vyprazdňování

h) Tříděný odpad (kontejnery) – čistota v
okolí kontejnerů

9.B. Váš komentář, jiné zlepšení: ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10) Pokud jde o práci městského úřadu, určete pomocí škály 1-5, které oblasti podle Vás vyžadují zlepšení.
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Ke každé z položek doplňte číslici ze škály 1-5, podobně jako ve škole, kdy 1=výborné, nevyžaduje žádné
zlepšení, 2=velmi dobré, vyžaduje minimální zlepšení, 3=dobré, vyžaduje mírné zlepšení, 4=dostatečné, vyžaduje
zlepšení, 5=nedostatečné, vyžaduje výrazné zlepšení
a) Práce městského úřadu jako celek

g) Informování o výběrových řízeních
organizovaných městem
h) Možnost občanů účastnit se místního
plánování

b) Informování občanů o datu konání
schůze zastupitelstva

ch) Reakce městského úřadu na podněty
občanů

c) Informování o obsahu jednání
zastupitelstva

i) Práce s podněty občanů

d) Informování o obsahu jednání městské
rady

j) Práce úředníků městského úřadu

e) Informování o finančním hospodaření
města

k) Chování úředníků městského úřadu

f) Informování o významných investičních
akcích města

l) Prostředí úřadu

10.B. Váš komentář: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
11) A. V čem jsou podle Vás Dobřichovice lepší než jiné obce v okolí?
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
B. V čem jsou podle Vás Dobřichovice horší než jiné obce v okolí?
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12) Co by podle Vás v Dobřichovicích rozhodně nemělo za 15 let chybět? (Co by zde mělo rozhodně zůstat či
nově vzniknout?)
Stručně slovně popište.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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13) Při optimalizaci železniční trati Praha -Beroun je třeba zvážit otázku odhlučnění. Čím vyšší protihluková zeď,
tím lepší odhlučnění, ovšem za cenu výrazného zásahu do estetické kvality lokality podél trati. Jakou možnost
řešení preferujete?
Zaškrtněte jednu možnost, která je nejblíže Vašemu názoru.
a) Protihluková stěna ve výšce alespoň 3 metry
b) Protihluková stěna nejvýše 1 metr vysoká
c) Jiné řešení….uveďte níže v komentáři
13.B. Váš komentář: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
14) Výstavba v Dobřichovicích – Až dosud byly respektovány stávající hranice zastavěnosti a nebyla povolována
výstavba na okolních lukách a polích. Jaký je Váš názor na dodržování tohoto pravidla v budoucnosti?
Souhlasíte s tím, aby se toto pravidlo i nadále dodržovalo?
Zaškrtněte možnost, která odpovídá Vašemu názoru
1=Rozhodně
souhlasím

2=Spíše
souhlasím

3=Nevím

4=Spíše
nesouhlasím

5=Rozhodně
nesouhlasím

14.B. Váš komentář: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
15) Když se zamyslíte nad dopravou v Dobřichovicích, je podle vás to, že lidé podnikají krátké cesty autem v
obci, problém?
Zaškrtněte jednu možnost, která nejlépe vystihuje Váš názor.
A) ano

C) spíše ne

B) spíše ano

D) ne
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16) Jaký je váš věk?
Prosím zaškrtněte příslušné pole.
do 25 let

26 – 35 let

17) Jaké je vaše pohlaví?
Prosím zaškrtněte příslušné pole.

36 – 45 let

46 – 55 let

56 – 65 let

nad 66 let

18) Jaké je Vaše vzdělání?
Prosím zaškrtněte příslušné pole.

Žena

Základní

Muž

Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské

19) Máte děti mladší 20ti let?
Prosím zaškrtněte příslušné pole.

20) Jak dlouho v Dobřichovicích bydlíte?
Prosím zaškrtněte příslušné pole.

Ano – ve věku 0-6

0-5 let

Ano – ve věku od 7-10 let

6-10 let

Ano – ve věku od 11-17 let

11 a více let

Ano – starší 17ti let
Nemám děti mladší 20ti let

21) V jaké části Dobřichovic bydlíte?
Prosím zaškrtněte.
Brunšov, Luh (vol.okrsek 1)
Mezi řekou Berounkou a celou Březovou ulicí, resp. Pražskou ulicí od Sokolovny ke
Karlickému potoku včetně sídliště (vol.okrsek 2)
Na sever od Březové až k Polní a na sever od Pražské až k Bezručově ulici (vol. okrsek 3)

Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Rada města Dobřichovice.
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7.2.
Vybrané otevřené otázky
7.2.1. 6.B. Proč podporovat tyti druhy dopravy

"Čistý" a bezpečný způsob
1- kulturní aj. akce v Praze končí kolem 22. hodiny a pokud nemám auto, poslední bus z černošic do dobřichovic
jede 22.05 a v neděli 21.35! z každého divadla musím odejít před koncem. prosím o posun busu z černošic na
22.35. 2- pokud nemám auto příp. jsem invalidní, nemohu se dostat do ckp

1. Pohyb po městě - kolo, chůze = omezení počtu / pohybu aut ve městě; 2. autobus (kolo) jako spoj na nádraží
1.železniční doprava-přeplněné vagony cestujícími 2.cyklodoprava-zdravot. důvody (bolí mě kolena)
1) Senior nebo ten, kdo nemá auto nedostane se do CKP. 2) Posunout poslední spoj z Černoš. Do Dobř. O 1/2
hod. na 22,35, jelikož všechny kult. Akce končí kolem 22.h. a stávající spoj (bus 665) nelze stuhnout protože
odjíždí z Č. 22,05 h.
1/ většina lidí dojíždí za prací směr praha 2/ekologické druhy dopravy
6A je zcela zbytečná, 6C je zcela dostačující pro zdejší potřeby.
a) spojení s obcemi bez vlaku c) spojení s Prahou a Berounem
aby lidé méně jezdili auty, menší znečišťování ovzduší
Aby lidé nemuseli dálku na vlak, autobus
Aby lidi měli chuť nehcat auto doma, musí se zatraktivnit jiné druhy dopravy.
aby lidi měli chuť nechat azto doma, musí se zatraktivnit jiné druhy dopravy
Aby míň lidí jezdilo autem, když to není vyloženě pozdě.
Aby nedošlo ke zrušení a neztratil se kontakt mezi obcemi.
aby nejezdilo moc aut
aby pro obyvatele dobrichovice bylo co nejpohodlnejsi a neprijemnejsi nevyužívat auta přespříliš
aby se celkově snížila rychlost a počet motorových vozidel - neomezovat, ale preferovat chodce
Aby se dalo důstojně využívat vlaku do Prahy a aby chodci a cyklisti nebyli v ohrožení.
aby se dalo v klidu přejít přes silnici a nebyla všude zaparkovaná auta, lepší ovzduší
aby se doprava uklidnila
Aby se nadále nezvyšovala jen automobilová doprava.

Stránka 34

Dobřichovice očima svých občanů 2018
Aby se omzeil automobilový provoz v obci
Aby se snížila individuální automobilová doprava ve městě, aby místní zbytečně nepoužívali auta na krátké
vzdálenosti.
Aby se tolik nemuselo jezdit autem.
Aby se zabránilo zvyšujícímu se počtu aut, zkusit mít alternativu-autobus.
aby ubylo aut
aby ubylo aut v centru
aby ubylo aut v centru mesta
aby vetsina silnic -ulic zustala v dobrichovicich jako pesi zona s dopravou rezidentu
Aby vlaky jezdily tak jak mají, bez neustálého zpoždění.
Alset - lépe by bylo bez kamionů, vlaky jsou fajn, parkoviště u nádraží super, aut je zde moc, podporovat chodce
(děti do školy opravdu mohou jít)
asi se jich nezbavíme
Austa automobil. Doprava problém s parkováním naučit lidi chodit pěšky neb na kole (zavést pravid. Linku elektro
busem pro starší občany)
Aut je již v ulicích dost.
Aut je moc
autobus - v době výpadku žel. dopravy nemožnost dostat se do Prahy bez auta
autobus - zastávka mezí Bilou a Lidlem 1-299 týdně pro ty co nemají auto a nemohou jet na kole
Autobus > nepotřebuji parkovat na nádraží, Vlak - častý spoj , Ta99i - k lékaři ne každý jezdí autem, nemá nikoho
a na sanitku není
Autobus na nádraží! Chdoci - aby jezdilo mně aut.
Autobus od želežniční stanice častěji. Kola jsou super, ale na můj vkus tu dost často řádí zloději.
autobus-jezdi sem z Prahy jen vlak, ocenili bychom autobus do Prahy. Železniční doprava - se SŽDC je to
komplikované, když dokumenty posílají na CD počtou… mělo by se změnit vedení u ČD, kéž by pro to
Dobřichovice mohly něco udělat
Autobusová dop. mezi Dobřich. a okolními obcemi nabízí jen pár spojů. Po městě je na kole špatný pohyb-chybí
pruhy. Chodník od mostu ke kruh. objezdu je úzký, ale frekventovaný.
autobusová doprava do okolních obcí - častěji a pro seniory bydlící ve středu obce daleko na nádraží ČSD
Autobusová doprava je podprůměrná.
Autobusové spojení od nádraží Č.D. k nákupnímu centru Billa a k lékařům u Billy - Lety, Dobřichovice
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Autobusovou dopravou častěji propojit Dobřichovice se sousedními obcemi (návštěvy kroužků, lékaře, obchodů,
kina, kultury..), pro děti, seniory, ale i ostatní, kteří by pak mohli auto nechat doma.
autobusovou dopravu by bylo dobry prodlouzit az do Radotina nebo na Smíchov z důvodu častých výluk v
železniční dopravě
Autobusy by se podle mě odbouralo velké užívání osobních aut.
Autobusy podpořit směrem na Řevnice. Jedou tam pouze 2 za den. Cyklisty nepodporovat, chovají se nadřazeně
a nerespektují chodce.
Autobusy: aby byla lépe propojená okolní města
Automobilová doprava nelze vytěsnit.
Automobilová doprava přesahuje kapacitní možnosti města.
Auty jezdit musíme, pěšky a na kole chceme a vlakem bychom jezdit měli:-)
Bezpečnost a ekologie.
Bezpečnost a využití času.
bezpečnost chodců (školní děti v Palackého ulici), cyklodoprava- přístup k Lidlu, Bille
Bezpečnost chodců- jsou „nejslabší" . Podporovat autobus. a vlak. dopravu = relativní omezení individuál.
automobil. dopravy
bezpečnost chodců, podpora ŽD místo automobilů
bezpečnost na ulicích, podpora ekologického chování
bezpečnost pro děti a chodce
bezpečnost, plynulost
Blízké zastávky od bydliště obyvatel u sokolovny.
bus+vlak-pro všechny , vlak-pro čistší ovzduší , chůze-pro zdraví a snadný pohyb s kočárkem
cena, zdraví
Cesty za praci a tranzit
ciklistika-pohyb,zdraví, enegie, rela99ace, ekologie. Cesty pro chodce- zdraví. Elekrtobusy- nutné spojení po
Dobřichovicích včetně nádtaží- pro lidi i mladé. S omezeným pohybem!!!
cíl = omezení automobilové a tranzitní dopravy(obchody apod.)
cyklo i pěší je zdarvé a nejjednoduší, neoptěžuje
cyklo a pěšo je zdarvé, motivovat k omezení krátkých pojížděk autem
Cyklo doprava - ulehčit jízdu na kole - na nákup, na vlak, na kroužky, do školy - po městě - tzn. Cyklostojany,
jízdní pruhy

Stránka 36

Dobřichovice očima svých občanů 2018
cyklodoprava - pohyb, sport
cyklodoprava je závislá na počasí-léto a teplé části jara a podzimu není problém dojet všude na kola. V zimě a v
deštivých obdobích by případná autobusová doprava ve špičce smysl měla, jindy by dle mého názoru nebyla
dostatečně využita
cyklodoprava podpořena již dostatečně
cyklodoprava--více stojanů, nepoužívané stojany vedle trafiky přesunout k Všenorské ulici, zařídit osvěta, aby
děti chodily do školy pěšky a nevozili je rodiče autem
cyklodoprava-nejekologičtější, nejzdravější , pěší-nejšetrnější k prostředí
Cyklotrasy k obchodům by podpořily nákupy na kole, ne autem.
cykolodoprava -ekologie,pohyb,zdraví železnice-méně aut
časté zpoždění, výluky vlaků, nízká frekvence vlaků mimo špičku; nízká bezpečnost cyklistů v centru
častější autobus na nádraží- ubyde aut.
Častější spoje Karlík-Řevnice-nádraží.
Častější spoje Řevnice + železnice.
český způsob všech občanů dopravení do centra Prahy
Čistota a bezpečnost Dobřichovic.
čistota ovzduší
dáno polohou města a strukturou jeho obyvatel
Díky zlepšení autobusové dopravy by možná méně lidí používalo auto na krátké jízdy na nádraží, atd.
Dle současné situace.
Dobré spojení autobusem s okolím uleví měsru od ostatních aut.
Dobřichovice nejsou pro velký druh dopravy způsobilé
Dobřichovice, jakož to malé město, kde je převážne vše dostupné pěšky, by mněly podporovat chodce. Také
železniční spojení do Praky(Berouna) je podle mě pro obyvatele Dobřichovic zástadní.
dojezd do zaměstnání- železnice. Chodci a cyklo- zlepšit situaci v obci.
dojíždění do práce
Dojíždění do práce.
doprava do zamestnani
Doprava k lékařům, do zaměstnání.
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Doprava směrem na Řevnice je nedostatečná, zejména pro seniory.
Dostupný vlak skvěle spojuje okolní obce a Prahu tím přirozeně rozšiřuje nabídku pro občany.
Důvody, zdravotní, ekonomické, ekologické
edukace k ekologické dopravě, protože je využíván =)
EKO
ekologická doprava. Tichá doprava.
Ekologická, nejvyšší přepravní kapacita.
Ekologické + zdravé
Ekologické a zdravotní hledisko, Dobřichovice nejsou nafukovací, autodoprava už je na hraně.
Ekologické druhy dopravy hodně využívané v součastnosti
Ekologické důvody.
ekologické, bližší stanice
ekologické, spolehlivé, rychlé
Ekologické, zdraví prospěšné, relativně bezpečné.
ekologičtější a efektivnější
ekologie
Ekologie
ekologie - zodpovědnost vůči přírodě
ekologie-základ
ekologie, ekonomika, ulevit husté automob. dopravě
Ekologie, menší kapacita busů, snad i úspornější provoz.
ekologie, redukce automob. dopravy
Ekologie, rychlé, neobtěžující
Ekologie, snížení emise hlídku.
Ekologie, sport, historicky dáno
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ekologie, zdraví občanů
Ekologie/bezhlučnost/bez emisí
eliminace individuální dopravy a zlepšení kvality ovzduší i bezpečnosti chodců a cyklistů
frekvence nevyhovuje
fungující doprava je dostatečná
hl. dopravní tah na prahu
Hlavně aby autobusu jezdily pravidelně k nákupní zóně, jak mají lidé bez aut nakupovat.
hlavně nebudovat cyklostezky, na kole se dá projet témeř všude, není potřeba asfalt
hlavní spoj s Prahou a okolními vestnicemi . A na kole jezdí většina lidí v Dobřichovicích.
hlavní spojení s Prahou je vlakem
Hodně lidí jezdí do práce vlakem,autem,děti chodí do školy.
Hromadná doprava
hromadná doprava snižuje potřebu individuálních automobilů. Tranzitní doprava zatěžuje místní komunikace.
hromadné a nejvíce používané
chceme mit co nejcisci město, pokud by železniční doprava lépe fungovala, jezdili by lidé méně autem
Chodci a cyklisti nehlučí, nesmrdí a nepotřebují 4m široký jízdní pruh. Vlaky naloží hodně lidí, kteří by jinak do
práce/školy jeli každý svým autem a zvyšovali už tak hustou dopravu.
Chodci jsou nejrozšířenější a také nejohroženější skupinou. Ad 6a Nemohla by být rozlišena l. 665 a 665.Některé spojení jede do Mokropes, jiné do Karlíka-špatně přehlédne.
chodniky, cyklodoprava je dostačující
chůze je zdarvá
Chůze je zdravá, nezatěžuje životní prostředí.
Chybí autobusové spojení s okolím, obce.
chybi cyklostezka k nakupu (lidl,billa)
Chybí nám pohyb, nezahlcovat centrum ráno a večer automobilovou dopravou
chybí spoj Dobřichovice -- Řevnice pro část obyvatel ''na konci'' Dobř. Je nádraží je příliš vzdálené
Individuální automobilová doprava je ekologicky nešetrná. Cyklodoprava a chůze jsou ekologičtější a zdravější.
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individuální dopravu, možnosti dostat se do práce, k lékaři
infastruktace, aktivní pohyb
Intenzita automobilové dopravy začíná být neúnosná
Inviduální doprava na kolech je zde sice rozšířená, ale na mnoha místech je značně problematické "soužití" a
auty - Most, ul. Palackého, Pražská, Částečně i 5. Května
Jako v otázce 5
Je bezpečnější.
je důležité, aby si každý mohl vybrat dopravu, která mu v danou chvíli vyhovuje. místní autobus bych ocenila,
bylo by skvělé, kdyby jezdil k lidlu a bille
je potřeba , aby lidé žili na slušné úrovni a na slušné úrovni cestovali
Je to dané dobou, potřebami, skladbou obyvatelstva. Na kole tu také jsou Pražáci o víkendu a deset důchodců.
Auto i na venkově nutnost a nákupní taška
Je to ekologičtější doprava, méně zvuku.
je to nejdůležitější spojení s Prahou a nejvíce využívaný dopr. Prostředek při cestování za prací
Je to šetrné k přírodě
je to zdravejsi, částečně se vyřeší doprava ve městě (realita: cca 200 automobilů ráno na nádraží 200 aut večer
zpět)
Je třeba podporovat alternativy pro automobilovou dopravu a řešit potencionálně kolizu, místa auta vs kola vs
chodci (viz bod4)
je více ekologičtější
Jezdí málo autobusů.
Jezdí zde mnoho aut, která ohrožují chodce, proto bych podpořila cyklodopravu
Jízda na kole pro Dobř. občany (nákupy, škola) je velmi riskantní - jak pro cyklisty tak i pro automobilisty (pozn.
orig. autobobilisty)
jsme venkovsá oblast a pro pohyb v ní je za každého počasí nejlepší automobilová individuální doprava (školka,
lékař, nákup)
jsou důležité
Jsou ekoligické, je tadyrovina a dobře se jezdí na kole/chodí.
Jsou ekologické a nehlučné.
Jsou ekologické, zdravé
Jsou ekologické.
Jsou nejvíce využívány občany
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Jsou příjemné pro spokojený život.
Jsou šetrné k lidem i přírodě a v našem údolí i praktické.
jsou to nejekologičtější druhy
Jsou zde značně rozšířeny není potřeba
každá je důležitá
každý typ dopravy má svůj význam
ke stanicím autobusu je blíže než na vlakové nádraží
Ke zlepšení kvality ovzduší, setkávání lidí na ulici.
Klíčový je vlak, není důvod pro autodopravu
Kolo, vlak, chůze (bezpečná) korelují s kvalitou života a dělají Dobřichovice vyjímečními mezi osobními
přípražskými městy.
Krátkodobé cesty autem zvyšují velmi nárůst dopravy a dopravy v klidu.
Kvalitní chodníky, železnice a bus jsou snad jedinou šancí pro to, aby se ze silnic nestaly ve spičce parkoviště.
Kvůli dopravě do FO do Prahy a okolí
Kvůli nadměrné automob. Dopravě je zde zkažené ovzduší, snížená bezpečnost, hluk, obchvat by podle mě nic
nevyřešil, autobus by měl jezdit až do Letů k Bille.
Kvůli přehuštěné automobilové dopravě, která pro místní začíná být neúnostná a pro děti nebezpečná.
Kvůli snížení hluku, prašnosti a zvýšení bezpečnosti. Jediný problém s cyklisty je ten, že v provozu mohou
zhoršit.
kvůli spojení s Prahou (bus, vlak), kvůli snížení smogu, hluku, bezpečí ...(chodci)
kvůli zklidnění dopravy
Kvůli životnímu prostředí.
L - poloha obce na frekventované trati , B - potřeba většiny produktivních obyvatel používat osobní auto
lepší než stavět ulice je snížit provoz
líbí se mi
Lidé chodících pěšky jenejvíce. Železniční a individuální automobilová doprava jsou neúžívanější způsoby cest
do školy/práce
Lidé se musí více hýbat, ne jen sedět v autě nebo vlaku.
Lidem všeobecně odumřely nohy.(i mozek bohužel) množství aut na ulicích je tragické. Obzvlášť po otevření
parkoviště na nádraží. Auta téměř nejezdí od 2. do 4. hodiny ranní pouze!!
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Louže v ulilcích, ořezy stromů, které jsou na hranicích soukromých pozemků, lidé si dávají balvany kolem plotů a zasahují až k úzkým silnicím
Malá rozloha-vše je postupné pěšky, vlak-rychlé spojení s Prahou.
málo autobusových spojů k nádraží, do černošic, skoro žádný do řevnic. protože důchodci, kteří nejezdí autem,
nemůžou se tam dostat.
méně aut
Méně aut a smogu.
Méně hluku a e99halací
méně zatěžují komunikace v obci senior ta99i na objednávku za levnou cenu pro potřebné (k lékaři atp.)
menší množství aut; více využívat ostatní způsob dopravy
menší provoz
Město má podmínky pro cyklo dopravu, ale nedostatečnou infrastrukturu stojanů a stání pro kola
Množství lidí dojíždí do práce/školy vlakem a po centru se pohybuje pěšky
motivace občanů zvláště školního věku se pohybovat po svých nebo na kole.
Možnost se přemisťovat, jak v Dobřichovicích tak ostatní města
Možnosti jsou pokud velmi nevyužité, což vede k nárůstu automobilové dopravy a snížená kvalita prostředí.
Nadměrná doprava na kterou nejsou Dobřichovice stavěny
Nádraží centrum-zpět , spojení k nákup. centru je 0, vše nosím v rukou a je to daleko
Nakupování, pošta, lékárna - auto, většina silnic má na okraji zeleň, ne chodník
Ne všichni mohou používat auta.
nedostatečné autobusové spoje
nechci auto na každém kroku, dýchat výfuky
Nejběžnější
Nejekologičtější, nejbezpečnější, nejdemokratičtější.
nejvíce lidí dojíždí
nejvíce lidi využívají vlak, autobus
nejvíce obtěžující a nejméně ekologická je individuální automobilová doprava, proto má její úkor podpořit ostatní
vyjmenované typy.
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nejvíce používané, zároveň ale neefektivní
Nejvíce vytížený !
nejvíce vytíženy!
Není tu zabezpečen bezpečný pohyb chodců - hlavně přes Pražskou ulici.
nezatěžují živ. Prostředí, snížení počtu automobilů
neznečišťují ovzduší
Nic lepšího není
Nutno podporovat veřejnou a ekologickou dopravu na úkor individuální a neekologické. Automobilová doprava je
na hranici kapacit.
Nutný kontak s Prahou
obec má fungovat pro místní občany, jak pěší tak cyklo, vše ostatní, je až když toto funguje
Obrovské množství aut v ulicích, nacpané vlaky a nedostatečné množství autobusových linek
Odlehčení automobilové dopravy.
odlehčí automobilovou dopravu a tím pádem bude dopravní infrastruktura lepší a bezpečnější
odlehčit dopravě
omezená kapacita cest (nechceme v dobři dálnice)+ čistota prostředí
omezení aut. Dopravy na krátké vzdálenosti.
omezení autodopravy
OMEZENÍ AUTODOPRAVY (individuální , jako je vození dětí do školy a na nádraží)
omezení automobilové dopravy v centru města
Omezení automobilů v obci.
omezila by se autodoprava, ulevilo by se chodcům
omezit automobilovou dopravu
omezit individuální autodopravu (vození dětí do školy a na nádraží)
omezit individuální automobilovou dopravu
omezit místní automobilovou dopravu po městě
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omezit množství automobilu, špatně chodící starší a zdravotně postižení lidé by využívali autobusovou dopravu,
než-li popojíždět osobními auty na vlakové nádraží
Omezit vjezd aut do Dobřichovic.
oproti autobus dopravě,nezatěžuje pozemní komunikace a dopravu na silnicích
Označit bílími pruhy přechod před vraty do sokolovny.
Periodicky špatná čistota vzduchu
pesi chuze a jízda na kole nejméně zatěžují životní prostředí a jsou zdravé
Pěší, automobilová, železniční
po městě se dá cestovat pěšky/na kole. chybí noční autobus z prahy sem
Pod okny(ul. 5.května)nám jezdí auta prakticky nepřetržitě-počet aut se určitě zvýšil.
Podpora ekologické dopravě.
Podpora hromadné dopravy/kol/chodců = úleva od auta
podpora přímého spojení(hromadná doprava)na Prahu
Podporou veřejné dopravy šetřit přírodní zdroje a prostředí a pokud možno - chůzí ke zdraví.
Podporování železniční dopravy by mohlo dojít ke snížení automobilové
podporovat cyklodopravu na nádraží, do školy, na nákupy, autobus k lidlu/bille pro seniory, minibus pro seniory
Podporu cyklodopravy, nemám na mysli budování nových cyklostezek, ale spíš možnost zaparkovat si kolo na
spoustě místech v Dobřichovicích
podporují pohyb
pohyb
Pochopitelně kvůli emisím.
Pokračovat ve zřizování cyklostezek.
pokud bude podporována autobus. Doprava myslím, že by ubylo aut v centru Dobř.
Pokud by jezdila kyvadlová doprava k nádraží a zpět jezdilo by méně aut.
Pokud by jezdily autobusy ve špičkách k nádraží a zpět i Karlík, Lety jezdilo by méně aut.
pokud nejede vlak či má spoždění podpora spoje s Prahou by měla být prioritní
Pokusit se ,,vytlačit" prijíždějící cyklisty na použití cyklostezky podél vody. Zvýraznit cyklostezku v úseku nádraží
a žel. Přejezdu cyklisté se domnívají, že je to chodník
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pomoc, situaci ve městě a okolí.
Potlačení autodopravy
Používá ČD nejvíc obyvatel.
používám nejčastěji
Považuji je za prioritní způsob dopravy v naší lokalitě
Pravidelné, častější spoje na vlak=ubyde méně aut, menší provoz na silnicích.
Pravobřežní část obce - bez aut a bez zdraví hůře vše dostupné
pražská směrem k černošicím od benzínové pumpy je pro chodce nebezpečná.
pro čistý druh dopravy a pohodlnost cestování
Pro dobrou a rychlou dopravu.
pro chodce je nedostatečná údržba pěšin a schodů: katastrofální schody mezi Pod penzionátem a nádražím
katastrofa a nebezpečná cesta a schody Pod Penzionátem ke kolejím a lávce
Pro klidnější prostředí v obci
Pro rodiče s dětmi a seniory je pěší cesta na nádraží velmi náročná.
Pro silný automobilový provoz a jeho vliv na občany a přírodu.
Pro staré seniory, které nemůžou nikdo odvést.
Pro větší klid
pro zdraví a z ekologického hlediska
pro zklidnění v obci
Pro život důležité
Problémem Dobřichovic je zejména tranzitní automobilová doprava
Proč není linka z Černošic na nádraží Dobřichovice? Proč musíme jezdit autem na poštu?
Protože auta smrdí do vesmíru :-) Je jich víc a víc, omezuje to v pohybu
protože dostat se pěšky z Dobřichovice po Pražské ul. na vraz není možné s ohledem na bezpečnost
protože jsou důležité
Protože jsou ekologičtější, zdravějšíé a více společenské.
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Protože každý lempl popojíždí i pár metrů autem a zbytečně přitěžuje už tak velké dopravě.
Protože na vlaky a jejich včasný příjezd není absolutně spolehnutí !
protože přepraví nejvíce lidí
protože se dá prostor v obci využívat , lépe než parkoviště
protože se jimi dopravuje nejvíce lidí, hlavně do práce a do školy
protože to je šance jak zredukovat autobusovou dopravu
protože z domova na nádraží je to od nás pěšky 25 minut, dále pro rozvoz dětí do škol a na vlak
Přebuzelý automobilový provoz.
přeplněná Pražská ulice auty
Přetížené komunikace
Převeze nejvíce lidí
Při pěším/cyklo pohybu se zachová klíč v obci.
Příliš mnoho aut.
příliš mnoho automobilů, málo stojanů na kola
Redukovala by se též automobil. doprava. Dobřichovice jsou svou rozlohou a polohou ideální pro chodce a cykl.
dopravu
rychlá a lepší dostupnost do prahy, kde všichni pracují/studují
rychlé spojení s Prahou
Rychlost, spolehlivost
s cílem omezit automobilový provoz
s cílem snížení individuální automobilové dopravy, Zvýšit osvětu řidičů - připomenout pravidlo pravé ruky na
vedlejších cestách
S cílem snížit hustotu automobilového provozu místních občanů.
s ohledem na narůstající počet aut
slouží všem
slusne vozovky + rovina + čistý vzduch = ideální pro jízdu na kole, včetně pohybu po celý rok
snaha snížit automobilovou dopravu, motivovat k používání kol, zvýšit osvětu v oblasti bezpečnosti - chodci,
cyklisti 99 auta
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Snížení automobilové dopravy v centru zvýší bezpečnost chodců (dětí) a povede k většímu snížení dopravy - děti
nebudou vozeny do školy autem
Snížení dopravní zátěže
Snížení ekologické zátěže.
snížení množství aut v ulicích
snížení množství automobilové dopravy, která město tolik přetěžuje. Podpora návaznosti na vlaková spojení
jiným způsobem (např. autobusy, stojany na kola..)
Snížení potu projíždějících aut městem
snížení transitu povede ke zklidnění obce a tím i k větší bezpečnosti a lepší kvalitě života
snížení zátěže automobilové dopravy
Sníží množství aut v obci.
Sníží se počet osobích aut ve směs pouze s řidičem
Snižují počet aut v centru a ulici Pražská.
Současná dopravní síť nestačí všem potřebám a je třeba uspokojit chodce a cyklisty
Současné ulice nestačí všem druhům dopravy
spojení na nádraží - častěji, spojení do OC Lety není
spojení s okolím
Spojení s okolím
starší lidé si jinak nikam nedostanou, když nemají hero nemohou řídit auto
šetření životního prostředí
tato doprava - hromadná přispívá ke zlepšení životního prostředi - (individuelní dopravné)
u autobusů jezdí málo spojů
U nádraží zřídit parkovací cyklodům. Snížení počtu krátkých cest autem.
u vlakové dopravy např. kvůli nárustu obyvatel. ostatní kvůli zdrav. životnímu stylu
U železniční dopravy je zřejmé - ubylo by více individuální automobilové dopravy.
Ulehčit automobil. dopravě v obci
Ulehčit automobilové dopravě v centru
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umožnují nejrychlejší spojení s Prahou
Upřednostňování pěší a cyklo-dopravy před individuální autodopravou je udržitelné, málo zatěžuje infrastrukturu,
nemá velké nároky na parkování, nesmrdí a je v konečném důsledku levné.
ušetří to lidem peníze i životní prostředí, uvolní střed obce
utlumit provoz aut ve špičkách ráno 7:45.
Uvedené druhy dopravy ulechčí obci od aut a jsou ekologičtější
Uvolnění, omezení nárůstu počtu aut.
Už se tady plní!
v dobřichovicích je hodně seniorů, pro ně autobusy, chodci
V Dobřichovicích je třeba podporovat dopravu udržitelnou - os. Aut. Doprava takovou není a investice do ní
neznamenají zpříjemnění života v Dobřichovicích. Jakékoliv další dopravní investice do pěší a cyklodopravy.
v důsledku zmenšení IAD a zklidnění dopr. Ruchu
V obci by vždy měl být primárně podporován přesun po vlastních a jeho bezpečnost
v obci většinou potkávám lidi kteří s tím zásadně nesouhlasí
V okolních městech je inline trasa, která funguje. V Dob je trasa zakončena 99 druhy dlaž. kostek. Do Let se
nedá dojet. Developeři by si neměli dělat, co chtějí. Havlík a spol.!
Valkem se dá dostat velmi rychle a pohodlně do Prahy
vazba k životnímu prostředí
Vedlo by to (snad) ke zmírnění intenzity automobilové dopravy.
Vedou ke snížení automobilové dopravy, jsou ekologické
Velké automobilové zatížení Dobřichovic
velmi silný provoz, poslední ranní autobus v 6:40 směr PHA
Větší dostupnost
Větší podpora cyklodopravy a chodců usnadní pohyb a přetíženost autobusové dopravy.
Většina jezdí do Prahy za prací- posílit. Ostatní vyhovuje
většina obyvatel dojíždí do práce do Prahy a okolí a do škol
Více spojů do Černošic, Řevnic-autobusy z vlaku je to daleko, takže návštěva lékaře je pak na celý den.
více železnice -- méně aut v Dobř. (centrum, most, neustálé ranní kolony)
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viz 5 B
Viz odpověď č.4 - cyklisti, jinak OK
viz předchozí bod
Vlak - trať je nejstarší ve střed. kraji
vlak -jediný hlavní spojení do prahy a ostatními obcemi. Autobus - do nákupní zóny, jako náhrada spoje do
Prahy. Cyklo - cyklostezky vytvořeny - fungují dobře
vlak ideální doprava, klíč je parkování
Vlak je nejpohodlnější prostředek k dopravě do Prahy, totéž platí i pro přepravu autem.
Vlak je rychlá a častá doprava směrem na Prahu. Pro občany nejdostupnější.
vlak nabere nejvíc lidí najednou a chození je nejpřirozenější přesun přes Dobřichovice (i nejhezčí)
Vlak nezhoršuje dopravu v centru, je to kvalitní spojení s Prahou
vlak přepraví poměrně hodně lidí a jezdí často, autobus je super pro lidi z Dědiny, ul. za Parkem a pro ty, kteří
chtějí jet na vraž.
vlak využívá nejvíce lidí, autobusy jsou důležité, když jsou výluky
vlak- nejpohodlnější do Prahy, cyklo- nejzdravější a levné, bus - zavést linku Dobř. - Jílovec
vlak-rychlost a komfort až do centra Prahy ulehčení dopravě.
Vlaková doprava je nejefektivnější způsob dopravy do Prahy. Lokálně - doprava po Dobřichovicích (nákup,
doktor) by se měla podpořit cyklodoprava, která by mohla nahradit velký provoz aut.
Vlaková je pohodlná, autobusová pro vzdálenost na vlak ( z dědiny např.), cyklo je zde oblíbená, zdravá , pro
seniory indiv. autodoprava někdy nezbytná.
Vlakové spojení do Prahy. Jako spolehlivý a rychlý druh dopravy(nižší znečištění, žádné zácpy)
vlaky jezdí každých 10 min. slouží spíše (okolním osobám)????
Vlaky jsou často plné jak lidmi tak i koli. Zbytečně jezdí jeden člověk autem na nádraží ATD a bus jezdí málo
vlaky na Prahu jezdí přeplněné chodci-děti-důležitá bezpečnost při pohybu ve městě
Všechny druhy
Všechny drzky dopravy, které jsem zaškrtnul, jsou bezpečnější a ekologičtější, než individuální osobní doprava.
Všechny jsou důležité
Všechny mají velmi silné zastoupení.
všechny možnosti dopravy považuji za důležité - úspora času obyvatel
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vybudovat protihlukovou ochranu podél tratě, hlavně u nádraží. Omezit hlasitost hlášení odjezdu vlaků!
vyhledem k tipografii se tyto formy dopravy nabízí.
výhledově řešit obchvat Dobřichovic, nadále sledovat železniční dopravu jako příměstskou ne rychlodráhu
vychází to z vysoké frekvence automobilové dopravy, místní i tranzitní
Výchovou k využívání této dopravy zlepšíme své životní prostředí a ulehčíme tam, kde je doprava přetížená.
Vytvářet podmínky pro používání druhů dopravy s malými dopada na život obyvatel obce
Vytvoření alternativy pro automobily.
vzhledem k životnímu prostředí a bezpečnosti
z dubodu ekologie a zdravého zivotniho stylu
z důvodu bezpečnosti pohybu po Dobř. Starších osob i dětí, z hlediska ekologie a zdraví občanů
Z důvodu ekologie
z důvodu odlehlosti supermarketů a nádraží
Z důvodu přehuštěné dopravě a bezpečnosti chodců
Z důvodů umístění Dobřichovic vůči Praze.
Z hlediska bezpečnosti a příjemného prostoru pro žití.
Zajišťují spojení s okolními městy a obcemi.
Zajišťují spojení s okolními obcemi a městy.
zamezení a omezení automobilové individuální dopravy
zátěž životního prostředí, podpora zdraví
zejména jde o omezení automobilové dopravy.
zeleznice je momentalne nejrychlejsi dopravou
Zeleznice-nejlepsi zpusob dopravy
zklidnění centra města
Zklidnění dopravy v centru Dobřichovic, Odkolnit projíždějící dopravu
zklidnění obce
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zklidnění pořádku + dopravy
Zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty - zvýšit přitažlivost této dopravy před užíváním aut
Zmíněná indiv. Autodoprava - jakákoliv alternativa dobrá
Žel. Dopr. - rychlá (pokud se něco nepohází) spolehlivá.
železnice - ekologická forma, efektivní mimo kolony
Železnice - rychlá, ekologická (vcelku), bezpečná. Chodci + cyklo - zdravý životní styl, ekologie
Železnice - rychlost, ekologie, cyklo, chodci - ekologie, zdraví
Železnice je jediný perspektivní způsob hromadné dopravy směrem do Prahy
Železnice je stěžejní výhodou Dobřichovic a kolo je zde efektivní.
Železnice tu byla a je stále, nyní funguje naprosto skvěle, intervaly, čistota.
železnice zde vede a zdá se, že i ČD má zájem na rozvoji
železnice-časté spojení s Prahou, cyklodoprava- ekologické, zdravé, levý břeh je krásně rovinatý
železnice-ekolgie, odčerpání automobilové dopravy
železnice, autobus = méně aut v Dobři.
Železnicema vysoká potenciál - ekologie, počet přepravených osob, chůze + cyklistika = sport = pohyb = zdraví
železniční - je zcela nespolehlivá. Aby lidé nejezdili auty. autobusová - návaznost na vlaky apod.
Železniční a cyklo doprava je ekologická a neznečišťuje ovzduší.
železniční doprava - jediný spoj s Prahou, autobusová doprava - nemuselo by se jezdit autem na nádraží
železniční doprava + ind. cyklodoprava - zmenšení ekolog. Zátěže a snížení počet aut obsazených 1 osobou.
železniční doprava jako hlavní spoj za zaměstnáním a studiem. Cyklodoprava jako přirozená ekologická doprava
po městě
Železniční doprava je čistá, neznehodnocuje prostředí a převeze nejvíce lidí
železniční doprava je dobrá pokud je dostupná (př. autobusem), větší vzdálenost, chození je zdravé pokud je
možné bezpečně se pohybovat.
železniční doprava je skvělá, avšak když nejede vlak a obyvatel dobřichovic nemá auto, nemá se do prahy jak
dostat - autobusy!
Železniční doprava pro nás představuje (mimo automobilovou) hlavní spojnici s Prahou. Autobusová by podle mě
měla přebrat funkci železniční, pokud ta nestačí/selhává.
železniční doprava už funguje, jen je nespolehlivá; autobusová doprava by omezila používání aut
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železniční doprava-ekologická a pohodová doprava za prací i za zábavou, hodila by se zlepšit přesnost spojů,
případně navýšit jejich počet ve špičce.
železniční doprava, dohodnout lepší jízdní řád
Železniční spojení Dobřichovic s centrem Prahy je nejvíce ekonomické, ekologické, cyklodoprava zvyšuje kondici
Životní prostředí a zdraví živ. Styl obyvatel.
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7.2.2. Komentáře k odpadovému hospodářství
Asi by bylo dobré zvýšit frekvenci svozu, některé dny jsou jsou kontejnery a jejich
okolí zahlceny.
Bioodpad. Týdně v sezóně - jaro, léto
Brunšov - kontejnery v čáasti dětského hřiště - odpadky, které zůstanou vedle
ucpaných (jedno slovo nečitelné) v zemi znečišťují hřiště
bylo by dobré vylepšit situaci kolem tříděného odpadu za parkem
c-h nemohu hodnotit
C.+D.: Park a cyklostezka v letních měsících. E-H: Za Parkem + bytovky =
nevzhledné a nízká frekvence; V Zahradách - nízká frekvence
castejsi odvoz kontejneru
Castejsi svoz objemneho odvozu
CO NEJVÍC KONTEJNERŮ POD ZEM-POMŮŽE ZLEPŠIT KATASTROFÁLNÍ
ČISTOTU V OKOLÍ
časté přeplnění kontejnerů a nepořádek kolem je bodem k řešení
častější odvoz bio odpadu
častější odvoz na sídlišti
častější odvoz odpadů + uklízet okolo nich
Častější úklid
častější vyvážení bioodpadu - 199 týdně, směsný odpad by nám stačil 199 za dva
týdny
Často plné tříděné kontejnery. Vím že je to i v lidech kteří tam hodí celou krabici
Čistota v okolí kontejnerů je věc lidí. Město nemůže uhlídat všechno.
Dále omezit využívání kontejnerů projíždějícími.
Dát pravomoc městským policajtům, sankcionovat původce odpadu ve veřejných
prostranstvích - místní vyhlídka…třeba by se to zlepšilo
dávat možnost vyjádření všem nejen vládnoucím!
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disciplína obyvatel pokud jde o umíťování odpadu dle instrukcí
Dohled nad místy pro tříděný odpad, aby tato mýsta nebyla zamněňováne se
skládkami.
doplnit koše pro psí odpad
Elektro-kontejnery jsou často plné.
ev. dohled a ev. častěji odvoz kontejnerů
Finanční podpora lidí, kteří skutečně důsledně třídí (např. my máme směsnou
popelnici skoro prázdnou :) a na sběrných místech pro tříděný odpad je pořád
plno, tak to asi tak nemáme jenom my..)
Frekvence vyvážení směs. Odpadu
Hálkova ulice - zvýšit frekvenci svozů, přidat kontejner na papír.
Hlídat kontejnerová stání kamerou
Hlídat u kontejnerů-zaměnit házenínesložených krabic do nádob a kontejnerů pod
zemí.
Chtěl bych vyzdvihnout Dobřichovickou skládku a její fungování.
chudáci pracovníci TS - dělají, co mohou, aby uklidili po prasatech v kůži člověčí.
Aby to zvládli lépe museli by 3* tolik
chvalim sberny dvur vyborny napad a dobrá organizace provozu
chybeji kontejnery na plechovky
Chybějící odpadkové koše na cestě mramoru do Karlíka
Chybí bio odpad
chybí kontejner na olej + nebezpečný odpad
Chybí kontejner na železo.
Chybí kontejnery na kovový odpad al plechovky od nápojů
Chybí koše pro pejskaře-pak lidi nadávají, že se všude válejí psí výkaly.
Chybí mnoho druhů tříděného odpadu: bio odpadu, plech.
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Chybí odpadkové koše na psí e99krementy
chybí oranžové kontejnery na nápojové obaly!! Kontejnery na kovy
Chybí úklid v okolí kontejnerů, častější odvoz, uzávěry na čip, aby se v nich
nemohl přehrabovat.
Informační list je dostačující, někdy jsou tam zbytečnosti rozsáhlého formátu
Jak jsem již psal, barevné kontejnery za parkem jsou vředem..
Jak už bylo zmíněno výše, psí výkaly jsou občas všude, zejména po zimě.
Je třeba větší dohled.
jsem spokojen
jsou místa, kde zcela chybí odpadkové koše, např. mezi domky mezi ulicí
Pražskou a 5.května
kamerový systém na stanovištích kontejnerů, tvrdý a nekompromisní postih za
nepořádek
Katastrofální stav frekvence odvozu tříděného odpadu z kontejnerů u jednoty.
ke kontejnerům na te99til (broumov) přístup jen do 17:00, šlo by to přes den i o
víkendu?
Kolem kontejnerů stěny, aby nebylo na odpadky vidět. psí koše, úklid listí
Komple99ní zlepšení je nezbytné u popelnic a kontejnerů u parku-sídliště
(=ostuda města)
Kontejnerů by bylo dost, kdyby je používali pouze místní obyvatelé a ne chataři.
Kontejnerů je dost, jejich navýšení bez zvíšení frekvence odvozu pouze posílí
bordel.
Kontejnery bývají mnohdy přeplněné.
kontejnéry na kovový odpad
Kontejnery na kovy a oleje
kontejnery na kovy a plechovky
kontejnery na kovy, svoz domacý99h tříděních odpadků
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Kontejnery na sídlišti za parkem dát pod zem, zlepšit odpadkové koše pro psyvíce míst,lepší sáčky, lopatička
Kontejnery na tříděný odpad jsou často plné, nepořádek kolem, protože není kam
odpad dát
kontejnery na tříděný odpad jsou přeplněné a zapáchají
Kontejnery na tříděný odpad umístit na parkovišti u nádraží, bude to při jedné
cestě na autem.
kontejnery na tříděný odpad v centru za coopem by měly být pouze pro
domácnosti, obchody z okolí by měly tento vyvážet jinam, tyto kontejnery jsou
proto stále přeplněné
Kontejnery pod zem! Uzávěry na čip!
kontejnery u hřiště (ul. na vyhlídce) hloupost, střepy v okolí dětského hřiště, často
plné!!!
Kontejnery u Jednoty mají sloužit lidem v okolí, ne každému autu co projíždí.
koše na odpadky a sáčky na psí e99krementy
Kritická situace na sídlišti, potřeba koncentračního řešení
lepší úklid kolem tříděného odpadu.
Lepší způsob ukládání tříděného odpadu, není řešen problém volného pobíhání
psů a jeich e99krementů
Lidé udržovat pořádek
málo kontejnerů na tříděný odpad = málo míst
Málo košů na úklid po psech
málo košů od nádraží k hlav. městu resp. žádné. Nečistota v okolí kontejnerů,
chybí.
Měla by přibít nádoba na sběr kovů (plechovek apd.). Zlepšení prostředí v okolí
sběrných míst a stav stávajívích kontejnerů (ulomená víka apod.)
minulá firma byla perfektní u současné občas popelnici přehlédnou nebo vysypou
jen částečně. Hodně lidí netřídí odpad.
Místo 2 mohutných kontejnerových stanovišť (sídliště, s. dvůr) bych uvítal více
menších, jako je u coopu. Chybí sběr kovů
Na podzim otevřít sběrný dvůr na bio odpad
Nádoby na papír v Halkové, přidat kontejner na plast
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najmout člověka, který by 199 denně uklízel okolo kontejnerů na tř. odpad
Nám by stačil směsný odpad 199 za 2týdny/ i za 3)
naprostá spokojenost - zvláště se sběrným dvorem
např. u střelnice - katastrofa
ne každý využije vlastní kontejner na BIO, bylo by možné přidat je k místům na
tříděný odpad?
Nečistota v okolí kontejnerů Za Parkem. Chybí kontejner na papír v ul. Hálková.
Nedostatečná frekvence odvozu a údržby čistoty kolem kontejnerů
Nedostatečný počet a umístění Kontejnerů na oblečení a přidala bych kontejner
na konzervy, plechovky…
nechceme kontejnery u domů, nepořádek a odhozený nebezpečný odpad
Nejsou kontejnery na Alu, stává se, že kontejnery u čističky přeplněné.
Nejsou koše na psí hovínka jako v jiných obcích.
Největší nepořádek je u kontejnerů blízko u školy v ul. 5.května. Nešlo by tam
použít zástěnu?
nemůžu posoudit
neplatit za vložení velkoobjemového odpadu na sběr. dvoře, brát tam i nebezp.
odpad
Nepořádek tvoří větší nepořádek. Je třeba lépe a pravidelně okolí čistit.
Nepořádek u kontejnerů za Jednotou. Využívají je obchodníci, kteří musí odpad
likvidovat vlastní cestou.
Nikde není samostatný kontejner na obaly od mléka apod.
nízká frekvence svozu způsobuje povalující se odpadky v okolí kontejnerů.
Navrhuji umístění pod zem - Za Parkem
občas je to horor
Občasná přeplněnost kontejnerů na směsný odpad, tříděný odpad pro nás jedině
autem.
od H čistota u kontejnerů v ulici Za Parkemnedostatečná. Kontejnery odstínit či
umístit pod zem
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Odpadkové koše u parku jsou plné.
Odpadkové koše v Tyršově, u Karlického potoka chybí vytřídění kovů a
nebezpečného odpadu.
Odpadkové koše vyprazdňovat 199 týdně.
odpadkových košů je málo
Odstrašující jsou přední kontejnery v ulici Za parkem.
Otazníky viz. Potřeba volnočasových aktivit po cca 17 00 hod. když pracující
přijde z práce není kam vyrazit a tedy není důvod do ,,centra" chodit
Park-zde by pomohl spíše stálý dohled nad návštěvníky/čistota u kontejnerů
souvisí s frekvencí vyvážení
Platba na člověka je nevýhodná pro bezodpadové domácnosti.
Platba za frekvenci svozu domácího odpadu místo paušálu.
po nástupu nové svozové firmy velká nepravidelnost - popelnice - rozházené
Podzemní kontejnery jsou sice estetické, ale nepraktické. Ucpou se a odpad se
hromadí kolem.
podzemní kontejnery na Brunšově(?)mizerná konstrukce, nedostatečná kapacita
podzemní kontejnery u náměstí nejsou špatný nápad, ale jejich provedení je
neekonomické, kapacita malá a čistota hrozná.
Podzemní kontejnery, malý vhazovací otvor.
Podzemní kontejnery.
Pokud by byl zaveden místní autobus, navrhovala bych zastávku u Jojogymu, tím
by se dalo odklonit určité množství dopravy.
Pokud bychom chtěli třídit opravdu důsledně, bylo by dobré zavést další
kontejnery např. na bílé/barevné sklo, plech
popeláři nezajíždí do Konipasovy
Popelnice u parku využívá široká veřejnost, často je kolem nepořádek
Popelnici máme poloprázdnou a drahou
Posílit přeplněná místa (př. za parkem) či častější svoz.
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poskytnutí více košů pro psy, úklid listí
Potřebujeme kontejner na TE99TIL
Preferuji více (+-menších) stanovišť na tříděný odpad, více kontejnerů na
nápojové kartony a kovy
Problém střídění za Coopem. Ideál-každý svojí popelnice na sklo, papír a plast u
svého domu, jako na Bio odpad.
Prosila bych o instalaci stojanů na pytlíky na psí e99krementy na cyklostezce,
která je psími e99krementy lemována.
Prosím o umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Za Parkem, u
Benziny
prostředí ve dvoře městského úřadu u kontejnerů často přeplněný kont. Na
oblečení, v případě deště - obrovské kaluže -- nelze se dostat ke
kontejnerům/snížit frekvenci svozu u směsného domácího odpadu
přála bych si zapuštění kontejnerů u sídliště do země - hyzdí okolí, vstup do
parku, navíc fungují jako skládka pro projíždějící řidiče
Přeplněné podzemní konzejnery v Bruntově.
Při konání různých hromadných akcí vyžadovat od organizátorů zajistit koše na
tříděný odpad.
Při procházce se psem je obtížné najít popelnici na vyhození pytlíku.
při procházce se psem je obtížné najít popelnici na vyhození pytlíku
Přidat kontejnery na nápojové kartony, elektrozařízení a bio odpad
Přidat kontejnery na plechovky. Zvýčit frekvenci svozu bio odpadu v jarních
období.
Přidat kontejnery na tříděný odpad-kartonové obaly.
Přidat koše na psi výkaly
Přidat více kontejnerů na současná místa lidé jsou nepoučitelní-když roztrhat
krabici na kousky, tak roztrhat-lidem je všechno jedno.
Rozbité a přeplněné kontejnery. Bylo by dobré rozšířit nabídku sběru (např.
bioodpad, kovy, barevné sklo, krabice od džsů, ….).
Rozmístění košů do ulic na psí e99krementy(ne pouze ciklostezka a centrum)
Rozmístění košů nesleduji
Sběrný dvůr pro občany Dobřichovic zdarma.
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Slevy při sníšení směsného odpadu - vyvážení bioodpadu - soukromé komposty,
popelnice na bioodpad
Směsný odpad (popelnice) se často vyváží poloprázdná
snížení frekvence vyprazdňování
snížit frekvenci odvozu směsného odpadu, zvýšit naopak tříděného (plastů)
snížit frekvenci svozu směsného domácího odpadu, zlepšit prostředí dvora
městského úřadu
Současný stav vyhovuje, neřeším
současný systém domácího odpadu nemotivuje ke třídění, naplníme 1/2 popelnice
za týden, ale platíme stejně jako sousedi s popelnicí plnou kartonů a plastů
Sovz nebezpečného odpadu je sice často, ale špatně organizován. Člověk neví
so kam má dát, nikde to není napsáno a obsluha je neochotná a nepříjemná.
Stávajcí stav dobrý. Rozšířit v létě otvírací dobu na sb. Dvoře
svoz bioodpadu- nedostatečná frekvence, prodloužit období svozu
Svoz domácího odpadu by některým domácnostem stačil 199 za 14 dní
Špatné fungující podzemní kontejnery
tak zvaný odpad u jednoty absolutně nevyhovující
Tříděné odpadové koše chybí
třídění i ve formě odpadkových košů - hlavně hned před samoobsluhou
Tříděný odpad - kontejnery pod zem, kontejnery na drobný biologickuý odpad,
sběrný dvůr - chybí možnost odvézt nebezpečný odpad
Tříděný odpad na sídlišti Za Parkem zhoršuje výrazně celkový dojem.
Tříděný odpad pro část vluhu je nedostupný.
tříděný odpad za COOP-problém->odpad vyhazují obchody ->nepořádek, větší
množství kontejnerů u obchodů
U frekvetovanějších kontejnerů (za jednotou) bývá nepořádek a vyvážení by
mohlo být častější
u parku podzemní kontejnery s praktičtějším otvorem - už lety
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u sběrného dvora neustále odpad, není oplocení sb. Dvora, vykrádání kontejnerů,
nepořádek, čímž skládky i zapalování kontejnerů
U všech veřejných kontejnerů bych nyvrhoval vybudovat přístřešek z hlediska
estetiky
ul Za Parkem, Krajníkova
určitě častější odvoz odpadu + osvěta, aby lidi tolik nežili konzumem
Uvítal bych další možnosti-tetrapace, baterie, elektro
Uvítali by jsme i kontejnery na bio odpad, kovy
v cene za popelnice zohlednit mnozstvi a cetnost odvozu odpadu
v ceně za popelnici zohlednit množství a četnost odvozu odpadu
v centru obce (jednota), nečistota kolem
V lokalitě "Dědina" chybí kontejnér na papír.
V lokalitě "na dědině" chybí kontejner na papír
V Luhu nejsou na tříděný odpad. Tak cpou vše do směsných!
V některých lokalitách častější odvoz; čistota v okolí kontejnerů.
V oblasti nakládání s odpady vidím jádro problému v jeho množství, to je na
řešení už u výrobců. Tzn.na státní a vyšší úrovni, nikoli v místě obcí. Tam už jsme
na konci řetězce.
V oblasti tříděného odpadu došlo ke zlepšení, ale kontejnerů by mohlo být více.
V parku neustále plné koše, na
V parku po víkendu koše přeplněné
V pořádku.
V Tyršově ulici by alespoň jeden koš neuškodil (chodník mezi závorami)
V ulici k Dubu posunout kont. Na sklo, aby v ulici nebyly střepy.
V ulici Za Parkem je čistota v alarmujícím stavu (jedná se o tříděný odpad)
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v zelené ulici by bylo vhodné vybetonovat prostor a přidat kontejner na papír+kov
(v současnosti je pouze kontejner plast a sklo)
Věnovat víc pozornosti přip. Poruchám/rozbitím kontejnerů.
větší kontejnery na plast, aby se do nich dali vhodit i předměty většího objemu
větší prostor pro schůze MU
vic 3.C
víc na tříděný odpad
více čistoty kolem kontejnerů, častější svoz - nestačí kapacita
Více kontejnerů na oblečení, pořádek u košů a kontejnerů.
Více kontejnerů na plast a papír.
více kontejnerů pod zem, zvážit nové lokality pro umístnění, zlepšit pořádek v
okolí
více kontejnerů u nákup. střediska, otevírání pozemních kontejnerů není dobré
Více košů
Více odpadkových košů v Dobřichovicích
Více sledovat vývěsné tabule a staré neplatné letáky odstraňovat, aby se neválely
po ulicích
Více stanovišť pro kovové odpady.
Viz bod 9C
viz komentář v bodu 3
volně stojící kontejnery v ulicích v závěji odpadu při obvyklém přeplnění
vybudovat zelená oddělová zákoutí pro tříděný odpad s pravidelným úklidem
Vyměnit porouchané kontejnery, které nejdou otevřít, nebo zavřít.
Vysypávání domácí popelnice je často neúplné.
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Vyšší frekvence odvozu a větší čistota v okolí.
Využívání bioodpadu
vyvážení bioodpadu každý týden v sezoně pro občany Dobřichovic bezplatné
ukládaní velkobio odpadu na skládku
Z kontejnerů Za Parkem se stala městská skládka, používana i chataři a
restauracemi, lepší popelnice->do země, více míst po městě, nesoustředit vše na
2 místa
Za něčistotu v okolí kontejnerů ale mohou lidé sami.
Za Parkem - tříděný odpad naprosto nedostatečné, velký nepořádek
Za parkem-kontejnerů až moc, ale vždy plné, okolo odpadky a bahno, odložené
věci. Odpad zde odkládají pravděpodobně živnostníci ze své činnosti.
za parkem, nepořádek kolem kontejnerů, chybí odpadkové koše po cyklostezce
směrem do Letů
Zabudované koše za Coopem jsou věčně rozbité, stále je tam přeplněno a je to
ostuda.
Zajistit kontrolu pracovníky technických služb MÚ.
zajištění úklidu v okolí kontejnerů
Zajištění úklidu v okolí kontejnerů
zákaz vylepování různých nabídek na sloupy - hlavně ve středu obce
Záleží hlavně při současném stavu na občanech, aby krabice do kontejnerů dávali
rozložené a dodržovali pořádek.
zapuštěné kont. V zemi - nejsou šťastným řešením, často ucpané
zavést kamerový systém v stanovišti kontejnerů na tříděný odpad, tvrdě
postihovat nepořádky, aby se TS mohly věnovat rozumnější činností, než úklid
dobytka!
Zavést kontejnery na kovové obaly. Zlepšit čistotu v jejich okolí.
zejmena u jednoty je neustaly problem
Zlepšení vyžaduje lokalita Za parkem, kde by bylo třeba se na problematiku
odpadu hodně zaměřit.
zlepši!
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zlepšit čistotu u kontejnerů - coop, za parkem, sběrný dvůr, opravit poškozené
podzemní kontejnery
Zlepšit stav u bytových domů, zcela chybí 2 druhy skla, nápojové kartony či kovy
(inspirace - Lety). Špatný je i stav a možnosti pro bio odpad v bytových domech.
zlepšit úklid kolem kontejnerů tříděného odpadu (rozbité sklo, krabice..)
Znám obce kde jeto zadarmo
zvýhodnit třídící občany
zvýšit frekvenci svozu bioodpadu -- na podzim, možná i v létě
zvýšit frekvenci vývozu tříděného odpadu

Stránka 64

Dobřichovice očima svých občanů 2018

7.2.3. Komentáře k MÚ
!důležitost příjmutí vyhlášky o nočním klidu-zahrádky u restaurací a kaváren -konec ve 22°°hodin , v centru
Dobi je velký hluk (od jara do podzimu)
3i-Nepočítám Billu a Lidl, které nejsou v Dobřichovicích.

AD bezpečnost chodců(dětí, co denně chodí do školy) stále neveřejné obcházka vstupu na most(z
Tyršovy ulice směrem do "centra" vlevo)
Arogantní chování některých úředníků

Asi by byla potřeba nová budova magistrátu hlavně bezbariérová

b.-i. Nemohu posoudit

bez problémů

Běžný občan přijde do styku s úřadem málo kdy, a to je dobře. Otázka 10 není moc důležitá.

Budova COOP Jednota-rekonstrukce, zbourat?, nesnižovat rozsah zeleně

Bylo by dobré zprostředkovat více informací přes facebookové stránky města

dávat všem se vyjádřit

Dobřichovice by měli mít svojí vlastní policii.

Dobřichovice by si zasloužily lepší budovu a zázemí městského úřadu včetně pořádného parkování.

Dobřichovice jsou krásně město na bydlení

doporucuju zavest vysílání místního rozhlasu

Doposud jsem neměla příliš důvod se o uvedené položky zajímat a při návštěvě MěÚ jsem nikdy neměla
negativní zkušenost. Budova MěÚ ale nutně potřebuje rekonstrukci
Dopravní přetížení - velký autoprovoz, obtěžují nás cyklisti, zoufalé situace na železničních přejezdech chtělo by to kvalitní objížďku
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Chce to novou radnici.

ideální by bylo, kdyby lékaři při přijímání upřednostňovali místní residenty. Ale dost často odmítají, že už
mají plno
Ideální by bylo, kdyby lékaři přijímání upřednostňovali místní residenty- Ale dost často odmítají, že už mají
plno.
Informace o dění na úřadě by mohly chodit e-maily, člověk by věděl, že se na něco má zaměřit, že se
něco děje.
informační listy jsou občas dodávány pozdě

informování občanů v položkách c) až g) by se dalo zlepšit zasláním mailů s odkazem na danou věc.
Samozřejmě pro ty, kteří o informací mají zájem
Já i mí přátele postrádáme dalšího praktického lékaře

je nutné, aby informační list nebyl jednostranně ve prospěchu MÚ, uvádět příspěvky, které nejsou
zastupitelstvu lichotné a diskutovat s lidmi, nikoli tupit je!
Je tu krásně, ale moc aut.

je zde výborná základní škola

Jsem spokojen

Jsem spokojená

Kdo chce být informován, má k tomu dostatek příležitostí

mám zkušenost hlavně se stav. Úřadem a tam jsou paní skvělé

!

Mé hodnocení vychází z malého množství podkladů a nebere ho za průkazné

měla by se víc kontrolovat doba stání na parkovišti před poštou. Proč zvětšovat parkoviště u nádraží pro
,,přespolňáky''? Víc stojanů na kola u nádraží (zezadu)
Mělo by se více dbát na doplňování zeleně (podél trati, řeky i v ulicích). Bylo by záhodno zavést postihy
pro bezohledné pejskaře, kteří po venčení zanechávají e99krementy svých miláčků
Město s: Novou radnici, zapracovat na webu města, vzájemná komunikace mezi občanem (Zkontrolovat,
nečitelná slova)
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městská policie v Dobřichovicích chybí!! Černošická se zaměřuje pouze ma pevzekuci (pokuty). V případě,
že se něco stane, tak nefungují, Příklad - ukradené kolo - ani nepřijili napsat protokol
Městský úřad by měl být ve středu obce, totéž - důstojnější knihovna, kde jde parkovat

Městský úřad pracuje dostatečně.

mnoho položek nemohu posoudit, protože jim nevěnuji pravidelnou pozornost, spoléhám na informační
listy a sms z úřadu
mohli by se udělat nové webové stránky

MP se zabývá prkotinami (buzerce při parkování v NS), ale aby tvrdě postihovala porušení zákazu výjezdu
do zelené, lemující pozem. Komunikacw, se nevidí!
můj styk s městským úřadem je minimální

Na městském úřadě by mohlo být více zaměstnanců

na podněty be reakce, účastnit se místního plánování lze jen bez vlivu

na podněty občanů nereagují, shízností tu neřeší, jen co potřebují reklamu pro sebe

Nad některými povolenými stavbami zůstává rozum stát-dům na křižovatce Krajníkova 99 Tyršova, vysoké
domy u zdi parku, dům na nudli u okálů v ulici Generála Pellé.
nádraží - i po rozšíření parkoviště bývá plno, co třeba zvýhodnit místní obyvatele? Zdá se, že slouží z
velké části pro okolní obce
Nedodelane osvetleni nebo vůbec žádné osvětlení ulic, chybějící chodníky

nedokážu posoudit

nedostateč. kapacita u zubaře. Fajn by byla masna, pekárna. Rošířené parkoviště u nádraží je skvělé,
děkuji.
Nedostatečná kapacoita zubní ordinace. Chybí pořádná kolárna vč. Kamer. Systému

Nejsem v častém kontaktu s OÚ, ale mám pocit, že kdybych se o informace více zajímal není problém je
získat.
Někteří zaměstnanci by měli zapracovat na svém chování a komunikaci s občany. Regulace zápachu z
kanceláře technických služeb a pánského wc u hlavního vchodu.
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Nemám

nemám potřebu cokoliv měnit

nemám problém

Nemohu posoudit

Nemůžu hodnotit.

nemůžu posoudit

není žádný problém

Nepořádek okolo odpadkových nádob, na cyklostezce c pěší cetě zároveň chbí odpadkové koše+koše na
psí e99krement.
Nepřehledné webové stránky. Velmi špatná moderní komunikace(facebook)-nedostatečná interakce s
občany.
nespokojenost s lékařem Dudkem

Nestačí tabule u OÚ, tam nikdo nejde

Neumím posoudit

neustálé neřešení nočního klidu v parku, nepořádek, střepy, psí výkaly, to vše by se dalo vyřešit vyhláškou

Nevstřícnost stavebního úřadu, jinak nemohu hodnotit.

Nevyplněno-ještě se v této oblasti rozkoukávám.

Nezaznamenal jsem žádnou aktivitu na soc. sítí

nová budova městského úřadu je potřeba

o dění se příliš nezajímam nemohu hodnotit
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o investičních akcích a míst akcích by mohlo být více informací v obecních listech, popř. na www

Obecně jsem spokojena.

Obecní úřad měl být v ma99imální míře transparentní.

Ocenila bych informování formou sms o konání schůzek zastupitelstva

Odbor stavební je opddimenzovaný.

oprava lávky přes Berounku-příšerně

Osobně mám špatnou zkušenost se stavebním úřadem. Jednání bylo nevstřícné až arogantní.

Ostudou je "strakatá" lávka po své rekonstrukci

Parkování u nádraží by mělo být na kartu(poplatek) s tím, že pro občany Dobřichovic by měla být cena
symbolická.
Parkování v obytných oblastech by si měl řešit každý na vlastním pozemku

péče o zeleň, sekání náletů v okrajových částech je nedostatečné, stav chodníků a mostu špatný
(Tyršova)
Peníze nesmrdí, tož občan to nějak zvládne.

Podněty občanů se moc neposlouchají, záleží na tom, kdo podnět podá (zda je dobřichovická celebrita či
ne!!)
podstatné informace lze zjistit na stránkách MÚ

Potřeba věnovat větší pozornost nektarodárným stromům, keřům a bylinám.

Pro chodce je nebezpečný úsek 5. května-Randova kde chodí děti do Jojogymu.

Pro mimodobřichovické závést platbu za používání parkoviště u nádraží.

Prořezávání stromů
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Prosím vyvěšovat oznámení o schůzi zastupitelstva VELKÝM PÍSMEM! Na nástěnku

prostředí úřadu by mělo odpovídat finančním možnostem města ve srovnání s ostatními aktivitami

Přehuštěné centrum díky panu Havlíkovi.

přechod pro chodce u žel. přejezdu u lávky je o život, řidiči jej nerespektují, to stejné u plynboudy

přesunout pracoviště z podskalské v praze někam blíže

příjemná vstřícnost úřednic

Příliš podrobně nesleduji.

Přivítali bychom větší bezpečnost pro pohyb na kole, hlavn pro děti kolem školy. Propojení cyklostezky na
Lety a na Černošice (Lavičky) - pro in-line bruslaře.
Reagovat na podněty, odepsat, viz 3.C bez odpovědi.

reakční doby bývají občas značně, opakovaně u pana tajemného. Uřad by měl mít novou budovu

S ani jedním bodem nemá zkušenost

S prací úřadu jsem spokojen

S úřadem mám jen minimální zkušenosti

Setkal jsem se vždy s ochotou a vstřícností a dobrou informacností

Schody

Schvaluji vystavění nového Obecního úřadu, aby měli zaměstnanci důstojné prostory.

Sklidni dopravu v centru a na Pražské(30km za hodinu)více hlídek kontrolující rychlost
aut(Pražská,Tyršova)
Skoro nepouzivam, spokojen
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souběh ciklodopravy a choců ohrožuje choce.Přemíra parkovývch úprav přetěžuje technické služb,
zanedbává se jiná péče o město.
Spíše špatně funguje rada, nemá odborníky ale má developery

spokojenost

Stará a nepěkná radnice!!! Chtělo by to novou

Stav uvedených schodů je už dlouho ostudný a nebezpečný.

Stavební úřad v Černošicích - hrůza!

STOP autům

tajemník, starosta, stavební úřad

Technické služby města by zasloužilli posílit a potřebují pevnjší vedení. Je třeba více kontrolovat
dodržování rychlosti na silnicích
U nádraži mi chybí parkování K+R pro vyzvednutí někoho od vlaku. Jako cyklistovi je mi nepříjemná
křižovatka Palackého a 5. Května
Úřad pracuje dobře, ale příliš nehledí na žádosti "obyčejných lidí:)

úřad- výkonný, rada a zastupitelé- odtrženost a přesvětšení o neomylnosti

úředníci svědomitě pracují dle svých možností, pokud jde do jejich činností nezasahuje vedení města…

v naší bu chybí chodník

v naší obytné části chybí chodník

v radě K by neměli být žádní zastupitelé, šéfredaktor by neměl být úzce napojen na jedno z vládnoucích
stran. K jsou neobjektivní. měla by to být nezávislá redakční rada a šéfredaktor.
v rámci stavby nového multifunkčního sálu podporuji i stavbu nového obecního úřadu, knihovny, ZUŠ a
přesun hasičské zbrojnice
Vadí mi, že se zvěř (kanci) dostává se k obydlí.
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víc akcí na úklid obce, víc popelnic na tříděný odpad

Více Gklostajnů, ideálně pod kamerami, bezobalová prodejna - chybí

více informací na facebooku města

viz š. 4

Vše je na velmi dobré úrovni.

Všichni máme emailovou adresu. Proč neposílá MÚ maily?

Vzhled Dobřichovic kazí nová zástavba v centru(bytovky u obchoďáku) a "jednota" do nákupních možností
jsem započítala Lety, tady nejsou.
Zákon sice nestanovuje povinnost zveřejňovat hlasování rady "po jménech", nás by to ale zajímalo.

Zároveň rady je špatná, developeři a neodborníci…

zatím jsem sama žádný podnět nepodávala, takže ani nevím, jak dobře je pracováno s podněty občanů

Zatím nic moc w touhle institucí neřeším, neumím posoudit

zeleň ano, ale výhodnější výběr s menšími nároky na údržbu!

znovuzavedení veřejného rozhlasu, zejména pro případ ohrožení

Zpoplatnit parkování u nádraží pro ,,nedobřichovické" očany, důsledné dodržování dvouhodinového
intervalu parkování v centru a kontrola m.policií
Zřídit výtah ve zdravotním středisku.
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7.2.4. Protihluková zeď
,2-2 metry vysoká.

1 m je málo, 3 m jsou moc

1,5-2 metry vyska z průsvitného nebo průhledného materiálu s prolukami jen na nezbytných místech

1,5m a zelen

1. přeložit trať 2. snížit rychlost 3. protihlukový tubus špatná otázka, týká se občanů různě 1m stěna je
na nic
3 metry vysoká stěna zásadně změní a zničí vzhled Dobřichovic. To se nesmí stát.

3m není hezké, pokud lze jinak...stromy, keře, výsadba?

4ástečný tunel v kombinaci s 1m stěny+náležité terenní úpravy.

a nebude to hnusne? - naruší to ráz krajiny

a porostla zeleni

a) Z estetických důvodů nevhodné b) nemá žádný význam, škoda peněz

ABSORBÉRY KOLEJNIC, rozhodně nepřipustit ,,zajednění'' Dobřichovic betonovými monstry

Asi b, ale v kombinaci s dalším řešením.

Asi bude nutná kombiance, hledat nové řešení odhlučení? Nové technologie

ať dráha … udržují a opravují ploty kolem trati, ničí je a my je musíme sami stále zpevňovat

B v nejhorším případě.

bariéra zelení
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Betonová loby ne. Lze to řešit i zelení, maximálně prosklením s popínavými rostlinami. Bydlím u trati a
problém nemám. Lze zafinancovat lidem i ztrojení okenních skel
bez odhlučnění->koridor jinudy

BEZ ODHLUČNĚNÍ, preferuji estetiku a hluk z vlaku nepovažuji za problém

bez protihlukové stěny

Bez protihlukové stěny - ti co u trati žijí, tam poslouchají vlak celý život. Kdo si tam chce koupit dům
nově, musí s tím počítat (vždy tomu tak bylo) - byl by to zbytečný zásah do krajiny
bez protihlukové stěny (nebrání šíření hluku)

bez protihlukové stěny, průchod pod tratí pro pěší, podjezd pro auta

bez protihlukových stěn

bez protizvukove steny - zvuk vlaků mi nevadí

Bez zábran

bez zdi

Bez zdi, přežili jsme to už dlouho, tak proč to teď řešit

Bez zdi. Bydlím-li u trati musím počítat s tím, že tu jezdí vlaky.

Bezpečnost a hluk. Izolace

Bohužel technické stránce věci nerozumím, ale domnívám se, že už nějaká jiná řešení než stěny
neexistují
Bohužel, nevím jaké

Buďme rádi za vlaky do Prahy v takové četnosti, mě hluk nevadí

Bydlim celý život u traťě a hluk mi nevadí, žádnou zeď, kdyby musela býtctak co nejmenší
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Byla by to opravdu VELMI neestetická úprava. Ze strany od Brunšova by nebylo vůbec vidět na
druhou stranu…. Kostel, feku…
Byla bych pro tunel do berouna, ale na to asi nikdy nebude....

Bylo by škoda ničit největší devízu Dobřichovic, Krásnou přírodou nějakou stěnou

Bylo by vhodné utlumit velmi hlasité hlášení na nádraží a otočit reprodukory k nádr. budově

Č. dráhy by měly volit řešení jako Německo - lepší podvozky vlaků a koleje, kt. Zamezí hluku

Člověk si na vlak za 29 let zvykne a nevnímá to.

daleko větší hluk dělá automobilová doprava a hluk z ní by se jenom od té železniční odrážel

dám na odborníky

dbát jak na efektivitu, tak estetiku např. průhlednou (ne betonovou) stěnu, nechat obrůst zelení, či jiné
technicky možné řešení s minimálním dopadem na vzhled
dodávkou a montáží bezpečnéhozábradlí podél trati a zejména u přejezdů

Dráha mi nevadí, nevnímám ji.

Dráhy vydělávají miliardy!!! Pro v 21. století se u nás nejezdí jako v Japonsku??

existuje možnost osazení kolejí na tišší podklad(ale i tak jsou vlaky dnes tišší) dříve jezdily
"Sergejové", kdy se třásla okna a nikdo si nestěžoval. Lidé si postavili domy u trati, tak tam prostě
jezdí vlaky! no a co, já podle vlaku poznám, kolik je hodin

Existují i nová řešení, která nejsou tak vysoká, respektivě potřebují nižší konstrukci pro odhlučnění a
instalují se přímo vedle koleje
existují tlumící bariéry vedle kolejnic

estetické hledisko protihlukových stěn se mi nelíbí

Hlavně, aby taky jezdily včas
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Hluk je způsoben třením kol po kolejích

hluk malý, nevadí

Hluk mě neruší

Hluk mi nevadí.

Hluk na trati mě nijak neobtěžuje.

Hluk neřeším

Hluk od trati.

hluk sníží i kvalitně udělaná trať (podloží, pražce, koleje). Možností je i snížení rychlosti vlaků během
průjezdu obcí (stejně mají staále zpoždění, takže je to jedno)
Hluk vlaku je přirozenou součástí civilizace. Obří stěny jsou v krajině nepřijatelné.

Hluk vlaků mi nevadí

Hluk z vlaku mě neobtěžuje, 3 metrová stěna je příliš vysoka, když už tak pouze 1 m

hluk z vlaku mi osobně nevadí

Hluk železnice nevnímám negativně, neřeším.

Hustá stěna zeleně, tj. stromy, keře.

Hyzdilo by to okolí.

Chápu že pro lidi, co bydlí u trati to může být problém, ale nejvíc by se mi líbily žádné zábrany…

i 3m výšky by bylo málo, otázka vzhledu(průhlednosti) stěny, jiank jsem pro stěnu nestavět vůbec

I protihluková stěna může být průhledná a estetická, zároveň funkční.
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investice do tichých vagonů

Já žiju u tratě a řeknu vám, je to hrozné i v noci jezdí vlaky!!!

je stěna nutná? Nové stratě by měly být sami o sobě méně hlučné

Je to odhlučnění opravdu potřeba?

jiná konstrukce prahů

Jinak můžeme jezdit tunely!

jiné řešení odhlučnění

Jsem zásandě proti výstavbě zdi. Poruší se krása zdejší přírody

Jsme zvyklí na hluk od tratě.

Kde lze osadit zelení, kde nelze, nejvýše 1 metr vysoká stěna

kdo bydlí vedle trati, musí s hlukem počítat, zdi jsou něco strašného viz trať do Benešova

Kdo tu byl dřív

když bude něco nového, dát přednost novému!

Klidně to může zůstat, jak to je, člověk si na trať rychle zvykne, zakrývání je vzhledově nepřípustné.

kombinace protihlukové stěny do 1m a investice do ohlučnění vagonových podvozků a uložení pražců

kombinace technických opatření, kde může být i zeť do jednohu metru.

kombinovat s vegetací

kombinovat se zelení
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koncepční řešení dopravy a komplexní řešení propustnosti cest. Efektivní příjezdy. Přesnost vlaků.

kromě protihlukové stěny STROMY kolem trati.

kvalitní položení kolejí, výsadba stromů kolem trati. Zeď odhluční prvních pár metrů, ale posune hluk
dále od trati.
Kvalitní uložení kolejí (s cílem omezení hluku), kvalitní vlakové soupravy, protihlukové stěny do v. 0,8
m
Lépe je řešit zábrany proti povodním.

lepší vlaky, odhlučnění pouze 0,5 m pro podvozky

Lidé jsou zvyklí na tento hluk, horší je to přejezdem kolejí

Lze využít i jiné metody odhlučnění (pružné vložené koleje, modernější vozový park - nákl. vlaky)

m je blbost, ve prospěch stavebních spol. další opatření je možné v rekonstrukci výhy bez (
představitelné srdcovky), + odhlučnění kolejí, proti lozi, jako u TT DP klimu Prahy
Maximálně 0,5 m - stačí odhlučnit pouze koleje, protihluková stěna je riziko v případě povodní!

měla by být ale estetická případně porostlá zelení

měla by být průhledná

metrova asi nic nevyřeší, apelovat u ČD na kvalitní údržbu podvozků vlakových souprav zejména
nákladních (při průjezdu jsou patrné značné rozdíly v hlučnosti)
Místo hnusných stěn tlumící zeleň

místo stěny tunel a nedat porůst zelení

mně se protihlukové stěny nelíbí, bydlím u tratě a na vlaky jsem zvyklá, neruší mě

monechat příměstskou dobravu

Možná by stačila kvalitní trat a kvalitní vagony ale toho se nedočkáme. A vlaky zrychlí.
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možnost odhlučnění je řada a chce to kreativitu při hledání řešení.

myslím, že není potřeba protihluková zeď

Na hluk Železnice se člověk snadno zvykne (a pak mu chybí)

Na to máte peníze, jo?

Např. stromy podel trati, cokoliv více přirozeného, než je betonová zeď.

nás hluk z trati neruší, ale chápu, že lidé bydlící blíže trati by odhlučnění uvítali - za mne max 2 m

Nasázet stromy stromy a keře tak, jak to bývalo. Ale rozhodně ne sakury. Stále zelené stromy.

ne protihlukovámstěnám

NE zdi

ne zdi! Ať se odstěhují ti, co jim pořád vše vadí, vlak patří k vesnici.

Nebo lépe odhlučněné vlaky + v okolí tratě zeleň

nebo odklon přes Rudnou

nebudovat koridor, nechat trať jako regionální, opravit nádraží a příchod k vlakům od budovy nádraží

Nebydlím daleko od trati přesto mně hluk nevadí.

Nebydlím u trati- volila bych proto nižší variantu-1m.,nevím však, jak hluk vnímají občané v sousedství
trati.
nedokážu posoudit

Nedokážu posoudit účinost 1m vysoké stěny ČD by měly usilovat o kvalitní železnici - koleji a moderní
(nehlučné) vlakové soupravy
Nechal bych to tak, vlaky jezdí a jsme na ně zvyklí…
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nechala bychto tak, jak to je, stěna by bránila v krásném výhledu

Nechat obrůst popínavým břečťanem apod.

Nechat stávající stav

Nechat tak jak to je. Těsnění do oken, špunty do uší zdarma

nechat trať tak jak je a omezit ji jen pro příměstskou dopravu.

nechci zrychlení, zničí to Dobřichovice

Nechci žádné protihlukové stěny! Na vlaky a jejich hluk jsem zvyklá-bydlíme 70m od kolejí. Nechci se
dívat z okna do zdi, protože někdo z nějáké lobby potřebuje vydělat peníze.
Necheme stěnu.

Nechte to zarůst stromy.

Nějaké řešení bez stavění stěn by bylo ideální, obava z estetických dopadů možná i bezpečnostních je
značná Osobně raději snesu ten hluk.
Nejlepší by byla nějaká přírodní stěna ze zeleně(keře, stromy) Já hluk nevnímám.

Nejmodernější vlaky jsou již velmi tiché, nemá tedy cenu hyzdit obec vysokou zdí, která v budoucnu
nebude třeba.
Nejsem expert. Výše než 3 metry je moc, sotva 1 metr málo - kompromis příp. jiné funkční a bitelné
opatření
Nejsem odborník.

Nejsem pro protihlukovou stěnu, stromi jsou hezčí, zelené keřovitéplochy

Nejsem profesionál, odhlučnění je potřeba

nejsem tak blizko,nevim jestli je to nutné

největší hluk tvoří nákladní vlaky, přes den nikomu moc nevadí osobní, ale v noci nákladní vlaky velmi
naložené vagony jsou hlučné a otřásá se okolí železnice
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Největší hluk vzniká od podvozku drážních vozidel, ale vzhledem ke stávající zástavbě není důvod k
její výstavbě.
nemeli by projizdet nakladni valky

nemohu hodnotit

Nemohu posoudit

Nemohu posoudit, nebydlím v blízkosti trati

Nemohu soudit

nemusí být betonové, kombinovat s přírodními valy, zelení apod.

Nemyslím si, že je potřeba budovat protihlukovou stěnu

Nenávidím protihl. stěny, chci vidět z vlaku přírodu a upravené vesnice. Jiné řešení - ztišit vlak.
dopravu
není potřeba

Není potřeba!

není prokázáno že vysoká stěna má lepší útlum zvuku

Není třeba - příroda.

Není třeba ji budovat.

není třeba odhlučnění

Není třeba odhlučnění.

Není třeba řešit hluk, ale závory a křížení se silnicí.

není třeba! Domluvte se s odborníky, kteří tomu opravdu rozumí.
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Není třeba.

Neodříznout Brunšov (opticky).

neplatí, že čím vyšší zeď, tím lepší, neb otřesy a hluk nezmizí. Zeleň pochytí hluk lépe. Kvalitnější
podloží a vozový park je také řešení.
Nepotřebuju tu hlukovou zeď ale chápu lidi okolo tratě. Ja bydlim u COOP a je to v klidu

Neřeším, pozor na změnu současného vzhledu obce(betonové koridory fuj)

Nesmysl, nejsou finanční prostředky ani odpovídající relevantní studie

Nestavět stěnu, která rozdělí Dobřichovice.

neumím posoudit

Neumím posoudit. (nečitelné)

Neumím si představit 3m zeď, ale chápu to, pokud to bude muset vzniknout. Otázkou je, jestli nové
koleje a soupravy nebudou více tiché. Neumím to posoudit
nevím

Nevím

Nevim momentalne mi hluk vlaku vůbec nevadi a to bydlim pomerne blizko trati. Nedokážu ale
posoudit, nakolik se hlučnost zvýší po optimalizaci trati
nevím o jiných řešeních - pokud jsou, pak určitě se vyhnout vysokým stěnám!

Nevím, neznám úroveň hluku.

Nevím, vždy byly vlaky slyšet, raději zábrany proti povodním.

Nevím, zda metrová stěna na tak velké trati bude účinná

Nevím.
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Nezastavovat

neznám jinné technické řešení, pokud existuje, tak zavést a nic nestavět.

Neznám kvalitu odhlučnění

Nezničit Dobřichovice nějakou protihlukovou zdí..

nic to nevyřeší

Nic-bez odhlučnění.

Nízké protihlukové clony.

nomohu posoudit

Nová trať bude tišší než nyní

O volbě varianty řešení, ať rozhodují lidé z dotčených oblastí.

Odhlučnění je důležité, ale za předpokladu že nebude výrazně narušovat okolí. Stěna 1 m je ideál.

odhlučnění vlakových souprav a odklon nákladních vlaků

odhlučnění vlaků

odhlučnit domy, které jsou kolem tratě nechceme koukat na stěnu, ale na přírodu.

odhučnění pražců pomocí rohoží - jsem proti umístění protihlukových stěn moderní vložení kolejí
(speciální antivibrační rohože)
Odklon dopravy.

odklon nákladní trati, místo betonu stromy a keře, dotací na okna s protihlukovou úpravou

odklon nákladní železniční dopravy na jiné stratě, pokles počtu vlaků
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Odklonění vlaku tunelem, nechat jen dopravu Beroun->Praha

odklonit nákl. dopravu, omezit rychlost max na stávající stav - tedy nezrychlovat + nezvyšovat počty
vlaků. stěny nestavět.
oduzdění dálkové a nákldní dopravy mezi prahou a berounem u jiné trase usék praha-beroun pouze
pro příměst. osob. dopravu
odvedení rychlíků a nákl. vlaků jinam

odvodění tranzitní dopravy tunelem do Berouna, pak třeba odhlučnění nebude třeba

Omezení nákladních vlaků se zastaralými (velmi hlučnými) vagony. Výhledově přesun rychlíků a nákl.
vlaků na jinou (novou) trať
Optimalizace proti trati vyžaduje nový podchod pro chodce a cyklisty, dostatečně široký a bezbariérový

optimalizovat trať, vést mimo hustě osídlené oblasti

otázka pro odborníky dle mista realizace, stěna ze stromů,keřů v inkriminovaných místech

Ovšem mnš osobně hluk nikdy nevadi, jsem na něj zviklá a neruší mně, takže za mně není třeba
odhlučnění. Zásah do vzhledu lokaliti by byl moc veliký.
Pakliže je nutné volit způsob odhlučnění, tak které nenaruší estetický lokalitu použitímpřírodních
prvků, nebo přírodních materiálů žádný beton!!!!
pantografofé jednotky nejsou příliš hlučné, rychlíky a nákladní vlaky tunelem do Berouna

po optimalizaci se hluk výrazně snížil, nekazit to!

Po optimalizaci trati se hluk sníží než je doposud, nevyhazovat peníze, nic nestavět.

Podchod na vhodnějším místě pro Brunšov

Podle mne se hlučnost nezvýší, pouze četnost

Podpora tunelu Praha-Beroun, nasadit co nejtišší vlaky.

Podpora tunelu Praha-Beroun.
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podporovat výstavbu tratě v tunelu směr Praha Beroun

Pohled na (vodu) přírodu.

Pokud by bylo možné odhlučnění kolejí, byla by stěna zbytečná.

pokud existuje jiné řešení, tak určitě jiné

pokud hluk nevadí obyvatelům, pak bez zdi. Pokud je zeď nutná, pak co nejnižší

pokud je to možné zakrýt hustou zelení

pokud tato trať bude pro regionální dopravu (bez rychlíků a nákl. Vlaků), není potřeba žádná
odhlučnění
Ponechat bez p.zdi - trať byla vybudována dříve než většina obytných domů % každý stavebník věděl
předem do čeho jde
Ponechat stávajcí stav.

pouze regionální vlaky, žádná rychlodráha

Pouze regionální vlaky, žádná rychlodráha

Pouze však z obou stran.

používat moderní vagony, pružné uložení pražců, popřípadě vést rychlostní železniční koridor pro
pendolino jinudy
Preferujeme variantu Praha-Beroun tunelem. Zdejší trať užívat jako lokální beze stěn.

Preferuji ticho.

Pro lidi u nádraží určitě hluk problém, za mě ale NE protihlukové zdi.

pro nákladní a rychlíkovou dopravu jinou trať jinudy

Prosazovat železniční tunel Praha - Smíchov, nádraží Beroun
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protihlikové prážce-lrpší kvalita

Protihluková stěna by příliš narušila ráz krajiny

protihluková stěna jako živý plot

protihluková stěna je nepotřebná

Protihluková stěna jen v místech, kde jsou blízko domy. Jinak žádná.

Protihluková stěna obce je nesmysl, nutno hledat jiná technická řešení (podobně jako nízkohlučný
asfalt apod.)
protihluková stěna vyšší 1m je aktivita betonových lobby, technicky nesmyl. Možno doplnit o
ohlučnění kolej, lože (podobně jako v Praze tramvajové tratě)
Protihluková stěna, která by nenarušovala ráz přírody.

protihluková zeď nic neřeší. je pořeba tižší vlaky + kolejový spodek nezrychlovat vlaky za cenu úspory
času
protihluková zeď v kombinaci se zelení - kde je to možné

Protihlukové stěny by zničily okolí tratě, ale jiné řešení mě nenapadá, nejsem odborník

Protihlukové stěny jsou účinné jen v bezprostřední blízkosti, proto mají smysl jen v oblastech nádraží.

protihlukové stěny problém nemohou vyřešit, pouze zhoršit, je třeba hledat řešení ve snížení hlučnosti

protihlukové stěny se mi nelíbi z estetického hlediska. U tratě bydlím a vlaky mě neruší

Protihlukové stěny sesplňují lepší odhlučnění.

Protihlukovou stěnu bych ideálně nechtěl žádnou, na hluk jsme zvyklí a estetický zásah zdí bude
obrovský
Protihlukovou stěnu vůbec nebudovat v Dobřichoviccíh.

protihlukový tunel
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Provést změření hlučnosti na vytipovaných místech. Konkrétní dotazníková akce lidí v blízkosti dráhy

Přestože bydlím blízko trati, hluk neřeším. ROZHODNĚ JSEM PRO ESTETIKU!!!

převedení dálkové a nákladní dopravy jinou trasou

Převedení dálkové dopravy na novou trať Smíchov-Beroun

při minulém jednání se SŽDC se mluvilo o zábacných cca ve výšce kol vlaku, to mi přijde dostatečné.
Navíc hlučné rychlíky pojedou už brzy do Berouna tunelem
Příspěvek na protihluková skla a ploty vlastníkům nejbližších nemovitostí.

raději vůbec žádné protihlukové zdi než vysoké, nepoužívat hlučné podvozky

radši bych stinil vzrostlou zelení

různorodá zeleň

Řádně provedený nehlučný železniční svršek

Řešení nemám, ale zeď bude hrozná.

s minimální výstavbou protihluk. stěn

Sami bydlíme velice blízko kolejí, stěna pro hluk fajn, ale ne 3 m

skleněné - případně průhledný tubus, částečně zazeleněný a zabezpečený proti nárazu ptactva (např.
předsazeným drobným pletivem apod.)
Skleněný tubus nebo jiný průhledný materiál, méně odrážející slun. paprsky, příp. zdi - zabezpečené
proti nátazu ptactva ne beton! Výsadba zeleně v těsném sousedství
snad se dočkáme postupného odhlučnění žel. Dopravy, vhodná stromová výstavba by proto byla
výhodnější
Snížení hluku je potřebné pro okolní domy, ale je nutné použít nějaké nejnižší řešení.

Sníží hlučnost, ale nenaruší vzhled
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Spíše řešit, aby nebyla 2, trať mezi Dobřichovicemi a Karlíkem a nebyly jsme oblkíčeni.

Stačí zastínit kola vlaků a hlučnost je mnohem nižší

stačilo by, kdyby plot, který patří dráze, byl opraven a udržován. Celý život ho opravujeme sami na
vlastní náklady
Stávajcí řešení

Stávající

stávající stav stačí, žádná stavba protihlukové stěny

Stavět a optimalizovat bez protihlukových stěn

Stěna podle úrovně terénu, převod dálkové a nákladní dopravy na jinoou trať koridor (Praha - Beroun)

Stěna s dráty (nebo ochranné zařízení) s upevněním, (možnosti pádu při opilosti a haurství)

Stěna spíše vyšší-1m, nemá asi moc význam - měli by se ale vyjádřit občané, co bydlí u trati (já
nemohu hluk posoudit, bydlím daleko od trati)
stěna vyšší než 1 metr je loborení stavařů, technicky nesmysl. Dle sdělení odborníků možnost
odhlučnění vyhýbez na nádraží, rovněž kolejiště v katastru obce (podobně jako TTDP hl. n. Prahy)
Stěnu nestavit

stěny odporné - nebudu z okna koukat na stěnu, řešení estetické není

stromy, keře

svůj účel splní i nízká zeď. Jde však především o co nejvíce betonu

Svůj účel splní i nízká zeď. Jde však především o co nejvíce betonu.

Šedesát let si nikdo nestěžoval tuto situaci by muselo řešit stovky měst a obcí budeme žít v
tuzelech???
Těžké hodnotit bez informací o hodnotách hlučnosti.
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Těžko hodnotit, pokud člověk nebydlí u trati. Modernizace koridoru je ale nezbytná,zpoždění vlaků je
na denním pořádku.
Těžko se mi hodnotí, bydlíme daleko od trati.

toto musí posoudit odborník v poměru výška a výkon odhlučnění

trať jinudy

Trať pouze pro lokální dopravu. Odklonit dopravu.

Trať pouze pro místní dopravu, statní dálkové spoje odklonit mimo zástavbu, za vyšší cenu

Tunel

Tunel do berouna, vytvořit regionální trať

Tunel pod zemi jako metro

tunel praha - beroun, na stávající trati pouze osobní vlaky

tunel Praha - Brno, trať je hodně vytížená a hluk způsobují rychlíky, osobní vlaky jsou tiché

tunel Praha - Smíchov - Beroun

Tunel Praha-> Beroun

Tunel.

Tvrzení, že čím vyšší protihluková zeď, tím lepší odhlučnění je nepravdivé. Nebere v potaz nové
výzkumy ohledně protihlukových stěn. Vysoké protihlukové stěny se v civilizované Evropě nestaví.
Tvrzení: čím vyšší protihluková zeď, tím lepší odhlučnění, současné poznání nepodporuje.

u nadrazi 3 metry. Jinde může být nižší. Omezit hlasitost hlášení odjezdu a příjezdu vlaků. Tlampače
jsou nasměrovány do obydlených částí obce. Železnice nepatří obci. Ale žijí kolem ní obyvatelé. A
obec by měla apelovat na správce tratě, aby co nejméně obtěžovala hlukem!
Účinná výška, účinný materiál.
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umístění trati do tubudu, či tunelu.

úplné odhlučnění nelze - zeď odmítám. Preferuji oddělení trati hustou zelení, kde je to možné

Upřímně nevím, jak toto řešit. Nelíbí se mi měnit ráz obce monstrozní stěnou, ale chápu, že stěna 1m
vysoká je prakticky nepoužitelná pro odhlučnění.
v žádném případě 3m stěna

V žádném případě protizvukové stěny

varianty a) a b) jsou pouze kšeft pro PREFU Tábor (majitel prací GŘ ČD Praha); Biotop = vysázet
smrčky 1m od sebe a ty seříznout v žádoucí výšce; 90% vozů je na "válečkách" a má kotoučové brzdy
= tichý chod
Velká nebezpečnost

Velký hluk projíždějících vlaků hlavně v noci. Bydlím proti nádraží

Vést nákladní a dálkovou žel.dopravu jiným směrem

Vést trať nad zemí(cca 20m), aby byl zachován výhled z vlaku do krajiny.

více kompaktní ??? (nečitelné)

vlak mi nikdy nevadil

vlak na el. Magnetickém polštáři

Vlak nám nevadí(hluk z něj nám nevadí) protihlukovou stěnou se jen bude odrážet hluk z města zpět

Vlak zde vždy byl a k této lokalitě patří. Nebydlíme přímo u trati, tak hluk z vlaků nedokážu posoudit.
Věřím, že obyvatelé u trati se lépe vyjádří k možnosti odhlučnění.
vlaky na el. magnetickém polštáři

Volba stěny by měla být pečlivá

všema silama (za pomoci místních vliných podnikatelů) zachránit vzniku stín. Zabránit vzniku
hnusných (unifikuaných)??? Nástupišť. Zachovat nádraží v současné podobě
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výhled z vlaku je kráásný, protihlukovou stěnu si neumím představit

vyloučit hlučné vlakové vagony

vyloučit nákladní dopravu

Výsadba zeleně kolem tratě - ne kácení. Třicet centimetrů vysoká stěna - novinka, nutno dohledat
zemi vzniku. Již v ČR testována zeď z recyklovaných pneu.
Vysadit trvalou zeleň na protihlukovouz stěnu

vyskoa zed rozdeli Dobřichovice na dve casti

Vysoká protihlukiová zeď by nenapravitelně změnila panorama Poberouní, nasadit co nejtišší vlaky.

Vysoká stěna nic neřeší! Na 2. stranu budou mít hluk!

Vysoká zeď by působila nepříjemně.

Vysoké stěny hyzdí dojem.

Výše PS je mi lhostejná. Hlavně ať už se trať opraví. Situace na trati je tragická. Neustále výluky a
neustále zavřené přejezdy.
Výšká dle nejvýznamějších projektních řešeních

výška dle účinosti, klidně 2-3 metry, ale porostlá zelení či kombinace se dřevem (i nyní je již trať z
velké části kryta zelení)
Vyšší stěna je neestetická až obludná.

Vyšší zeď by byla samozřejmě účinější, ale naprosto zohyzdila okolí trati

vyšší zeď přispěje i k bezpečnosti

Vyšší zeleň - snížení hlučnosti na Brunšově.

Využití nízkého "chytrého" odhlučnění (technologie již jsou), ale to by se SŽDC stř. kraji muselo chtít
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Vyvarovat se větších zásahů do přírody.

yslím, že ani 3m zeď odhlučnění nepomůže

Zábradlí mezi chodníkem a tratí

zadna protizvukova stena - výrazný zásah

Zahustit keřové a stromové patro kolem trati.

zachování jrmom?? Příměstské dopravy

Zachovat stávající vzhled, ale jako lokální trať, tj. bez nákladních a rychlíkových vlaků

Záleží na rychlostech projíždějících vlaků, momentálně jejich hluk nevnímámjako problém

Zamyslet se nad designem protihluková stěny.

zasadit podél trati keře - živý plot

Zatím bych zůstala u původního stavu beze změny.

zelen

zeleň

Zeleň

Zelen, křoví, stromy

zeleň, stromy, nechat zarůst

Zeleň.

Zelená stěna přírodní
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Zkvalitní život zejména v okolí nádraží, odrazí velmi hlučně a mnohdy skoro nepřetržitě hlášení
nádražního rozhlasu.
zlepšit stav resp. využívat vagóně. trati apod.podporovat vybudování rychlotratě praha - beroun odklon dopravy
Zlepšit vozový park na tratích -lepší podvozky, +odpružení pražců.

Zvyšující se rychlostí vlaků spíše bezpečnost. Osobně s hlukem nemáme problém spíše otevřenost
trati na mnoha místech je mi nepříjemná
žádná

Žádná nebo jen v místech kde si to lidé přejí

Žádná nebo nízká bariéra, dobrý stav kolejnic a jejich uložení.

žádná optimalizace žádná stěna. Vyhovuje stávající stav. Počet osob. vlaků převyšuje poptávku

žádná protihluková slova

žádná protihluková stěna

Žádná protihluková stěna!

Žádná protihluková zeď - moderní vlaky nejsou hlučné, jakákoliv protihluková zeď brutálně naruší
nejen charakter Dobřichovic, ale celé údolí Berounky.
Žádná protihluková zeď, tunel z Prahy do Berouna a na naší trati jen S-bahn, žádná nákladní a
dálková doprava
Žádná protihluková zeď.

žádná protihluková zeď. snížit rychlost, povrch, plynulost dopravy. Vybudovat tunel Praha - Beroun

Žádná stěna - ve srovnání s vlaky, které zde před časy jezdily, jsou dnešní vlaky nehlučné.

ŽÁDNÁ STĚNA v případě rekonstrukce trati, "tichých" vagonů a budoucího odklonu nákladní a
dálkové dopravy. JAKÁKOLI STĚNA bude násobit hluk automobilové dopravy(Tyršova ul.)
Žádná stěna, má vlaky řád i s přiměřeným hlukem.
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Žádná stěna, max vysadit zalené rostliny.

Žádná stěna, nevadí mi vlak

Žádná stěna, tugrace zvěře.

Žádná stěna, zničí to jen krásu naší krajiny.

Žádná stěna.

Žádńá stěna.

žádná zeď

Žádná zeď

Žádná zeď. Od protihlukové stěny se bude odrážet hluk od kolem jednoucích aut, tudíž bude v okolí
ještě větší hluk.
Žádná.

ŽÁDNÁ.

žádné jiné řešení než pod zem

žádné odhlučení neřešit

žádné protihlukové stěny

Žádné protihlukové zařízení nezabrání šíření zvuku ! viz: letecká doprava

Žádné řešení ! Bydlím u trati a vlaky mi vůbec nevadí. Představa jakékoli stěny mne děsí !

žádné stěny

Žádné zábrany, údolím vést jen místní železnici, ostatní tunelem
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Žádní, zcela to rozdělí obec.

žádnou

žádnou protihlukovou barieru. Bydlel jsem půl života v těsné blízkosti železnice a nikdy to nikomu
nevadilo
žádnou stěnu, dnešní stav naprosto vyhovuje, každá změna bude jen k horšímu

Žádnou zeď, snad opatření na kolejnicích pro snížení hluku, ale není nutné.

Žádnou.

Železnice bude vyřešena postavením tunelu PHA - Beroun pro rychlíky a nákl. dopravu

Železnice nezdobí a vlaků bude ještě přibývat.

Železnice patří k životu a určitě neškodí sluchu, není třeba zeď

Železnice tu byla, je a bude. Protihlukové stěny zoškliví pohled na krásné Dobřichovice.

živý plot
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7.2.5. Nová vystavba v Dořichovicích
1

a ani v lesích a ani tam, kde jsou chaty.

2

abychom nebyli zastavení jako Černošice

3

Ano, rozšiřovat Dobřichovice na úkor zeleně je špatné.

4

BEZVÝHRADNĚ - žádná další výstavba

5

Budoucí generace někde musí bydlet a jsme v těsné blízkosti světové metropole.

6

Bydlím zde hlavně kvůli přírodě a klidu, proto jsou zde lidé tak spokojeni.

7

Bylo by dobře už konečně dořešit přijmutí nového návrhu územního plánu

8

co nejvíce dbat na to, aby se počet obyvatel nezvyšoval

9

dále nerošiřovat

10 další výstavba a obyvatelé zhorší již nyní špatnou dopravní obslužnost. Kapacita ZŠ, ZUŠ a MŠ bude
opět nedostačující, čistička odpadních vod také. Lidé stěhující se do Dobřichovic a žijící zde oceňují KLID
11 Další výstavba by zcela zničila to, co je dnes v Dobřichovicích tak ceněné.
12 Další výstavbou by byl negativně ovlivněn ráz a vzhled Dobřichovic.
13 Další výstavbou by se pouze redukoval přírodní prostor a ještě více by narůstaly problémy s
dopravou. Město by spíše mělo podporovat zkvalitnění neobydlených ploch (výsadba stromů, v polích
remízky)
14 Další výstavbu na úkor přírody nepodporuji.
15 další zástavba by byla možná pouze při řešení obyvatel
16 Další zástavbu nebude zvládat současná infrastruktura.
17 Dlouhodobé pomalé rozšiřování za účelem rozvoje obce. Ideál
18 Do nových bytů a domů v Dobřichovicích se nestěhují žádní rodáci, nýbrž přistěhovalci ze Slovenska,
Ukrajiny, Vietnamu apod.
19 Dobřichovice by měly zůstat malým krásným městem.
20 Dobřichovice by se už neměly zvětšovat-pokud vím, všichni, kdo zde žijí, oceňují nejvíce klid-také proto
sem lidé v průběhu let přišli.
21 Dobřichovice jsou půvabné město a obavám se, aby nedostaly vzhled Pražského satelitu. Přivítala
bych větší přísnost při schvalování nově stavěných domů nebo při rekonstrukcích. Dobřichovice by měly mít
pestrost, přesto však přísnější pravidla přístavby
22 Dobřichovice jsou takové jaké jsou i díky své velikosti
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23 dobřichovice jsou už dnes přelidněné
24 dobřichovice se v budoucnu zřejmě stanou součástí prahy, je jen otázka času, kdy to bude
25 Dobřichovice se z klidné venkovské obce staly městem se všemi nešvary města.
26 Dobřichovice, Všenory a Lety by si rozhodně nemělo nechat vzít tvář venkova. Působí to blahodárně
mít kousek přírody hned za domem
27 dokud nebude vyřešena doprava přes Dobřichovice a obytné zóny
28 Domů i lidí už je tu dost. Jeďte se podívat do Zbuzan nebo Jinočan, jak to tam vypadá s novou
zástavbou. Je to hrůza.
29 Hlavně ne další Vráž!
30 hlavně ne průmyslové velké satelitní města
31 Hlavně nerozšiřovat hranice obce, infrastruktura neodpovídá množství lidí už teď.
32 Hlavně postavte silnici na cukrák
33 Hlavně už žádná další OC ani "krematorium" zvané Pivotel, naprosto nevhodný do místní zastavárny
34 Hlavní hodnota místa.
35 Hluk v noci při průjezdu nákladních valků
36 Hranice nerozšiřovat, zakázat výstavbu bytových domů! Taktéž nepovolovat žádnou výstavbu
vzáplavových oblastech!
37 Chci aby Dobřichovice byly nadále příjemným městem pro žití. Další výstavby zapříčiní více obyvatel,
na což dle mého názoru kapacitně nestačí. Mimo jiné je krásné koukat na louky a pole a ne na rozsáhlé
výstavby.
38 Ideální stav zastavěnosti, hraniční počet obyvtel, aut.
39 Ideání pozastavit další stavby v Dobřichovicích
40 infrastruktura města již dnes někdy nestačí počtu obyvatel
41 Jakékoli rozšiřování výstavby negativně ovlivní všechny kapacity:MŠ, ZŠ, ČOV, dopravu, čistotu
ovzduší, ztráta charakt
42 je nutné myslet na dostatečnou kapacitu infrastruktury
43 Je potřeba si udržet přírodu
44 Je pro mě důležité zachovat "vesnický ráz" města - rozrůstáním se a zastavováním polí se vše pokazí
45 Je to důležité, aby se město neudusilo, bylo pořád příjemné k bydlení.
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46 Je to jeden z důvodů, proč je to zde lepší než jinde. Zasadní důvod.
47 Je to jediná možnost jak zachovat ráz příjemného města pro krásné žití
48 Je třeba nejdříve přijmout nově navržený územní plán - pojednání provází zbytečné průtahy
49 Je třeba zakázat(omezit) výstavbu bytových domů!
50 Je tu dost starých fabrik, které nabízí možnost výstavby, stanovyt pravidla, pro výšku a vzhled
staveb.
51 je tu pěkné bydlení, včetně přírody další zastávka by byla na škodu.
52 Je-li možnost výstavby tak proč nezastavit vč. Občanské vybavenosti
53 jedna z nejdůležitějších věcí pro zachování kvality života
54 jedna z výhod v Dobři je v relativně malé zastavěnosti
55 Jednoznačný souhlas. Z dopravního hlediska by byl každý další panelák tragédií
56 jenom aby to nepovolaní na okolních lukách a polích nepadlo na střet zájmů p. ing Pánka
57 Jsem proti výraznému zastavování uvnitř města a proti novým bytovým komple99ům
58 kapacita již přesahuje infrastrukuturu, obnova starých budov.
59 kapacita silnic
60 Kapacita území je již vyčerpána a další výstavba by citelně snížíla kvalitu života všech obyvatel.
61 kdyby se pravidlo nedodrželo, Dobřichovice by už nebyly Dobřichovicema! nikdy!
62 Kouzlo Dobřichovic spočívá v tom, že to není sídliště
63 kriticky důležité pro zachování kvality bydlení
64 kromě obchodu u nádraží byla další výstavba držela velmi omezenou
65 lepší kvalita než kvantita
66 Louky a pole by měli oddělovat obce... Né cedule
67 Má-li město udržet svůj typický (aharazten???) nemělo by se dosavadní rancepce měnit. Stále zde
e99istuje nemalý počet neobydlených, zanedbaných budov
68 Ma99imálně ad hoc povolení k vyplnění proluk,jinak nerozšiřovat.
69 Ma99imálně malé rozšíření (1-2 řady rodinných domů). Nejlépe se zvýhodněním pro Dobřichovice,
70 Malá kapacita školy, školky, přecpané silnice, ČOV parkování - pošta atd.
71 máme průmyslovou zonu, která je dost volna.
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72 mladí lidé se tady k bydlení nedostanou, dobré by byli např. nájemní byty
73 Musíme myslet i na budoucí generace, nesmíme stále ničit zeleň kolem města.
74 Myslím, že domů už je tu dost. Zase tolik místa ve škole a školce tu nevzniklo.
75 myslím, že v hranicích zastavěnosti dle ÚP je ještě dost ploch k individuelní výstavbě a něco málo pro
bytovou výstavbu
76 myslím, že víc obyvatel není pro město únosných a navíc by to příliš změnilo ráz obce
77 Naše městečko by mělo zůstat ve stávajícím tvaru(silky se zahradami)
78 Naše okolí z nás dělá to, co jsme
79 ne na úkor ,,paneláků'' v centru
80 NE výstavbě bytových domů.
81 Nedostatečná dopravní infrastruktura.
82 Nee99istuje objektivní důvod pro rozšiřování obce a navyšování počtu obyvatel.
83 Nechceme satelitní čtvrti a ani není kapacita infrastruktury na další růst města. Proto tady žijeme.
84 Nechci být za 30 let čtvrtí Prahy.
85 nechci další zástavbu
86 Nějaká menší část by k zastavení byla vhodná.
87 Nelíbí se mi, když odprodají část zahrady a nový majitel postaví zde dům, takhle si plyvou do oken.
88 nenechme z Dobřichovic udělat Popelku krčící se uprostřed nevzhledné zastávky ve stylu Beverly Hills
89 není nejmenší důvod, aby Dobřichovice dopadly jako satelitní městečka-obsypány developerskými
projekty. Infrastruktura už tak těžko zvládajicí hustotu obyvatel.
90 Není potřeba stavět
91 Není třeba být větší.
92 Nepovolit další zástavbu.
93 nepovolovat rozšíření města-zachování rázu přírody
94 neprostavět se k sousedním obcím
95 Nerosšiřovat a ani nezahušťovat
96 Nerozšiřovat
97 Nerozšiřovat hranice města!!
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98 NEROZŠIŘOVAT!
99 nesmyslne povoleni vystavby v ulici Polni , vystavba rod. Domky v ul. Březová - architektonicky
nezapadající stavba vedle střediska - kdo ji povolil? Kdo získal peníze za její povolení? Co na to
urbanistika dobřichovic?
100

nestavět

101

nestavět na poli mezi Dobřichovicemi a Karlíkem

102

NESTAVĚT na poli za ulicí Polní

103

nestavět u sídliští

104

Nestavět už nic, doprava je hrozná.

105

Nestavět vůbec!!!

106

NESTAVĚT!!!

107

Netřeba, příroda má také své místo

108

Nevdí mi individuální výstavba rodinných domů, jsem proti developerským projektům.

109

nezastavět! Přírodní reliéf krajiny ponechat

110

Nezastavovat okolní louky.

111

nezastavovat okolní volné louky a pole

112

nezrušit starou zástavbu a stavět tam věžové domy. To raději e99pandovat do okolí

113
obec by se měla rozrůstat, ale vliv nových staveb by neměl mít negativní dopad na stávající
obyvatele
114

Odstrašující je vráž!

115
okolní hranice nerozšiřovat, případně jen pro občanskou vybavenost apod. (využít zbylé
vnitřní plochy)
116

Okolní příroda je jedna z největšich výhod

117
vážíme.

Pakliže by došlo, ke zvíšení plochy vedlo by to ke zhoršení všeho čeho si na Dobřichovicích

118
Pánové Pánek a Havlík nemají dost? Chcete satelit? Nedokážete obsloužit stávající obyvatele
- DOPRAVA!
119

Podmínky pro inventory - ať udělají i pro nárůst obchvat a MŠ

120

pokud bude možné, tak omezit výstavbu na nutné minimum
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121
Pokud chceme udržet dosavadní atmosféru města Dobřichovice, pak je nutné respektovat
stávající hranice zastavěnosti
122
Pokud se bude výstavba rozšiřovat a zahušťovat, ztratí Dobřichovice na malebnosti a přibyde
anonimity.
123

pokud se začne zastavovat, ztratí město svou unikátnost a bude jen další satelit v okolí Prahy

124
pokud v budoucnu dojde k prolomení tohoto "pravidla", stane se z Dobřichovic přelidněné,
nezvladatelné město… Již nyní, až se zastaví parcely na kterých je to možné, bude místní "pohoda" v
ohrožení
125

Pole u polích (odpadky z domů), shnilá jablka, tráva, listí

126

ponecht stávajicí hranice zastavěěnosti.

127

Pouze z důvodu, že silniční infrastruktura není připravena na další zástavbu.

128

povolil bych stavbu rodiných domů v únosné míře

129

Povolit výjimky pro výstavbu veřejně prospěšných budov, viz bod 5

130
vyjímky

pozorně sledovat střet zájmů některých členů vedení města ve stavební oblasti, nedopustit

131

Právě tím, že zde nevznikají satelitní městečka, tak Dobřichovice neztratili své kouzlo

132
Pravidlo o stávající hranici zastavěnosti je skvělé. Pokud ale procházím ulicí Polní a
Bezručovou, obávám se, že toto pravidlo vezme za své. Věřím, že nové zastupitelstvo zabrání výstavbě
na těchto plochách.
133
preferoval bych postupny zaplnovani volnych stavebních pozemku před nárazovým
developerským projektem
134

Princip ,,intravilánu" musí být zachován. Rozvojv rámci ,,východní zóny"

135

Pro další výstavbu nestačí silnice, most, žel. Přejezd, sociální vybavenost

136

Pro další výstavbu zcela nedostačující infrastruktura.

137

Prosím udržte to! Děkuji

138

Prosím, žádné další obytné domy, raději rozvoj jen pomalým tempem

139

Provést analýzu vhodných pozemků a brownfieldů

140
přeji si zachovat zahradní charakter města- takzvaně neumožnit výstavbu bytových domův
oblastechrodinných domů se zahradou(trvalé znehodnocení charakteru oblasti)
141

přestavba v ul. Palackého klidně ano ale louky, pole a zahušťování naruší kouzlo bydlení zde
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142
rozhodně je výhodné stavět na nevyužitých pozemcích v obci - ale nepřestavovat
velkokapacitními stavbami
143
občanů.

Rozhodně nepovolovat satelitní výstavbu, ale věnovat se zkvalitnění podmínek těch stávajících

144

Rozhodně nesouhlasím s výstavbou ,,sídlišť" nebo podobných velkých obytných souborů.

145
Rozhodně souhlasím ! A též souhlasím s ,,nezahušťováním" stávajících hranic zastavěnosti
bytovými domy a dalšími projekty, které zvyšují automob. dopravu v obci.
146

Rozšiřování hranic zastavěnosti by vedlo ke změně charakteru obce, zvýšení dopravy

147

Řekla bych, že po další výstavbě by již bylo město přehlceno lidmi

148

s ohledem na kapacitu dopravní obslužnosti a rázu krajiny

149

S počtem obyvatel roste požadavek na služby - lékaři, škola, nákup - nelze nafukovat.

150

S větší výst, zejména byt. Domů vzrůstají nápory na MŠ,ZŠ, parkování atd…..

151

S větší zástavbou vzroste počet vozů a tím komplikace dopravy ve městě.

152
potomky!

se zástavbou polí a luk rozhodně nesouhlasím, zachovejme si zeleň a živ. Prostředí i pro naše

153

Smrtelně důležité!!! Bydlel jsem v Roztokách, které jsem kvůli rakovinné zástavbě opustil

154

Sobřichovice jsou přelidněné

155

současná občanská vybavenost neumožňuje významný růst počtu obyvatel obce

156
souhlasím s tím, aby se již v Dobřichovickém okolí nestavělo. Aby se nezabíraly pole, louky a
další zeleň, která je tak potřebná.
157

Souhlasím, je třeba zachovat ornou půdu, zeleň

158

Souhlsím, jinak Dobřichovice ztratí své výsadní postavení a krásu.

159

stávající kapacita zš, mš, čov je dle mého názoru dostatečná tak pro 4000 obyv. Nezvyšovat!

160

stávající stav zvyšuje cenu nemovitostí

161

Stavba ano, ale jen ve vyjímečných případech , Využít ,,?(nečitelné)" (např. (nečitelné))

162
Stavět by se podle mého názoru mělo hlavně na volných pozemcích u intravilánu. Pole a louky
jen velmi omezeně a s rozmyslem.
163
Staví se na zeměděl. půdě a vůbec neřešíte čističku odpadních vod. Ta by měla být pro
Dobřich. prioritou, více než desetiletí nestačí. A nic sestále nezlepšuje.
164
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165

Stojím o to, aby se obec raketově nerozrůstala a zachovala si stávající. charakter

166

To je hlavní pozitivní rozdíl, kterýodděluje Dobřichovice od okolních obcí.

167

to je jeden z důvodů, proč jsou Dobřichovice tak atraktivní

168

To je jeden z důvodů, proč jsou Dobřichovice tak atraktivní.

169

To je to, co dělá Dobřichovice - Dobřichovicemi. Ne! Satelitu Prahy a Moravy

170

To, že Dobřichovice nepovolují výstavbu na okolních polích, dělá naše město krásným

171

Toto je opravdu důležité.

172

toto je pro mě ta kruciální výhoda Dobřichovic

173

Toto na Dobřichovicích velmi oceňuji.

174

Toto pravidlo by se mělo dodžovat

175

Týká se také návrhu na severní obchvat Dobřichovic.

176
atd.)

Ubývá zeleně a nastává přelidněnost (více odpadu, aut, nedostatek vody, znečištěný vzduch

177

uchování přírody by nemělo převýšit stavění

178

ukončit výstavbu

179

Umožnit zástavbu k budoucímu obchvatu nezvyšovat intenzitu využití stábvající zástavby

180

určitá zastavěnost (nová) by však být provozována mohla.

181

určitě regulovat

182

Už je nás tady dost.

183

Už je tady těch naplavenin až dost.

184

už nestavět!

185

už nyní je škoda zemědělské půdy směrem na Lety, která je skoro 100% zastavěná

186

Už nyní jsou vlaky i silnice plné, s dalším růstem počtu obyvatel by byla doprava neúnosná.

187

už nyní lze vidět nárůst lidí a aut

188

už takto mizí viditelné hranice jasně oddělující jednotlivé vesnice/městyse

189
už ne

Už teď je tu hrozná silniční doprava, malá škola školka a naprostá zahlcenost lékařů, víc lidí
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190
V budoucnu to bude naše výhoda!! Buďme chytří. To je naše výhoda, která zvedá cenu i
poptávku!!
191

V podstatě souhlasím, ale mírné rozšíření by ještě bylo zvládnutelné

192

v poslední době se zahušťuje zástavba i tam, kde byla stanovena pravidla - jsou obcházena

193

v případě další zástavby nelze vyloučit zvýšení dopravy a dalších nároků na bydlení

194

V případě hromadné výstavby je třeba nová čistička.

195

V ul. Polní nesmyslná zástavba ul. Březová vedle střediska.

196

v žádném případě nezastavovat další plochy, ma99 povolit stavby na místech stávajících chat

197
vedlo by k devastaci krajiny a okolí, které je naší velkou výhodou, způsobilo by nárust
dopravy i obyvatel
198

větší zastavěnost = víc problémů

199

víc domů = více lidí, víc aut, delší fronty na poště, čekání u lékařů...

200

Více nových obyvatelčasto znamená zhoršení kvality života těch stávajících.

201

Více obyvatel-více aut.

202

Více staveb znamená více obyvatel, aut aj.

203

více versa - střet zájmů p. ing. Pánka ve vých. Části obce, též severní od ul. Polní

204

viz bod 12

205
viz Karlík - dříve úhledná osada kolem kostela, dnes se jeví jako rozšlápnutý kravinec od
vodáren po Viničnou alej
206

viz předchozí komentář- pouze nákupní možnosti v odstupech, bus.

207

Volná nezastavěná krajina je to nejcenější, co v obci máme.

208

všeho moc škodí s výstavbou se zvětší automobilová doprava což je problém

209
všeho s mírou, žádný developer, o pozemky tady bude zájem, ať si město zachová svůj ráz a
není stalit
210

Výstavba by mněla zničit vrácebé oblacti luk,a je třeba je chránit.

211
Výstavba by musela být podmíněna výstavbou infrastruktury (obchvat, chodníky, MŠ rozšíření,
omezení průjezdu centrem…)
212

Výstavba má být přísněji realizována. Má vyrůstat z koncepce a ne ze soukromých zájmů.

213

Výstavba RD vesnického typu nevadí, malometrážní bytovky za účelem podnikání vadí!!!
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214

Výstavba rodinných domů na okraji je lepší než výškové bytové domy v centru.

215

Výstavby v okolí jsou podle mne dostatečně odstrašující příklad - Černošice = HNUS !

216

vznikají nesmyslná obchodní centra poděl pražská (lety). stačí se uskromnit a neplýtvat

217
Z poberounčí se stává souvislá zástavba, uchraňme, co zbývá! Jen možno uvažovat o rozumné
výstavbě snad u skládky.
218

Zábor volné krajiny reálném jako negativní jev

219

Zahušťování by se taky mělo omezit zastavit!

220

Zachování rázu místa, kapacita obslužnosti

221

Zachovat pole a louky.

222

Zachovat přírodu! Využívat již nepoužívané zastavěné plochy. Berte ohled na zvěř

223

zachovejme si hranice

224

Zanikl by přírodní ráz obce s dostatkem zeleně a pohledem ,,do krajiny"

225
Zároveň bych nechtěla, aby se město rozšiřovalo směrem nahoru, to znamená bytové domy,
mezi rodinnými nízkými doby, NE!
226

Zásadní otázka.

227

zástavba za polní ulicí!!! Kdo to povolil?

228

zástavbu nerozšiřovat, nestavět za hranice, neničit zeleň, nezahušťovat obec Pražáky

229

změna tížená pouze a druhem soutěží

230

Zrušením pravidla by Dobř. Zkrátily svůj jedinečný ráz!!!

231

Zvyšující se počet obyvatel ohrožuje kvalitu bydlení vč. Zhoršování dopravní situace.

232

žádná další výstavba! Není ČOU, nejsou místa k parkování v duhu, doprava - děsná

233

žádné satelity prosím.

234

Žádnou další výstavbu nepovolovat.
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