Dotazníkové šetření
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Informace o respondentech
Muž
Žena

Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 186 osob, z toho 86,5 % byli
občané trvale hlášení na území města Pyšely. 54 % respondentů byly ženy,
45,7 % respondentů bylo vysokoškolsky vzdělaných, 57,8 % respondentů ve
věku 36–50 let. Nejvíce respondentů je v zaměstnaneckém poměru.

Trvalé bydliště mám

Věk respondentů

v Borové Lhotě

15–25 let

v Pyšelích

26–35 let

v Kovářovicích

36–50 let

v Zaječicích

51–65 let

v Nové Vsi

66 a více

trvale zde nejsem hlášen

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
základní vzdělání
střední odborné – vyučen
středoškolské (odborné) s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

Pracovní zařazení respondentů
žák, student
zaměstnanec
živnostník, podnikatel, OSVČ
nezaměstnaný
v domácnosti
v důchodu

Vztah respondentů k území města
jsem chatař/chalupář
4%
v obci žiji od narození
24%
do obce jsem se
přistěhoval v dospělosti
během posledních deseti
let
30%
do obce jsem se
přistěhoval v dětství
s rodiči
5%

do obce jsem se
přistěhoval v dospělosti
před více než deseti lety
37%

Pobyt respondentů během pracovního dne
na území města Pyšely nebo některé jeho místní části
dojíždím za prací/studiem do Prahy
dojíždím za prací/studiem do blízkého okolí (do 15 km)
dojíždím za prací/studiem do vzdálenějšího okolí (více než
15 km)
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Jednotky respondentů uvedly, že se nachází cca od března do listopadu v katastrálním území Pyšel
nebo na chatě, že kombinují homeoffice a práci v Praze či pracují v Pyšelích i jinde.

Hodnocení obce

Mezilidské vztahy v obci považují respondenti za
nedovedu posoudit
špatné
spíše špatné
docela dobré
velmi dobré
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Na otázku, zda mají obyvatelé města nebo jeho částí dostatek
příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům,
odpověděli
nedovedu posoudit
rozhodně ne
spíše ne
spíše ano
rozhodně ano
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Domníváte se, že jednotlivé části Pyšel (Borová Lhota,
Kovářovice, Nová Ves, Pyšely, Zaječice, novostavby)
jsou „lidsky“ propojeny?
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Názory respondentů, jak zapojit nové obyvatele:
Nejvíce respondentů navrhovalo zlepšit a zvýšit četnost kulturních, společenských a sportovních akcí
a pokusit se do nich opět zapojit více lidí. Společenské akce (divadlo, výstavy, akce pro mládež…) by
se měly konat vždy v jedné z vesnic. Důležité je také rozdělení termínů, tedy nepořádat akce ve stejný
den. Ne vždy musí jít o prvoplánové spojování lidí, ale například kvalitní místní služby (obchody,
restaurace, kavárna, bistro, knihovna, sportovní zařízení) mohou vést k tomu, že obyvatelé nebudou
mít potřebu jezdit za těmito službami mimo obec.
Další cestou je kvalitní a bezpečné propojení vesnic cestami pro pěší a cyklisty.
Mnozí z respondentů navrhovali vybudování sportovního víceúčelového hřiště, workoutového hřiště,
kde se vyřádí jak dospěláci, tak i třeba děti školou povinné. Super by byla pulmtracková dráha pro
kola, koloběžky nebo inline trasa. Také dětské hřiště nabízí možnosti potkávání se rodičů.
Možností je také něco na způsob kreativního komunitního centra (něco jako Dům mládeže
v Benešově) s různými kroužky (malování, keramika, šití, vaření, pečení…) pro všechny generace.
Cílem by mělo být obnovit spolkový a společenský život města.

Respondentům se v obci žije
velmi špatně
spíše špatně
ani dobře, ani špatně
spíše dobře
velmi dobře
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Respondenti si při vyslovení názvu města „Pyšely“ vybaví jako
první ...
domov
příroda
památky (Loreta, kostel, zámek...)
skupina lidí
akce (masopust, čarodějnice, advent apod.)
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Dále respondenti uvedli:
• domov a příroda
• krásný život
• Posázaví
• golfové hřiště
• hasiči
• nákupy
• synagoga
• úřad, obchod
• zhoršující se situace dříve krásného městečka
• ZZ Corps
• vyjmenované slovo po P
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Spokojenost respondentů s oblastmi života v obci dle školního
známkování
Kvalita bydlení

1,72

Bezpečnost v obci

2,04

Životní prostředí v obci

2,06

Veřejné osvětlení

2,09

Činnost městského úřadu

2,11

Kvalita mateřské školy

2,15

Údržba veřejné zeleně

2,19

Činnost místní samosprávy (zastupitelstva)

2,28

Systém nakládání s komunálním odpadem, jeho třídění,
recyklace

2,30

Činnost spolků

2,45

Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů

2,56

Dostupnost veřejného stravování

2,58

Kvalita základní školy

2,68

Dostupnost a kvalita zdravotní péče

2,70

Bezpečnost silničního provozu v obci

2,77

Kulturní nabídka, možnosti kulturního vyžití

2,81

Dostupnost sociálních služeb

2,82

Příležitosti a podmínky pro podnikání

2,83

Úroveň nabídky využití volného času pro rodiny s dětmi v
obci

2,94

Možnosti nakupování

2,98

Dostupnost obce hromadnou dopravou (autobus +
železnice)

2,99

Úroveň sportovního vyžití

3,16

Kvalita místních komunikací a chodníků

3,42

Počet a kvalita sportovišť

3,44
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Respondentům se ve městě nejvíce líbí
příznivé životní prostředí, blízkost přírody
klidný život
kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce
vzhled obce
dobrá dostupnost dopravní obslužnosti a pracovních
příležitostí
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
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V dalších komentářích doplnili respondenti,
J že se jim líbí, že
• historické budovy jsou součástí běžného života
• jsou dodržovány sousedské tradice a jsou budovány vztahy
• vedení obce je vstřícné a aktivní
L a překvapivě také negativa, že
• bohužel vše výše uvedené je minulostí
• nejsou nijak nadšeni

Za hlavní nedostatky města považují respondenti
špatné podmínky pro podnikání
špatné vztahy mezi lidmi
nekvalitní životní prostředí
celkový vzhled obce a veřejných prostranství
nezájem obyvatel o dění v obci
nedostatek pracovních příležitostí
sběr, třídění a odvoz odpadů
stav ovzduší (lokální topeniště)
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení,…
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečné kulturní a sportovní vyžití
nevyhovující veřejná doprava
údržba a výstavba silnic, cest a chodníků
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V rámci doplňujících možností respondenti definovali jako nedostatek
• chybějící bankomat
• chybějící multifunkční hřiště (především pro děti 12+) pro sportovní aktivity
• hřiště u školy nevyužité bez možnosti přístupu veřejnosti
• chybějící veřejné koupaliště nebo jiná možnost koupání
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sokolovna jen pro vybrané a ve srovnání s okolními obcemi i drahý pronájem sokolovny pro
sport
nedostupnost lékaře – v obci jen 2x týdně
chybí kvalitní připojení k internetu (nedostatečná rychlost internetu na homeoffice), nejlépe
kabely – optikou
absence chodníků ve velké části obcí
absence míst pro méně soběstačné osamocené místní důchodce, kteří musejí odcházet dožít
do Benešova nebo jinam a jsou odtrženi ze svého prostředí
chybí obecní dům se sociální péčí
bezpečnost silničního provozu – velká nekázeň řidičů
bezohlední majitelé psů – úklid psích exkrementů
odvoz tříděných odpadků je málo často
problémy s pitnou vodou
nedostatečná angažovanost obce v otázce ochrany životního prostředí – nevratná likvidace
krajiny
příliš zastavěná obec, domy jsou nesourodé, každá ves, jiný pes.
chybí řádné pěší spojení „Na Vráži“ a centra obce po zpevněné ploše s veřejným osvětlením.
Za tmy a mokra (bahna) je to dobrodružství.

Respondenti definovali své oblíbené místo v obci:
Loreta
Pyšelské náměstí
Obora
les
golf
Sokolovna
hřbitov
louky
rybník Prádlo
Oksford
zámecký park
kaplička u golfu v lese
Náves v Kovářovicích

64
40
33
29
16
11
8
6
5
4
2
2
2

Loreta a hřbitov – Genius loci, hezký výhled, je tam klid, klid a krásný výhled, klid a výhled, krásný
výhled, mám rád výhledy a pohled na ostatní kopce, pěkný výhled, klid, výhled do kraje a na Pyšely,
výhled, výhledy, výhledy, blízkost k přírodě, krásný výhled, výhled do kraje, výhled do kraje, pocit
domova, výhled, výhled, krásný výhled, výhledy, super v každém ročním období, rozhled, klid,
atmosféra, výhled, atmosféra, výhled a příroda, malebnost, krásný výhled, výhled od sv. Vojtěcha,
lavička u hřbitova, protože je tam krásný výhled na krajinu
Pyšelské náměstí – nová úprava, celkově hezké místo (chybí ale stín), příjemné místo k setkávání a
nákupům, vzhled, místa setkávání lidí, pěkné centrum města, krásné místo, krásně rekonstruované a
historické, bohužel původní bylo v určitých ohledech lepší, malebnost, náměstí pro svou setkávací
funkci, zmodernizováno, centrum dění
Obora, okolní lesy, louky a rybníky (příroda) – les a procházka, klid, možnost procházky s kočárkem,
procházky, příroda, zeleň, relaxace, výhledy do krajiny, příjemné prostředí pro procházky, možnost
sportovního vyžití, pěkná trasa na procházku, cesta kolem kapličky podél golfu, kaplička u golfu,
Kaplička v lese – krásná procházka přírodou, úžasný relax, klid, stezky kolem golfu – pěkné procházky
v přírodě, kvůli klidu a krásnému výhledu do krajiny, možnost potkat lidi, ale také být zcela sám,
turistika, sportovní vyžití: plavání, bruslení, procházky, lze být během minuty v přírodě, krásné místo

pro procházky i svačinu u instalovaných stolků, procházky se psem, golfové hřiště a okolí Libreta
procházky, procházkový okruh kolem golfového hřiště, krajina kolem Pyšel kvůli krásným
procházkám, Rybník Prádlo - velice hezky upravený rybník, škoda jen, že se u něj usídlily nutrie. Les v
oboře – ideální na krásnou procházku v přírodě, poslední roky tedy kazí dojem zvýšené kácení lesa a s
tím spojené rozježdění cest. Pohled ze Štěpnice směrem k Loretě, Rybník Prádlo, dá se tu i plavat,
skvělá vyhlídka z Lorety, stezky kolem golfu, Výhledy na Pyšely z okolních přírodních vršků, údolím
Křivského potoka, Lavička u zmrzliny, lavička na náměstí a lavička u obchodu. Můžu si sednout a je
tam klid. cesta z Pyšel do Křivé Vsi a Krámského – pěkné místo a procházka, Chytárna, Lipový vrch
Restaurace a kluby – Místo, kde se mohu setkat s přáteli.
Oksford – po rekonstrukci je to příjemné místo a možnost setkat se v „kulturnějším“ prostředí, než
tomu bývalo dřív, jediné místo, kde se můžeme v Zaječicích potkat
Restaurace Sokolovna – chodím tam, restaurace Sokolovna pro kvalitu služeb, Sokolovna pro své
dobroty, místa setkávání lidí
U Dobrotů – výborné jídlo a pivo (cena/kvalita)
Penalta
Dětské hřiště a hřiště – kvůli dětem, dětem se líbí, hřiště u dětského domova (klidné, rozbité a
prolínající světy dětí), možnost se potkat s ostatními lidmi, fotbalové hřiště a synagoga (historie a
akce dohromady), setkáte se tu s lidmi a je to krásné a nové místo
Respondenti určili nejvíce neoblíbené místo:
"Staré a strašidelné" dětské hřiště u zámku – nepořádek, zničené
Pyšelské náměstí – moc moderní a městské, špatné parkování při nákupech, chybí zahrádky a
obchody, komunikace bez chodníků, působí to na mě hrozně betonově, dřív bylo na náměstí
mnohem víc zeleně a není tam bezpečno, auta tu jezdí jako čuňata, betonová plocha bez kvalitní
zeleně, příliš kamene v létě rozpálené, památník na náměstí (chybí stromy, nevábí k sezení) Současné
náměstí – to minulé bylo lepší, více zeleně, náměstí v určitých ohledech je nedomyšlené
Golf – Golfová krajina pro svoji umělost. Golf-bývalá nedotčená místní krajina je nenávratně
zdevastovaná, skrývka ornice na celé ploše, umělé kopce, pískoviště a nepůvodní dřeviny, navíc hyzdí
výhled z Lorety, zvláště při umístění velkoplošných reklam. Nejhorší zásah do místní krajiny v historii.
Odporné novostavby podél Čtyřkolské a Na Vráži, Vráž (co dělají domy s názvy Sydney, Miami
apod.na českém venkově) vzhled koncentráku, černé střechy... Satelit
satelitní sídliště Za Vráží (Na Vráží ???) šmoulov – tedy satelit Loreta golf – neestetická zástavba,
která nemá ne vesnici co dělat, navíc jeho obyvatelé jsou odtrženi od reality jak v obci, tak celkově,
Loreta homes (kýč a nulové vztahy)
Starý Lihovar – zřícenina v centru města, krásný objekt, ale jeho torzo u hlavní silnice neukazuje
zrovna krásy Pyšel. Přitom nádherná lokalita! nevyužitý objekt naproti škole; Bývalý lihovar (u
stavebnin) je to místo prakticky v centru obce, které je zpustlé rozpadlé a nepůsobí dobře, navíc je
snadno dostupné a tím pádem nebezpečné pro děti. bývalý statek – lihovar. V samém centru města
je obrovská ruina, majetek sice nepatří městu, ale dojem dělá příšerný
Zámecký park – u dětského domova přitom nádherné místo ale nevyužité, zničené hřiště vandaly,
shlukování omladiny, alkohol atd. lesopark u zámku (neupravená potencionální část města), lesík
mezi zámkem a dětským domovem. Bezútěšné místo, není to les, park, není to nic. bez údržby,
zanedbaný
Náves Zaječice – chaos, neútulnost, okolí starého JZD Zaječice, neupravené, neopravený rybník,
nevzhledné, nepořádek, neupravená, nekultivovaná, nehrající roli společenského centra

Čistička Okolí čističky – zápach pod golfem – čistička
Obecní úřad – Návštěva úřadu neochotní úředníci
Komunikace
Závora ulice Hubertova – Pod Zahrady a u pozemku parc.č.156/15 - jak může obec bránit občanům
vjíždět na obecní cesty? občas spuštěná závora a neupravená cesta v ulici Hubertova.
Křižovatka u zrcadel (úzké, nepřehledné, pro děti nebezpečné)
Rozbitá cesta z Lorety na náměstí a z Rádlovy k Synagoze (po deštích rozbité a všude výkaly od psů),
Nevzhledný prostor mezi ulicemi Nádražní, Čtyřkolská a K Pivovaru
Absence cyklostezek a chodníků mimo obec
Chování
bezohlednost sousedů, kteří žijí stylem "mohu dělat vše co chci, kdykoliv a cokoliv" (hluk, řev, stroje
na zahradě i o svátcích) žádná pokora k místu, k okolí, k přírodě.
okolí kontejnerů na sklo plné psích exkrementů (psí výkaly jsou tedy mimochodem nejen tam)
kamerové systémy soukromých domu namířené na veřejné komunikace/prostranství...např. nové
sídlo p. Auto Opat za školkou atd.

Názor respondentů, zda jim vyhovují trasy autobusů a jejich
jízdní řád
nevyužívám autobusovou dopravu
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Připomínky/návrhy respondentů na zlepšení autobusové dopravy:
• Nejčastěji zmiňovaným návrhem byla častější frekvence autobusových spojů (autobus s
menší kapacitou), nejlépe kyvadlová doprava na vlak (Pyšelka nebo Senohraby) navazující na
všechny spoje a zastavující na více místech po obci – nejlépe na znamení
• Přímé spoje do Prahy (Budějovická), Čerčan (zejména v odpoledních hodinách, kdy děti
navštěvují ZUŠ) a Benešova (neodpovídající časy pro školní aktivity v Benešově).
• Doprava dětí do/ze školy – nedostatek ranních autobusů na vlak směr Praha pro děti, když
jedou do školy, přizpůsobit odjezdy autobusů začátku vyučování ve škole v Benešově
• Není žádný noční spoj, např. pro návrat z divadla
• V So a Ne je zcela nevyhovující zejména pro cesty do práce (na směny)
• Chybí propojení nových obytných zón s nádražím
• Více spojení do Zaječic (i o víkendu a večer)
• Vrátit alespoň 1 autobus přes Čtyřkolskou do Čerčan

Názor respondentů, zda jim vyhovuje četnost vlakových spojů
a jejich jízdní řád
nevyužívám vlakovou dopravu
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Pokud jste na otázku odpověděli Ne, uveďte prosím připomínky ke zlepšení vlakové dopravy:
• Mnoho připomínek bylo spíše k autobusové dopravě směrem k vlaku a od vlaku
• Dopoledne jede jen 1x za hodinu
• Chybí možnost parkování u vlaku
• Ocenil bych pozdější poslední večerní spoj.
• Příliš velká vzdálenost vlaku od městského centra, přidat autobusové linky.
• Skvělé by byly půlhodinové intervaly i v dopoledních hodinách všedního dne.
• Uvítala bych častější spoje a jejich vyšší počet
• V době ranní špičky vlakové spojení nevyhovuje školákům, co jezdí směr Praha – musí jezdit
dřívějším spojem, aby stihli výuku od 8

Názor respondentů na vybudování parkoviště P+R u vlakové
zastávky Pyšelka
nevyužívám vlakovou dopravu
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Mělo by město zajišťovat nabídku služeb pro sociálně
slabší občany a seniory?
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nemám názor
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Respondenty preferované sociální služby
pečovatelská služba
rozvoz obědů
individuální doprava pro seniory
nabídka sociálního bydlení
vzdělávání pro seniory
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Všechny tyto služby pouze na úrovni informací o již existujících službách v okresu
Určitě by ale byl zajímavý projekt "senior taxi", který by za rozumnou cenu umožnil například
dopravit člověka na vlak, k doktorovi nebo i na nějaký nákup do Benešova...
Individuální starost tam, kde schází.
Kulturní a sportovní akce (turistický klub) pro seniory, udržet je ve společnosti, samota ve
staří je ubíjející
Lékárna
Považuji za zásadní, aby obec integrovala děti z nepodnětného prostředí (slabší rodiny,
domov dětí) a aby těmto dětem zajistila podporu ve škole. Také bych uvítala, pokud by se

•
•
•
•

Domov dětí více propojil s obcí – zdi a budova nejsou jen symbolické, jsou skutečnou
bariérou mezi "běžnými" a "domovními" dětmi.
Setkávání, cvičení pro seniory
Potřeby lidí s hendikepem jsou velmi různé, ale věřím, že by o takových měla obec mít
přehled a snažit se hledat jejich řešení.
Doprava v zimě do Čerčan (lékárna)
Odvoz odpadu přímo od některých domů není možný, protože k nich Pedersen nemůže zajet.
Obyvatelé musí popelnice vyvážet k nejbližší komunikaci. Pro některé to není fyzicky možné.
Bylo by možné zřídit (placenou) službu odvozu popelnic? Poplatek za odpady bohužel
nerozlišuje mezi domy, odkud je odvoz možný a kde musím přesouvat nádoby k nejbližší
komunikaci, a všichni platí stejně…

Vyjádření respondentů k názoru: Existence základní a mateřské
školy ve městě je nezbytná a město by je mělo podporovat i za
cenu vyšších výdajů z rozpočtu.
ano, samozřejmě
je mi to jedno, tyto služby nevyužívám
ne, školy jsou i v okolních obcích a peníze je možno…
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Mělo by město regulovat následující činnosti ve správním území města? Vodorovné osy definují
počet odpovědí.

Zákaz pálení zahradního odpadu (větve, listí apod.)
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Omezení hlučných činností v neděli a ve státní svátky (zákaz
sekání trávy, řezání dřeva, atd.):
Ano
Ne
nevím
0

20

40

60

80

100

120

140

160

140

160

Zákaz podomního prodeje a nabízení služeb
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Svévolné zabírání veřejného prostoru (parkování v ulicích,
skládky apod.)
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Parkování na náměstí
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Názor respondentů na stav sběru a třídění odpadů
se současným stavem jsem spokojen
se současným stavem nejsem spokojen, protože…
systém sběru je třeba změnit, nemotivuje ty, kteří…
nemám názor / je mi to jedno
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Návrhy respondentů, jak změnit nebo vylepšit systém sběru
komunálního odpadu a třídění v obci
větší počet nádob na tříděný odpad v oblastech, kde není
možný svoz od domu (chaty)
je potřeba řešit nepořádek kolem kontejnerů, např.
pomocí kamer
častější svoz tříděných odpadů
častější odvoz smíšeného odpadu – především v létě
jednou týdně
kompostárna a bio odpady zdarma
zlevnit poplatky za svoz odpadů
více kontejnerů na sklo
motivovat občany, aby třídili odpad
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Další návrhy:
Cena
• Zavést systém plateb podle množství odpadů (kg/tun) a ne podle nádob – pytle s plombou,
nebo vážení popelnic.
• Zavést i známky pro jednotlivé druhy odpadu na jednotlivé měsíce
• Zvolit jinou levnější firmu – provést nové výběrové řízení na dodavatele služeb. Je s podivem,
že cena ve městě je jedna z nejvyšších v kraji. A přesto je obec stále v mínusu.
• Zohlednit množství vytříděného a komunálního odpadu pro stanovení ceny
• Snížit četnost vyvážení od chat mimo sezonu, a ušetřit tak finanční prostředky
Služby
• Zlepšení odvozu a recyklace – plechovky, konzervy, akučlánky, baterie
• Firma nezajíždí s autem k nám do ulice, taháme popelnici půl km a na hlavní silnici se
popelnice hromadí, není je kam dát všechny
• Odvoz nádob od domů, kam Pedersen nezajíždí
• Jiné kontejnery na sklo
Chování
• Apelovat na občany, aby se jim popelnice neválely na ulici před domy
• Zaměřit se na co nejmenší vytváření odpadů - např. kdyby byl v Pyšelích bezobalový obchod,
tak bychom ho využívali
• Naprosto chybí koše na psí exkrementy, zejména na okraji obce

Zastupitelstvo města by se dle názoru respondentů mělo
primárně zaobírat následujícími oblastmi:
údržba místních komunikací, chodníků a parkovacích
ploch
zařízení pro volný čas dětí a mládeže
sportovní vyžití v obci
dopravní situace v obci
rozšíření infrastruktury obce (ČOV, kanalizace, vodovod,
osvětlení)
zdravotní péče v obci
dostupnost služeb pro sociálně slabé a seniory
systém nakládání s odpady v obci a jejich třídění
bezpečnost v obci
péče o veřejná prostranství, městská zeleň
odtok dešťových vod z polí a silnic
činnost místní samosprávy ve vztahu k občanům
kulturní vyžití v obci
povodně a záplavy z polí
propagace obce, cestovní ruch
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Chybí bankomat (3)
psí exkrementy všude
Byla bych ráda, kdyby město začalo brát vážně hrozbu vysychání středních Čech a zasadilo se
o taková krajinná opatření, která naši situaci vylepší... např. dosázení alejí nebo vybudování
remízků, aby se v krajině více zadržovala voda; remízy by navíc zmírnily splavování půdy z polí
Dokončit územní plán
chodníky a hřiště pro 12+ v okolí školy je nutnost – školáci se o odpoledních přestávkách mezi
výukou poflakují po obci a zlobí – nemají kam jít. V budově školy zůstat nesmí – možnost
využít hřiště by byla dobrá prevence rizikového chování.
chybí obchody
Internet
dopravní situace již v řešení – radar v Nové Vsi
kvalita základní školy
některé silnice jsou hrozné a přístupové cesty k chatovým osadám jakbysmet
připojení obce na vodovod ze Želivky (2)
rozvoj vzdělávání (škola, školka)
stavební uzávěra do doby, než bude dostatečná kapacita vody a kanalizace pro stávající
uživatele.
V Zaječicích nejsou chodníky a jezdí se rychle
Zabránit přelidnění jako například v Říčanech, a tím pádem zlepšit kvalitu života v městečku
Pyšely

•
•

zubní lékař
lékárna (2)

Které problémy s čistotou prostranství v obci Vás trápí:

Problémy s čistotou veřejných prostranství z pohledu
respondentů
nevidím žádné problémy s čistotou na území obce
nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů
nepořádek v okolí kontejnerů
znečištěná veřejná prostranství
nedostatečná údržba veřejné zeleně
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Problémy s automobilovou dopravou na území obce z pohledu
respondentů
chybějící přechody a chodníky v obci
nedostatečná bezpečnost silničního provozu
řešení problémových míst (např. křižovatka u sokolovny)
vysoká frekvence osobní dopravy
nevidím žádné problémy s automobilovou dopravou na…
problémy s parkováním v obci
vysoká frekvence nákladní dopravy
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Dopravně problémová místa:
Křižovatka u Sokolovny
Zaječická
Čtyřkolská
náměstí
Nádražní
Chybějící chodníky
Lipová
Hubertova
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Celá objízdná trasa silnice I3
Absence zpomalovacích retardérů na ulici Nádražní v příjezdové části více k centru obce
Cesta pro pěší ze Zaječic do Pyšel

40

•
•
•
•
•
•

Dlouhé úseky na výjezdech z obce – nedodržování rychlosti = je nutné měřit rychlost aut na
průjezdních trasách a pokutovat přestupky. Tam, kde je vozovka úzká nebo chybí chodníky,
omezit rychlost
Každé ráno u školy
Příjezd do Zaječic od Senohrab
Příjezdová silnice do Borové Lhoty, včetně cest v chatové osadě.
Chybí bezpečné přechody hlavně kvůli dětem
Přístupové cesty do chatových osad

Názory převzaté z otázky o neoblíbených místech:
Komunikace
komunikace bez chodníků, špatný stav vedlejších komunikací, rovné úseky silnice = rychlá jízda aut
ulice Čtyřkolská – nemá chodník, Je nebezpečná bez chodníku a přesto rušná, katastrofální stav
vozovky, chodci ve vozovce, nevyhovující zimní údržba, kvůli absenci chodníků, bojím se o děti, když
jdou samy ze školy/do školy, tam jít pěšky je někdy o život, na většině úseků chybí chodník,
neosvětlená silnice, dlouhá rovinka, kde se řidiči rozjedou a neřeší, že jedou zastavěnou oblastí;
Nádražní – kvůli absenci chodníků, bojím se o děti, když jdou samy ze školy/do školy, bezohlední
řidiči nedodržující rychlost, kteří ohrožují chodce a cyklisty, je rozbitá, strašná cesta, Rozbitá a řidiči
jezdí příliš rychle. Tankodrom, jet po nádražní ve směru na Čerčany je pro řidiče noční můra, hrozí
poničení vozidel.
Křižovatka Čtyřkolské a Nádražní se zanedbanými pozemky u ní a skládkou sutě, nedostatečný
chodník, nepřehledná křižovatka
Křižovatka při příjezdu do Pyšel od Nové Vsi – nepřehledná, úzká, velmi špatné a nebezpečné
křižovatka na horním konci náměstí (nebezpečné místo pro řidiče i pro chodce),
Křižovatka u Sokolovny – nepřehledná
zatáčka v Husově ulici u lípy (u fotografa) - nepřehledná. chodci chodí kolem křoví a při jízdě zespodu
jsou vidět na poslední chvíli. a naopak auta jedoucí shora z náměstí nejedou vpravo, ale jedou
prostředkem. děsím se, že jednou pojedu na náměstí a vpravo půjdou chodci kolem křoví a seshora
se na mě jako na řidiče vyřítí protijedoucí auto. a vůbec netuším, jak zafunguje instinkt. zda se
nechám nabourat anebo to strhnu do lidí. tohle místo mě opravdu děsí!
chodníky pro pěší, takové zákoutí Pyšel, přitom je to cesta ke stadionu, spojující Novou Ves či cesta
do dětského domova.
Silnice ze Zaječic od lípy na Senohraby. Bez chodníku, neustále příliš rychle jedoucí auta ohrožují
chodce včetně dětí. Nebezpečné místo.
Cesta Zaječice – Pyšely pro chodce a kola nepříjemné a nebezpečné"

Respondenti znají následující kulturní a společenské akce
Adventní akce
Masopust
Pyšelský kopeček
Pálení čarodějnic
festival Zaječický Bur
Divadelní představení
Hasičský ples
Myslivecký ples
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Obecně pak doplňují akce hasičů, fotbalová utkání, akce Sokolů, plesy …

Názor respondentů na zvýšení počtu kulturních, sportovních a
společenských akcí
spíše ne, myslím, že nabídka je dostatečná
určitě ano, nabídka je nízká
je mi to jedno, těchto akcí se neúčastním
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Návrhy nových akcí
sportovní akce
hudební akce a festivaly
akce pro děti
divadelní představení
farmářské trhy
akce pro mládež
akce pro seniory
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Akce, které někomu i pomohou, například jako byla úžasná akce Skok pro pomoc …
Den Města Pyšely – v den, kdy byly povýšeny na město.
Letní akce pod širým nebem (hudba, tanec), diskotéky pro děti, soutěž v pečení
Obnovit tradiční masopust
Pohádkový les
Sousedský trh /vyměň, co můžeš/, výměna rostlin apod.
Srazy veteránů
Vylepšil program těchto akcí
Gastro akce – trh s jídlem a pitím plus malý koncert
Letní kino – třeba někde na Loretě
Hlavně zainteresovat všechny generace
Hlavně aby nebylo povolováno pro akce, které jsou v blízkosti obydlí, nikdy možnost déle jak
do 22 hod

Jak se dle respopndentů změnila kvalita života ve městě za
posledních 10 let
zlepšila
je stejná, nic se nezměnilo
zhoršila
nevím, je mi to jedno
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

počet odpovědí

Uveďte příklad, v čem se kvalita života změnila:
J plusy
• Adventní akce
• Bydlím tu jen 3 roky... za velký přínos považuju výměnu starosty... nevyhovoval mi původní
autoritářský přístup.
• Bydlíme zde jen 9 let, ale i tak mám pocit, že v posledních letech je lepší informovanost
obyvatel, zrekonstruovaná škola, postupné budování chodníků
• Celkový vzhled obce
• čistota
• Čistota ovzduší a klid
• ČOV, inženýrské sítě, náměstí, golf, čisté rybníky
• dobrá parta lidí v Zaječicích
• Fontána
• hodně kulturních a sportovních akcí
• Lepší infrastruktura – škola, náměstí, prostory pro lékaře
• Kapacita školy
• Knihovna
• Krásná nová škola
• Krásné náměstí
• Lékař
• Lepší místní komunikace
• Lepší restaurace
• Lepší služby, golf
• Lepší třídění odpadů, zlepšení některých veřejných komunikací, rozšíření ZŠ.
• Lepší vybavenost, větší informovanost
• Lepší životní prostředí
• Máme mnohem lepší vedení, starostku i zastupitelstvo, které se zajímá o potřeby svých
občanů, správně hospodaří s prostředky města.
• Modernita života: sítě, starost o obec a občany atd.
• Nová škola, školka, chodníky, upravené náměstí atd.
• trochu lepší autobusová doprava
• Obchody a doprava
• Obchody, zdravotní péče
• Obnova náměstí
• Od posledních voleb se výrazně k lepšímu změnila kvalita / komunikace / transparentnost, jak
vedení města, tak úřadu samotného. Jsme na dobré cestě, Děkuji
• Odvoz odpadků, třídění odpadků, předvánoční akce
• Oprava hlavních komunikací v centru města.
• Oprava náměstí
• Nové dětské hřiště
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Opravené budovy, čistota prostředí, více sousedské sounáležitosti apod.
Opravilo se náměstí, lékaři mají nové ordinace
Organizování akcí -> stmelování občanů
Ovzduší
Plynofikace, kanalizace, společenské akce
Probíhající rekonstrukce – škola, školka, rybník.
Pyšely celkově kvetou
Rekonstrukce školy lepší prostředí pro děti.
Renovovali jsme okolí Oksfordu, je, kde se scházet
Rozvoj města
Rychlostní radar v Nové Vsi, rekonstrukce náměstí, správa města
Řešení odpadů
Služby, obchody se zlepšily
Služby, veřejné komunikace, budova školy, komunikace úřadu s veřejností
snaha o řešení vodovodu – Želivka
Sportovní a kulturní aktivity
Stav komunikací
Svozy odpadu, třídění odpadů
Tak je tu nakonec to jedno dětské hřiště
Transparentní řízení obce, rekonstrukce školy
Transparentnější informovanost občanů a řízení obce, rekonstrukce školy
Upozorňovací mail.
úprava veřejných prostranství, dobrá restaurace, vyčištění rybníka Prádlo restaurace
Upravené náměstí
péče o veřejné prostory
Ve vybavenosti hasičské techniky
Vedení města a aktivita a přístup vedení.
Vedení města, společenské akce,
vedení obce
větší informovanost, propojení spolků
Větší kumulace lidí, více aktivních.
Větší nákupní možnosti
Více prostoru pro malé děti
Výměna starosty
Vzhled obce
vzhled obce Pyšely, náměstí hodnotím jako pozitivní. V Zaječicích dochází zatím pouze k
obrovskému nárůstu nových staveb, infrastruktura zůstává beze změny, to je problém.
vzhled, infrastruktura, řešení odpadů, pořádek
Vztahy
Zasíťování, náměstí, vzhled budov
zdravější životní prostředí
Zlepšená infrastruktura. Přístup radnice/zastupitelstva
zlepšení fungování úřadu za nové starostky,
Zlepšila se komunikace s MÚ, snaha změnit prostředí k lepšímu,
změna starosty
Zmodernizování

L mínusy
• Díky novým obyvatelům, Pyšely ztratily pro mě část kouzla *známe se navzájem alespoň od
vidění*
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Dle mého názoru se kvalita života v obci zhoršila, viz neukočírovaný stavební boom, velký
nárůst dopravy, hluku, prachu, z Pyšel se stává "satelit". Výstavba nových domů by měla být
podmíněna kolaudací a přihlášením všech obyvatel domu k trvalému pobytu v Pyšelích.
Expanze výstavby
chybí normální obchod, Vietnamec to má drahé
Mizí klidové zóny, lidé se neznají a částečně ignorují, zmizely kvalitní potraviny, chybí zubař,
budeme mít dvě školky, kde mohl být zubař i kvalitní potraviny, zmizela pohoda Pyšel, pro
kterou sem lidé chtěli, byl narušen přirozený rozvoj obce, který fungoval dříve
Nadměrná zastavěnost a k tomu neodpovídající obslužnost
Nic se tu nedělá pořádně a vše dlouho trvá
Nová výstavba domů přímo před domem a s tím spojený nepořádek ze stavby jako ničení
zeleně na území obce, parkování aut na chodníku
Ošklivá neladná výstavba, nelíbí se mi povolení nových domů s plochou střechou
Pravidelné výpadky el. energie, problémy s vodou – v letních měsících jsme byli i tři dny bez
vody, aniž by kdokoli zajistil cisterny s pitnou vodou. Investování do nesmyslných akci např.
ZŠ, která je z 1/2 prázdná. Nesmyslný plán na výstavbu sportovní haly, který by vedl k dalšímu
zadlužování obce. Klientismus vůči některým podnikatelům od minulého vedení obce.
Přibylo lidí, kteří se tu chovají jako ve městě (anonymita, nezdravení atd.)
Přibylo obyvatel, aut, prašnost silnic, zhoršení kvality ovzduší
Rozšiřování obce zasahuje do přírodního okolí
Zvýšila se daň z nemovitostí a poplatky za odpad
Spousta občanů, minimální služby
velká satelitní výstavba, která je nedostupná pro obyvatele Pyšel
Větší hustota obyvatelstva, tzn. občasná bezohlednost např. doprava, volné pobíhání psů a
bezohlednost jejich majitelů, pálení bordelu a hluk v neděli – nikdo to nehlídá a nevymáhá
dodržování vyhlášek. Menší výběr služeb a obchodů.
Naopak větší doprava a nové problémy, které doteď byly všem jedno (sekání v neděli...)
Víc občanu, méně vody, více odpadu, více aut, více dopravy
více anonymity díky "přistěhovalcům"
Více lidí, míň vody
Více obyvatel, méně obchodů. Nízká kapacita školky, na náměstí málo parkovacích míst
Více se staví, je tu více nových lidí a pro mě, člověka, který tu vyrostl, už to není tak "osobní".
Málokdo vás pozdraví zpátky, přijde mi, že se z Pyšel stala "bydlící stanice" pro pracující v
Praze. A tedy taky se mi nelíbí, že se nedodržuje nějaký styl stavění nových baráků. To, co
vyrostlo na louce na Čtyřkolské, každý pes jiná ves, to je... Pěst na oko, opravdu.
Více zástavby – nedostatečná infrastruktura (voda, silnice...)
Vyšší silniční provoz a nedostatečná reakce na to – nebezpečí
Z poklidné vesnice je zalidněné město
Zastavěnost, počet aut
Zhoršila se kvalita silnic.
Zhoršilo se životní prostředí, ubývá volná krajina, zintenzivnění dopravy.
Přibylo ale více mladých, kteří se chovají dost bezohledně
Zničené okolní lesy, ale za to obec nemůže.
zrušení obchodů, zrušení autobusové linky 337 z Pyšel, čekání ve tmě na konci Nespek je
velice nepříjemné a kolikrát spoj vůbec nepřijede a čekáte i přes hodinu na další, je to
nedomyšlené
životní prostředí

Respondenti upřednostňují tyto informační kanály
e-maily
SMS infokanál
webové stránky obce
Pyšelské listy
sociální sítě (Facebook, apod.)
aplikace (např. V obraze, Appsisto, apod.)
„kamenná“ úřední deska městského úřadu, vývěsky
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Jediným návrhem mimo nabídku bylo využití informačních plakátů.
Představa respondentů, jak bude vypadat město Pyšely v roce 2035:
• zelené město, kde se dá chodit pěšky
• Přelidněně
• Ještě lépe než teď
• Ještě lépe než teď
• Čisté, upravené. Dostatek míst ve školce a školek, včetně dostupnosti kroužků pro děti. Dobrá
dostupnost MHD do Prahy.
• Obec bude napojená na dostatečný zdroj pitné vody, vedlejší silnice budou opravené a na
náměstí budou fungovat obchody každý den min. do 17 hod.
• Budeme mít krásné multifunkční venkovní hřiště, kde se budou moci scházet jak mladí, tak
"starší" a omladina nebude zevlovat po náměstí...budeme mít opravené silnice a vybudované
chodníky na nejdůležitějších místech. Radary/retardéry proti silničním pirátům. :-)
• Myslím, že vzhledem k rychlosti, jakou tu vše nejde, tak stejně jako v tomto roce
• tak to opravdu neumím
• Doufám, že bude stále hezké a plné milých lidí, že bude zachována příroda v okolí.
• Přelidněné
• Jako Malé Monte Carlo
• pusto a prázdno všude
• Bůh ví. Doufám, že bude existovat.
• Špatně už to nebudou Pyšely
• Čisté, upravené s chodníčky
• více méně stejně, jen bude hustší zástavba
• Jelikož se zde vše, co lidi potřebují, ruší, tak tu asi nic nebude
• Přejmenuje se na Zaječice:-)
• Doufám, že tu nebude jezdit metro!!!
• Moderní město s obchody, sportovišti, milými a aktivními obyvateli
• Klidné město, bez tranzitní dopravy s dostatkem společenského a sportovní zázemí.
• absolutně netuším
• vzdálenější součást Prahy
• To záleží na tom, jaké bude vedení města
• Bude to zastavěná obec, téměř součást Prahy
• snad lépe :-)
• S tímto vedení nevím
• Obec bez vody
• Pravděpodobně zde bude mnohem více baráků (bohužel), doufám, že zde bude více zeleně
podél silnic, Obora bude udržována a zrenovována, budou zde vystavěny chodníky pro
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chodce, bude zde radarový systém a bude to pořád místo, kam se budu každý den vždy velmi
rád vracet.
Bude mít lepší webové stránky nežli teď. Je to katastrofa
Pyšely budou "pražský Václavák", s výstavbou "každá ves – jiný pes". Na malebné vesnice se
budeme jezdit dívat jinam. ;)
zalidněné
Nevím, ale asi to také bude záležet na vedení obce. Určitě to bude dobré.
Obávám se, že bude každé volné prostranství zastavěné, podle toho, jakým tempem nové
domy přibývají.
Na Nádražní i Čtyřkolské je chodník, dokonce i cyklostezka. :-) Město má hřiště a sportoviště
pro děti i dospělé. Vodovod je napojen na Želivku a voda v řadu není tvrdá.
jako teď
Bude zase lepší, než je teď
Ráda bych, aby zdejší krajina byla pořád stejně přírodní a krásná, zelená a šťavnatá.
Věřím, že co nejlépe
Záleží, jestli budou peníze na investice
Na zámecké věži bude Heliport, budou spojena zastavěná území Zaječic, Pyšel, Čtyřkol a
Čerčan v podstatě do jednoho celku. Bude sem zajíždět PID, u Pětihost povede rychlodráha a
paní Drábová bude prezident.
Vše zastavěno a výrazně bude záležet na tom, kdo bude ve vedení obce v následujících
letech.
Bojím se, že tu bude okraj Prahy
Klidné
lépe než teď
Podobný jako teď, jen budou větší
Přelidněné s nedostatečnou infrastrukturou
Veřejná doprava přímo do Prahy (i v častějších intervalech), sportovní centrum s nabídkou
skupinového cvičení, bankomat, lékárna, širší nabídka služeb, cyklostezka mezi Zaječicemi a
Pyšely, chodníky v Zaječicích, pěkná kavárna s posezením v létě venku
Bohužel se obávám nové zástavby à la Jesenice u Prahy.
Doufám, že ještě lépe než dnes
Čisté, příjemné místo s dostatkem obchodů, lékařské péče a dobrou dopravní dostupností do
okolních měst
2x vetší
Nezvýší se počet rodinných domu a bytovek
Ještě lépe než teď
Propojené okolní obce. Bohužel se z této malebné obce stane velkoměsto i s problémy
velkých měst.
Bez podpory a péče o veřejné prostory a společenský život ze strany radnice se stane nudnou
noclehárnou. Náměstí by mělo zůstat jak pěkným místem na podívání, tak živým centrem
obce. (Obchody, hospody, občas trhy...)
To opravdu netuším.
Doufejme v tělocvičnu, kvalitnější výukové přístupy a vodu pro všechny
Lepší doprava, silnice, chodníky
moc obyvatel
Bude tu bankomat
Obchody, bankomat, nové sportoviště
Krásně
více domů, více obyvatel
Nechci přelidnění, doufám že to bude stále vesnice, pak mi to je jedno.
nedovedu si představit, ale už to nebude VENKOV
Pyšely budou nepochybně stejně hezké a přívětivé, ale, bohužel, daleko větší a rozmáchlejší.
pořád stejně
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Skvěle.
doufám, že podobně jako teď
Malebné městečko s chodníky, dětskými hřišti a podniky pro volný čas lidi
Představuji si (a doufám v to), že si v té době už obyvatelé Pyšel a přilehlých obcí více
uvědomí, proč se mnozí odstěhovali z města na "vesnici": aby žili více v klidu (tudíž nebudou
neustále vytvářet hluk 7 dní v týdnu, řezáním, sekáním trávy v neděli atd). Budou více dbát o
okolí svých příbytků (a neskladovat na své zahradě 15 autovraků), pochopí, že cihly se nedají
vysypat vedle kontejnerů (a obec to na vlastní náklady uklidí) atd. Chci věřit tomu, že lidé se
budou více zajímat nejen o sebe, ale i o své okolí a bude mnohem příjemnější procházet
takovou obcí.
netroufám si predikovat
vyroste pár dalších domů, jinak žádná změna
bude tu víc rodinných domů
bude o 15 let starší
Snad dobře
Snad nebudou zastavěné novou výstavbou všechny okolní volné plochy
budeme o 14 let starší :-)
Nevím – kéž by vypadalo podobně jako dnes. Hlavně doufám, že nebude vypadat tak, že by
zde byla postavena spousta nových domů bez možnosti rozšíření kapacit školky, školy,
odpovídajícího počtu lékařů, vybudování chodníků pro bezpečný pohyb po městě apod.
Snad se nebude obludně rozrůstat, zůstane klidným místem pro život a konečně bude mít
kvalitní hřiště a sportoviště nejen pro nejmenší děti
Nebude kouř, z kohoutku poteče dostatek PITNÉ vody, ve studních nebude slaná voda (solení
silnic), děti budou mít volně přístupná sportoviště a hřiště, z dnešních dětí vyrostou noví
trenéři a vedoucí, za zámkem bude revitalizovaný park, budou chodníky až k vlaku, některé
ulice a chodníky budou vhodné pro kolečkové brusle, v okolních lesích budou částečně
udržované okruhy pro procházky, bezpečné napojení na cyklotrasy v okolí, ...
Pořád stejně velké. Množství společenských setkání. Vyžití pro sport a děti
už to nebude klidná menší obec
doufám, že už se nebude výrazně rozrůstat a zachová si současnou podobu
zelené, vzdělané, nikdo netrpí nouzí
krásné silnice a chodníky, čistá veřejná prostranství a nebude více rozrostlé mimo stávající
zastavěnou plochu obce
Omlouvám se, nestíhám vypisovat :-)
Myslím, že pořád stejně
Nezadržitelně ještě příjemnější místo k životu.
Už bude všude kanalizace a pěkné cesty.
Bude bezpečné pro pohyb chodců ve všech částech obce, budou jezdit malé autobusy s
častějším spojením k vlaku. Lidé budou mít vyřešeno umístění popelnic na tříděný odpad,
které se nebudou potulovat před jejich nemovitostmi.
Bude více obydlené
větším :)
Jednou tak veliké jako dnes i co do počtu obyvatel, možná i 3x.
Doufám, že podnikatelé na náměstí tu budou a bude, kde kvalitně nakoupit.
Vše v okolí bude zastavěno
Přelidněné
Krásné, čisté město se vstřícnou atmosférou, aktivním vedením, možnosti pro podnikání,
zajímavou kulturu a místem pro sport.
Stále stejně.
stejně
Netuším. Mohli bychom poprosit Muska o transport na Mars.
Nezvýší se počet rodinných domu a bytovek
stejně
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Doufám, že ještě lépe
společenské město s aktivními obyvateli
Lihovar, statek, lesopark, křižovatky, vše bude asi víceméně stejné :-) Přál bych si, aby město
mělo stále dobrou reputaci a převažoval zájem lidí mimo Pyšely žít zde, než zájem Pyšelských
žít kdekoliv jinde... Budu rád, pokud i z pohledu urbanistického město nerezignuje na svůj
charakter a nezmění se v šedou sídelní kaši plnou satelitní výstavby. Dopravně bych si přál,
aby železnice, která vede v údolí, byla vnímána jako skutečná součást města a pro obyvatele
bylo zcela přirozené, že když přijedou vlakem do stanice Pyšely, budou se moci na náměstí
dostat i jinak než hodinovým pochodem.
bude převažovat obyvatelstvo, které se sem přistěhovalo, starousedlíci budou vymírat, naše
děti nebudou mít na to, aby si zde zakoupily předražené pozemky k bydlení
přelidněno, nebudeme se znát, ubyde příroda (pole, lesy, louky)
Přelidněná stávající obec s nekomunikačními občany
Pokud bude výstavba domů pokračovat, tak to tady bude jako pražské předměstí...
jistě hezky
Bude více zastavěné.
už se zde nebude stavět, bude všude hodně zeleně
snad lépe
Nedokážu posoudit, hodně obyvatel a málo služeb
Bude tlak na další rozrůstání obce – nebude k tomu dostatečná infrastruktura, snad
nevznikne žádný satelit. Doufám ve více sportovišť a prostor pro děti a mládež.
Doufám, že se alespoň centrum výrazně nezmění.
V obci bude dostatek sportovišť, kde budou moci děti i dospělí trávit volný čas
počet rodinných domů a obyvatel byl již dříve zastaven, jsou dobudovány chodníky, funguje
autobusové spojení k vlaku, čímž se snížila frekvence osobní dopravy v obci.
Kvalitní služby pro obyvatele
to už tady nebudu
Asi by se muselo hodně změnit, aby mohla být odpověď jednoznačně optimistická
To záleží, jak obec bude držet tempo s rostoucím počtem obyvatel (dopravní situace,
kapacita ZŠ, MŠ, lékaři ...). Věřím, že to nebude na úkor zeleně.
Hodně podobně jako teď. Resp. z některých silnic už bude tankodrom a budu si muset pořídit
traktor nebo SUV, abych se do Pyšel dostal.
Pyšely jako příjemné místo pro žití, s dobrou infrastrukturou, dobře rozloženou věkovou
strukturou (předpokládá existenci a kapacitu školky, školy), dobrou dostupností do Prahy,
možnostmi pro sportovní vyžití a setkávání se sousedy.
3 500 obyvatel (doufám, že bude dostatek vody), místo smrkových lesů budou listnaté nebo
louky (když se opozdí výsadba), vyšší pohyb elektromobilů (asi fakt bude nutné P+R, dobíjecí
místa)
všude budou chodníky v obci, udržovaná veřejná zeleň, šťastné děti ve škole a školce
budou opravené silnice a přístupové cesty k chatám, aby se tam tolik neprášilo
tak to pardon, ale to si raději nebudu představovat
Bude bez vody a hřišť
bude zde multifunkční sportoviště pro všechny věkové kategorie
Nedokážu si představit
Větší útulné městečko, které poskytne vše pro kvalitní život
bude stále chybět sportovní a společenská infrastruktura (jakékoliv multisportovní centrum),
navíc bude řada novostaveb, pro které nebude ani dostatečné zajištění služeb (obchody) a
kapacita školy/školky
jedno z nejlepších malých měst v ČR, co se týká kvality života
Nové silnice + chodníky, více sportovišť pro více druhů sportů. Moderní vzhled.
Naše děti, které nyní chodí do pyšelské ZŠ, přebírají to, co se od nás naučily. Sousedské
spolky, sportovní akce, hudební akce. Zároveň se ale pomalu vytrácí duch "starých a
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moudrých", které nikdo neslyší – nebo nemá kde. Tip: pyšelské příběhy aneb kdo píše
Kroniku?
moderní městečko s velkým důrazem na akce
Všechny veřejné komunikace jsou vyasfaltované, je zde hřiště pro starší děti, je zde sportovní
hřiště pro veřejnost. V rybníku nejsou nutrie a v lese se nekácí v takovém rozsahu, aby byly
zničené cesty. Na náměstí je krásná kavárna se zahrádkou, kde se mohou setkávat obyvatelé.
jako satelitní město
nebude dostatek pitné vody, pokud se obec nepřipojí na další zdroje vody
Doufám že stejně
podobně jako dnes
Zbohatlické město, satelit, bez vody a s nedostatečnou kapacitou školy a školky
více domů s bazénem, více aut, zmrzlina a řezník na náměstí a třeba i kavárna, s vozítkem či
vozíkem se dojede všude.... spokojení brblající Pyšeláci
bude to předměstí Prahy, rušno, v oboře už povyrostou sázené stromy, zeleň přibude i v obci,
v Prádle i v Sádce se bude dát koupat
Bohužel se velmi rozšíří, a to přinese s tím spojené negativní jevy větších měst (anonymita).
Mnoho domů, ale žádná infrastruktura, nedostupná zdr. péče...
dost podobně, doufám...
Klidné, přátelské místo, s dostatkem vody a rychlého internetového připojení, z kterého je
blízko do přírody. Doufám, že okolní pole a louky nebudou zastaveny bytovou výstavbou.
Lidé se neznají a budou se odsud stěhovat na jiné lepší místo
Všechna orná půda bude zastavěná domy. Zdevastované lesy i všechna příroda.
všude kamery, radary, semafory, zákazové – příkazové značení, modré, oranžové...... zóny
Už by se nemělo stavět více domů, všude bude plno zeleně a květin, příjemní lidé, kamery na
monitorování pořádku v obci apod.
bohužel se rozšíří a zestárne

Další náměty respondentů, jejich připomínky do komentáře:
• řešit některé chataře a jejich neúctu k cizímu majetku
• Prosím o ten přechod pro chodce směrem k Loretě. Chodíme tam s dětmi a opravdu moc
chybí.
• Ještě jednou upřímně děkuji za nasazení a práci, kterou odvádí nynější vedení města!
Nesrovnatelné s tím, co tu bylo za minulého starosty...
• Vybudování chodníku a silnic, zabezpečení bezpečnosti, křižovatka u sokolovny, sportovní
hřiště pro velké, možnost kvalitního nákupu, a ne předražený vietnamec, parkovací místa na
náměstí.
• Jsem rozhodně proti další zástavbě Pyšel.
• Hlavně aby i vzkvétaly vedlejší vesnice, co spadají pod Pyšely
• Mnoho nového není vždycky dobře.
• Myslet na lidi, jsou tu i staří lidé, kteří nejezdí autem na nákupy, do lékárny apod. Pro ně tu
občanská vybavenost zcela chybí!
• Multifunkční hřiště poplatné velikosti obce, s veřejně přístupnou částí.
• Pokud se podaří revitalizace rybníka v Zaječicích a oprava silnice s chodníky, ev. cestou pro
cyklisty, budu spokojená.
• při růstu obce počítat i s budováním potřebné návazné infrastruktury z výnosů růstu
• Prioritu vidím ve schválení UP, což trvá léta
• "Asi s tím otravuji, ale opravdu je potřeba opravit hlavní tahy z/do Pyšel. Ty silnice jsou po
zimě opravdu v tragickém stavu. A vím, že jste dohodnuti s Policií na radarovém systému, ale
upřímně – včera bylo pozdě. A vůbec bych se nebál opět dání limitu 40 km/h, který zde kdysi
býval.
• Jinak děkuji, že se zajímáte, vážím si toho, máme úžasnou starostku. Jen tak dále :-)"
• Skvělý by byl v Pyšelích bankomat! Možná by stálo za úvahu zajištění ranního odvozu dětí,
které dojíždí do škol, na vlak.
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zajistit zubaře
Jeli to uskutečnitelné, působit na majitele zchátralých a neobývaných nemovitostí, aby
sloužily svému účelu a nedělaly ostudu. Udělat zájezd do nejbližší rakouské vesnice a při
návratu si budete myslet, že jste na Ukrajině
Pokud mají platit pravidla soužití a vyhlášky, musí s nimi být obyvatelé pravidelně
seznamováni a někdo je musí vymáhat a nedodržování trestat např. pálení, hluk, volné
pobíhání psů, parkování atd. Pravidla musí dodržovat hlavně ti, co je mají prosazovat např.
focení špatně zaparkovaných aut na náměstí pracovníky obce je fajn, ale nesmí být pak
vlastní nebo auto pracovníků obce zaparkované na invalidech atd.
Psí výkaly všude, ačkoli platíme za psa, nikdo je neuklízí. V oboře se nedá jít mimo cestu!
Mizerné ranní autobusové spojení pro děti jezdící do školy mimo Pyšely (např. Benešov).
Mateřská škola – výměna zbývajícího zastaralého personálu, možnost rozšíření kroužků.
ZŠ – pozitivně hodnotím výměnu ředitelky, což střednědobě povede ke zvýšení kvality školy a
návratu žáků.
Funkční spolky a přátelská atmosféra. "
Vydržet, a hlavně prosím regulovat rychlost aut.
Chybí mi v obci lékárna a kvalitní obchod s potravinami
Možnost normálního nákupu za přijatelnou cenu, sportoviště pro všechny věkové kategorie,
vybudování chodníků a asfaltových cest na místo prašných hliněných
Ještě by bylo třeba opravit silnici z Pyšel do Vysoké Lhoty, podporovat ekozemědělství v obci,
aby se pole tolik nestříkala
Nedostatek vody pro stávající občany
Chránit si historické a urbanistické hodnoty a hlavně stavby. Ubránit se futuristickém vzhledu
a stavbám, jako například nová školka, či vila Hruška. (toto nepatří do tak nádherné české
obce, ale do velkoměst). Jsme nádherný Ladův kraj, tak si toho važme !!!
Myslím, že pro "náctileté" chybí hřiště, místo pro setkávání ...
Podpořit více obchody v Pyšelích, vyjednat bankomat. Pokud to je v možnostech města,
vyjednat s Českou poštou více hodin provozu a zvýšit úroveň služeb. Od doby, co odešla paní
Marková, je Pyšelská pošta peklo. Zaměřit se na chodníky v Pyšelích a Zaječicích, kvůli
bezpečnosti občanů.
Otázka nedostupnosti vody je sice v řešení, ale každoroční i několikadenní výpadky jsou za
hranicí hygieny. Investice do kvalitních sazenic ovocných stromů, keřů i květin jsou ztracené.
Přesto většina spoluobčanů má zelené trávníky a napuštěné bazény – toto lze jednoduše
regulovat nutností prokázat zdroj vody. Sběrný dvůr for free pro residenty, služby a
vzdělávání vázané na trvalé bydliště by pomohlo přitáhnout peníze z daní. Otevřená
komunikace školy k rodičům by pomohla. Ředitelku ani třídní učitelku jsme ještě “na živo”
nezahlédli.
uzávěra výstavby byt. domů
Byl by potřeba bankomat a lékárna
Chybí bankomat !!!! a lékárna
Lepší dětské hřiště nebo park pro Zaječice
Žijeme tady teprve 3 roky a užíváme si přírodu a klid😊
Znovuzrození Zaječických topolů, kurty na tenis a odbíjenou s eventualitou nafukovací haly,
roztomilá rozhledna na vrcholu Lorety
Nás asi opravdu nejvíce trápí chodník na čtyřkolské a v létě voda.
"Pro mě osobně je asi jeden z nejpalčivějších problémů ""neregulovaná"" výstavba bez
návaznosti na infrastrukturu, také výstavba stylu ""každý pes jiná ves"", kde se vůbec nedbá
na urbanistické řešení a lze si v naší obci postavit od srubu přes selské baroko až po slepenici
neskutečných tvarů (doporučuji výlet do Kovářovic těsně před návsí vpravo), navazující
problémy s vodou z městského vodovodu v létě v Zaječicích a zvětšující se provoz v obci).
Na to se nabaluje právě neustálý hluk – myslím, že každý člověk by měl mít nárok alespoň na
jeden den v týdnu, kdy nebude muset v neděli na vlastní zahradě překřikovat tři sekačky, dva
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plotostřihy a jednu motorovou pilu. V tomhle ohledu si myslím, že by obec měla zasáhnout a
připravit vyhlášku o nedělním klidu – ale hlavně: následně jí uplatňovat.
Na závěr bych chtěla poděkovat za možnost vyplnit tento dotazník, za velkou práci paní
starostky, zastupitelů a zaměstnanců obce a vím, že změnit a zlepšit některé věci trvá. "
velmi děkujeme naší nové paní starostce Štěpánce Bednářové a celému novému
zastupitelstvu
Bylo by super zvážit dodělaní komunikaci v Zaječích tam, kde ještě nejsou a jsou staré prašné
cesty.
nemám připomínky
podpora cyklostezek v okolí
Rekonstrukce sokolovny a velké dětské hřiště by to chtělo
Regulovat novou výstavbu v obci co do množství, tak povolených parametrů staveb, někde
předimenzované objemy staveb
zlepšit komunikaci k občanům, zapojit občany do chodu obcí, soudržnost
Děkuji Vám za veškerou práci, kterou pro místní obyvatele děláte – velmi si Vaší práce
vážíme.
Inspirovat se v okolních obcích a městech, jak vyplnit volný čas pro děti a mládež
(skateboard, tenis, basketbal, stezky odvahy...)
Cením si práce i přístupu nového zastupitelstva a fandím Vám
nerozvíjet Pyšely směrem k Zaječicím a ponechat volná prostranství a přírodu
Asi nejvíce mě trápí naprosto nevyhovující stav komunikací. V Zaječicích není s malými dětmi
vůbec žádná možnost kam jít. Všude jen prašné rozbité cesty. Pokud chce jet vnuk na
odrážedle, tak je to možné pouze na silnici, což je o život. Hřiště tady vůbec není. Situace je
úplně stejná, jako když byly malé mé děti, jen s tím rozdílem, že byl menší provoz, takže např.
naučit se jezdit na kole tehdy ještě šlo. Víkendy v podstatě trávím tak, že odjíždím s vnoučaty
např. do Benešova, na Konopiště a další místa (např. i do sousedních Mirošovic, Mnichovic a
Strančic), kde jsou chodníky, hřiště a cyklostezky a nemusím trnout, že je někdo zajede
Kultivujme svým příkladem i druhé! A na zdraví!
Propojení Borové Lhoty a Pyšel pěknou cestou.
Děkuji zastupitelstvu, úřadu a jmenovitě paní starostce a panu místostarostovi za péči
řádných hospodářů. Stejně tak vítám, že se staráte o názor nás, kteří v obci bydlí.
Obec více otevřená novým lidem a novým trendům
omezení rychlosti při vjezdu do obce, zastávky autobusu
Aby zaměstnanci obce se k nám chovali slušně a dělali svoji práci zodpovědně, jsou placeni z
našich daní.
Vytvořit místo, kde se mohou potkávat všichni Pyšeláci – např. farmářské trhy s posezením.
Zde se mohou potkat jak starousedlíci, tak nově přistěhovalí. Součástí může být moderování
vždy zaměřené na nějaké téma. Když se sem přistěhujete a chcete být součástí Pyšel a být i
aktivní obyvatel Pyšel, je těžké se někam připojit a zjišťujete, že všichni mají své skupiny
(hasiči, Sokolové apod.). Takže buď máte kuráž a vloudíte se do skupiny nebo rezignujete a
stane se z vás pouze obyvatel, co tady má dům a za veškerými aktivitami dojíždíte jinam.
"Ohleduplnost a uvědomělost pracovníků obce, kupříkladu kdy byly komunikace od
motorového oleje.
Profesionálnější jednání úředníků obce s občany, nestavět do úředních úkonů osobní spory.
Při výstavbě či modernizaci cest a objektů myslet na budoucnost. Možnost uplatnění
moderních a technicky vyspělých technologií.
Zaměstnávání kompetentních lidí s praxí a sociálním uvědoměním.
Transparentnost jednání obecního úřadu, vůči problémům obce či původních obecních
úředníků.
Nedostatek vody pro stávající občany
chybí tu využití pro větší děti, hřiště, sportoviště
"Obecně, kromě skutečnosti, že služby a obchody v obci jsou spíše podprůměrné (za což si do
jisté míry můžeme sami tím, že nakupujeme v lídlech a kauflandech a obchodníci v místě to
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tak mají vážně těžké), je tu krásná a dosažitelná příroda. S místem pro bydlení pro svou
rodinu jsem proto velmi spokojen. To, že někdy prostě neteče voda, beru jako přechodný
problém a očekávám (věřím), že na jeho řešení samospráva pilně pracuje, protože kapacitně
se město prostě rozrostlo a zdroj vody se musí v nějaké rozumné době úměrně posílit. To, že
v topné sezoně lze větrat jen někdy, protože sousedé topí (asi) uhlím, s ohledem na příchod
jara hážu za hlavu. To, že chodníky jsou podělané od psích hovínek, je realita, to je prostě
všude stejné. To, že občas všichni jezdíme rychleji, neberu jako omluvu a radary a měření
rychlosti – s upozorněním, že se rychlost měří, respektuji a vítám.
Rád bych, aby Pyšely byly vyhledávané nejen kvůli Sokolovně a golfu, ale aby rodiče všech
dětí z Pyšel a z okolí stáli o to, aby jejich dítě chodilo právě do místní školy, protože je široko
daleko nejlepší. Aby se děti úspěšně uplatňovaly na vyšších školách a dále v životě, je dle
mého nejdůležitější investice. Nejde jenom o budovu školy a vybavení, klíčem jsou učitelé,
zde bychom měli chtít to nejlepší. Vedle povinného vzdělávání pak musí navazovat co nejširší
škála sportovních, kulturních, ale i třeba skautských kroužků pro děti. Tady by město mohlo
výrazně přidat.
Pokud jde o veřejné plochy – po pravdě, těch si příliš neužívám. Posedět na náměstí u
mizerné zmrzliny z prášku prodávané z ošklivé maringotky naprosto netečnou obsluhou mě
vážně nelákalo, snad se v tomto blýská na lepší časy. Ostatní veřejná prostranství nevnímám
jako příliš přívětivá a podporující setkávání. Lidé se pak o to více zdržují doma na svých
zahradách. Je tu jedno malé dětské hřiště (pro děti tak do 6 let), které navíc vzniklo spíš z
iniciativy rodičů než obce, ale i tak je to z pohledu veřejných ploch málo. Veřejná sportoviště
tu prakticky nejsou. Přitom, například společenskou funkci by mohl plnit i plácek na
pétanque. A to nechci vůbec začínat o letních měsících a nemožnosti se nikde v okolí pořádně
vykoupat...
...strašně rád bych si na náměstí jednou dal výborný kafe."
chybí přítomnost bankomatu
Chybí lékárna, bankomat, zubař. Zachovat si více přírody.
Při standardním období života mimo COVID, chybí zásadně bezpečnost docházejících dětí do
školy ze strany ulice Nádražní a Čtyřkolská, kvůli absenci chybějícího chodníku. Chybí chodník
po komunikaci Nádražní, Brigádníků s propojením do Lhoty, a to kvůli vlakové zastávce
Pyšely, což je paradox, že tam má obec vlakovou zastávku, ale nemáte se k ní jak dostat,
žádné adekvátní spojení z obce a komunikace pro chodce. Atd.
Snad se změní občanská vybavenost, jinak to bude neúnosné...
Lékárnu, zubaře
rozšířit služby pro obyvatele
Pro život obce je zásadní základní škola. Budova je sice nová, pěkná, ale to není to
nejdůležitější. Vytvořit moderní školu pro 21.stol., přilákat kvalitní učitele! a moderní vedení,
tak, aby děti zůstávaly na 2.stupni ZŠ a hromadně neutíkaly na gymnázia, jiné ZŠ.
Zlepšil se stav školy.
Vybudovat sportoviště
jde to správnou cestou
"zachovat zdravý ""selský"" rozum a nenechat se ovlivňovat tendenčními směry
Propojení Zaječic a Pyšel např. chodníkem, stezkou lesem atp.... Hlavně bezpečně a aby
pokaždé člověk nemusel startovat auto, když potřebuje do Pyšel.
Děkuji za možnost se vyjádřit.
"Za mě zásadní:
- zachovat ráz venkovského osídlení
- zajistit dostatečnou kapacitu infrastruktury – voda, doprava
- zpříjemnit prostor pro žití – rekultivace návsi, chodníky, cyklostezky, veřejný prostor"
V obci mi silně chybí multifunkční sportovní areál (fotbal, basketbal...). Běžně beru děti z ulice
a jedeme do Mirošovic zahrát si fotbal. Tam mají areál z dotací EU a nechají nás tam hrát.
Jelikož se Obora mění na park, kde běhá hodně psů, určitě bych ocenil instalaci dodatečných
odpadkových košů. 1-2 v Oboře, ale třeba i přímo na Loretě. Poslední oblastí je Základní
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škola, kde vidím, že nám odešli mladí perspektivní učitelé. Celkově tam je vysoká fluktuace.
Určitě by se měl sbor stabilizovat a mladí učitelé by měli v Pyšelích zůstávat.
Zlepšit veřejnou dopravu a pořídit menší autobus...
Zlepšit internet v Zaječicích, posílit mobilní signál
navrhuji zajistit vybudování zmíněného sportovně-společenského centra (kombinace kryté
haly a venkovních sportovišť) pro využití veřejností i školou/školkou, a to ve spolupráci města
a soukromého investora – provozovatele (město zajistí pozemek, investor výstavbu, společně
dotaci, dále smluvně se ošetří dlouhodobá dostupnost služeb centra ve prospěch obyvatel
obce a podíly účastníků v tomto společném podniku)
Děkuji za možnost říct svůj názor. Každopádně život v Pyšelích mě baví, stále se zlepšuje a
jsem moc rád, co vše děláte, aby ten život pro všechny byl stále lepší a lepší! :) Jen tak dál!
Děkujeme moc!
Děkuji za tuto možnost se vyjádřit. Doporučila bych se velmi soustředit na vzdělávání a téma
podpory školy a školky – inovace metod, přístupu, podpora učitelů Nejen CoV, ale i běžná
zkušenost říká, že bez kvalitní školy nebude nic... a navíc to nic bude drahé :) Také bych
doporučila podpořit propojování světu – staří/mladí, sdílení sousedské, nové budovy a staré
budovy apod. Ráda se v případě zájmu zapojím i více (koneckonců bydliště budu přesouvat...)
chodník/stezka mezi Zaječicemi a Pyšely
Žiju tu krátce a jsem tu spokojen. Některé věci se mi těžko hodnotí, protože nemám děti
(kvalita školy, školky apod.). Jako obyvatele ulice Na Vráži mě trápí to, že nám obec nezajistila
dostatečný pěší přístup z této lokality do centra obce. Nebýt iniciativy místního obyvatele,
který vybudoval přístup do obce – chodník na svém pozemku, nebyl by teď z této části obce
jiný přímý přístup do obce (pokud si nechcete každé ráno obout holinky a brodit se blátem).
Jediná možnost by bylo obcházet to po silnici pro Pražské ulici (pro chodce nebezpečné) nebo
po Hubertově ulici (na této ulici je zase obcí umístěná závora – nyní otevřena). Obec
spoluvlastní pozemek 160/85 a měla by zajistit chodník či jinou cestu, případně v rámci
stavebně povolovací dokumentace požadovat zajištění cesty po developerovi v této oblasti
operujícím, který teď mimochodem svojí stavební aktivitou téměř znemožnil pěší cestu po
pozemku 160/85. Přál bych si, aby obec naši část Na Vráží, Údolní apod. brala jako nedílnou
součást obce, a nejen jako satelit. Jako sousedi si tu pomáháme, žijeme sousedský život,
záleží nám na chodu obce a chceme se stát její součástí.
Byli bychom velice rádi, kdyby nám až k domu zajížděli popeláři. Vyvážet 4 popelnice přes
celou rozbahněnou Luční ulici, za stejných platebních podmínek jako mají ostatní obyvatelé,
kterým popeláři jezdí až před dům, je značně nespravedlivé. Případnou nápravu bychom
velice ocenili nejenom my, ale všichni obyvatelé Luční ulice. Děkujeme
snížení rychlosti vozidel v celém území obce aspoň na 40 km/h, když ne na 30 km/hod
v obci chybí dětské hřiště, kde by se mohly děti scházet a případně sportovat
chybí veřejně přístupné sportoviště na malou kopanou, nohejbal s umělým povrchem
Řešit podstatné věci, kulturu nevidím jako zásadní problém. Voda, stav silnic, předražené
poplatky, škola a školka.
Větší vyžití pro děti
Obec nic nedělá pro pejskaře (min. koše na odpad).
Rozšířit možnost nakupování, autobusové dopravy, a hlavně zajistit dostupnost lékaře každý
den, 2x týdně je zcela nevyhovující. To je důvod, proč se registruje k lékařce málo
spoluobčanů
Zvládnou současné inženýrské sítě pojmout potřeby v závislosti nárůstu výstavby rodinných
domů? Jsem pro omezení výstavby.
Co nejširší komunikace města k územnímu plánu.
Nastolit opět přirozený rozvoj městečka Pyšely, jestli ne, potom až vyjdeme na procházku
nebudeme mít kam jít, protože všude kolem budou ploty, a to místo, co zbylo, bude narvané
těmi, co měli stejný nápad, přeji hezký rok 2035

