SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
„Rozvoj města – ANKETA“

Sběr dotazníků prosinec 2014 – březen 2015, zpracováno v říjnu 2015
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Jana Masaryka 302, Vlašim
IČ: 232947
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Zpracovatelé: Mgr. Renata Vondráková - analytička
Karel Balík – tajemník MěÚ Vlašim, Mgr. Anna Dufková, asistentka, Lenka Tomášková –
asistentka tajemníka
Děkujeme všem respondentům – obyvatelům města, kteří věnovali svůj čas tomuto
dotazníkovému šetření.
Tento dokument je ve své textové části autorským dílem a jako takový je chráněn autorským zákonem. Dokument je
určen výhradně pro potřebu Města Vlašimi. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována mimo
účely Města Vlašimi bez jeho souhlasu nebo bez uvedení odkazu, citace tohoto zdroje.
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ZPŮSOB PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření probíhalo ve více kolech sběru a více způsoby:
a) První dotazník byl distribuován veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje Města Vlašimi č.
7/2014 ze dne 12. 12. 2014
b) Druhý dotazník byl distribuován 9. 2. 2015:
a. Zpravodaje Města Vlašimi č. 1/2015
b. Možností vyplnit internetovou formu
inzerovanou na www.mesto-vlasim.cz

dotazníku

na

http://goo.gl/JZWRt7

c. Možností stáhnout si ze stránek www.mesto-vlasim.cz .pdf formu dotazníku
k vyplnění a zaslání na e-mail: strategie@mesto-vlasim.cz nebo odevzdáním do
podatelen města
c) Průzkum byl doplněn rozdáním dotazníků ve všech mateřských a základních školách
(leden 2015) s možností odevzdání v příslušné škole nebo na podatelnách MěÚ (Jana
Masaryka, Dvůr 413).
d) Dotazníkové šetření bylo prezentováno po celou dobu také na Facebooku Města Vlašimi.
Celkem bylo výše uvedenými způsoby vybráno 393 dotazníků. Přitom 336 bylo vybráno fyzicky
(Zpravodaj, podatelna, školy) a 56 prostřednictvím internetové aplikace Google, jeden byl
donesen osobně do kanceláře R. Vondrákové. Tyto dotazníky celkem obsahovaly po vytřídění
1917 unikátních sdělení (podnětů), které byly dále analyzovány.
Dotazník byl formulován jako otevřený s možností vpisování vlastních odpovědí. Kvantitativní
dotazy byly pouze statistického charakteru: Věk respondentů, pohlaví a délka bydlení ve Vlašimi.
Vzor dotazníku viz Příloha č. 1.
ZPŮSOB PROVEDENÍ ANALÝZY DAT
Dotazníkové šetření obsahovalo otevřené otázky a analýza proto vychází převážně
z kvalitativních dat. Tj. analýzy výroků respondentů. Kvantitativně byla sledována pouze četnost
odpovědí ke stejným podnětům pro poukázání na priority. Kvalitativní analýza byla provedena
formou „zakotvené teorie“ dle Glasera a Strausse. Údaje byly seskupovány do tzv. „kódů“ a dle
toho tříděny. Frekvence četnosti byla sledována tam, kde se to nabízelo – opakované výroky,
zvláštní tematika, preferovaný způsob řešení identifikovaného problému, atp. Analýza obsahuje
také řadu přímých citací respondentů. Tyto citace nevypovídají vždy representativně, jsou
vybírány s cílem dokreslit obecný trend popsaný v textu nebo naopak upozorňují na odlišný názor
či doplnění obecného trendu o konkrétní sdělení nebo zajímavé sdělení.
Řadu výroků, které popisují stav věcí (př. infrastruktury) nemůžeme verifikovat. Tedy může se
stát, že některé výroky nejsou pravdivé. Verifikace sdělení pro stanovení dalšího postupu města
bude prováděna průběžně při zpracování strategických cílů.
Toto šetření a zpráva má za cíl shrnout názory obyvatel Vlašimi, které mohou být často
protichůdné, nezaložené na pravdě či zkreslené osobními postoji obyvatel. Všechny výroky však
poskytují dobrou zpětnou vazbu pro vedení města. Celkově reprezentativní vzorek dotazníků
vykresluje současný stav města z pohledu jeho obyvatel v daném čase – přelom roku 2014 a
2015.
Pokud zpracovatelé výzkumu disponovali informacemi, které mohou věcně upozornit na nesoulad
některých výroků respondentů s realitou, pak jsou takové informace formou poznámky vepsány
do textu. Jedná se například o stavby, aktivity a problémy, které se podařilo realizovat nebo
vyřešit již v průběhu zpracování výsledků šetření. I během této z pohledu rozvoje města krátké
doby (tj. prosinec 2014 až říjen 2015) se podařila řada akcí. Jsou to konkrétně: Komplexní
úprava Komenského ulice; rekonstrukce silnice V Sadě (k MŠ Vorlina); schvální městské
vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti; posílení kamerového systému
(lokality – zimní stadion); schválení vyhlášky o hazardu; úprava chodníků na ulici
Lidická (komplexně, vč. revitalizace zeleně); zateplení a výměna oken na budově
polikliniky, místa pro parkování zaměstnanců ZŠ Sídliště, hřiště na Vorlině u Obchodní
akademie, nová zastávka/přístřešek Domašín, právě probíhá oprava budovy
Varšavanu.
Zkratky: RV – Renata Vondráková. Texty psané kurzívou v uvozovkách jsou citacemi z dotazníků.
V případě nutnosti byly opraveny gramatické chyby a nespisovné výrazy.
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STRUKTURA RESPONDENTŮ
Ke statistickým údajům upozorňujeme na chybu v dotazníku. Nebyla zde uvedena možnost
zaškrtnout možnost „žijí ve Vlašimi méně než 5 let“. Dva respondenti takový údaj uvedli
explicitně doplněním do dotazníku. Ostatní ve stejné situaci pravděpodobně volili variantu „5 let“
nebo se nevyjádřili (9,7% respondentů). Tedy kategorie 5 let obsahuje i respondenty, kteří se ve
Vlašimi nenarodili a žijí zde méně než 5 let.
S ohledem na počet vybraných dotazníků (393 Ks) můžeme považovat anketu za poměrně
reprezentativní. Dle ČSÚ měla Vlašim k 31. 12. 2014 celkem 11 734 obyvatel, takže v anketě
se jich vyjádřilo přibližně 3,3 %. Ačkoliv byl dotazník označen názvem „pro obyvatele Vlašimi“,
je také možné, že jej vyplnili výjimečně i osoby bez trvalého bydliště ve Vlašimi. Tento údaj jsme
nesledovali odděleně.

Graf: Odpovědi respondentů na délku života ve Vlašimi

Nadpoloviční většinu respondentů tvořily ženy (68 %), kterých v dotazníkovém šetření
odpovědělo 239 oproti 96 mužům. Dominantní zastoupení má skupina respondentů ve věku 26
– 40 let (56 %), a to u obou pohlaví. Naopak nejméně dotazníků se vrátilo od osob do 25 let.

Graf: Věková struktura respondentů dle pohlaví
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Zajímavé nebo často opakované podněty dle četnosti výroků
Podněty / sdělení (časté, zajímavé)

Četnost sdělení

Problematika parkování

165

Problematika školství (v různých významech, i pouze jako obecné sdělení „školství“)

132

Stav a oprava místních komunikací

104

Opravy chodníků a pouličního osvětlení

101

Krytý plavecký stadion (vč. tematiky rekonstrukce stávajícího ve Sportholetu)

98

Řešení dopravní situace „U Kozla“

79

Kulturní dům (opravit, postavit, rozšířit)

76

Problematika zdravotnictví

66

Dětská hřiště (výstavba, oprava, péče)

59

Čistota a úklid města

46

Kulturní vyžití (kino /koncerty /vánoční trhy, atp.)

44

Drogová problematika

40

Nedostatek míst ve školkách + nedostatek zařízení péče o děti do 3 let + nedostatek
nabídky služeb hlídání dětí

40

Práce Městské Policie

38

Poděkování městu za jeho rozvoj

37

Ochrana životního prostředí

34

Urychlené řešení obchvatu (Lidická ulice, Sellier a Bellot, Jinošov, Kondrac)

29

Více pracovních příležitostí

25

Vhodně instalovat lavičky ve městě

23

Trasy a zpoplatnění MHD

23

Umístění nádob na odpad a cena za svoz odpadu

23

Obnova lékařské pohotovosti

20

Podpora podnikání (vč. regulace vzniku dalších supermarketů)

20

Bytová situace (sociální byty, byty pro mladé, bydlení pro seniory)

19

Zrušení heren

15

Opravit záchodky/umývárny v MŠ Velíšská

15

Realizovat chodník pro pěší ke hřbitovu (směrem na Pavlovice)

15

Třídění plastů (netřídí se vše, jen PET)

15

Psí exkrementy (vč. nedostatku košů/sáčků)

14

Řešit osud starého zimního stadionu

14

Prodloužení integrované dopravy do Benešova až k nemocnici

5

Autobusová zastávka Domašín (opravit, vybavit)

5

Zřídit rozptylovou loučku na hřbitově

4

Vlašim zastávka "Jesle" (zřídit přístřešek)

3

Oprava cesty na Znosim

2

Další sdělení výše nezařazena
Celkem

469
1917
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VÝSTAVBA
Komise výstavby
Předseda komise: Josef Slunečko
Členové komise: Mgr. Lukáš Seidl; Zdeněk Dvořák; Milan Kuklík; Ing. Lukáš Kuklík; Ing. Jiří
Pícha; Václav Pazdera; RSDr. Jaroslav Gregor; Ing. Jan Bursík
Hlavní obecná témata/HLAVNÍ SDĚLENÍ:
1. Vybudovat krytý plavecký stadion
2. Hřbitov (špatná cesta - chodník, chybí rozptylová loučka, provozní doba WC –
víkendy/odpoledne – není dostatečná)
3. Rekonstruovat, rozšířit Kulturní dům Blaník/zřídit nový větší - plesy, zábavy/
4. Řešit nové využití pro bývalý zimní stadion (centrum pro mladé/kryté hřiště)
5. Dětská hřiště (rekonstrukce, nová, dopravní, krytá/zimní, lokality - zejména Vorlina)
6. Rekonstrukce záchodků v MŠ Velíšská (3. třída)
7. Postavit další školku
8. Instalovat více laviček (řešeno konkrétně v kapitole „Doprava“)
9. Veřejné osvětlení (nové svítí špatně)
10. Kanalizace (drobné připomínky)
11. Celková rekonstrukce letního kina (zejména WC)
12. IN-line dráha nebo alespoň místo pro ježdění na kolečkových bruslích (asfaltová plocha)
13. Sportovní zařízení pro teenagery/dospělé – vybudovat (vnitřní i venkovní)
14. Více veřejných WC ve městě
15. Poděkování za park a nábřeží
16. Odpadkové koše/koše na psí exkrementy (řešeno v kapitole „Odpady“)
A také témata, která jsou rozpracována pod Komisí dopravy, spadají také pod
výstavbu: Parkování (parkovací dům); dokončit výstavbu obchvatu Vlašimi; vybudování
kruhových objezdů; opravy chodníků; opravy komunikací (silnic); doprovodná infrastruktura
(zeleň, lavičky, patníky, atp.).
Shrnutí výstupů dotazníků – téma Výstavba
Respondenti se v oblasti nové výstavby/rekonstrukce ve městě Vlašimi věnovali zejména oblasti
Sportu, kultury a volného času. Hlavním a nejvíce jmenovaným požadavkem je vznik krytého
plaveckého bazénu s případným dalším zázemím typu sauna, posilovna, zázemí pro děti
(bazének, herna). Dalším velkým tématem je realizace kulturních a společenských akcí
včetně akcí pro školy (maturitní ples, taneční, atp.). Stávající zařízení – Kulturní dům Blaník –
je nedostatečné kapacitou. Není zde vhodné a moderní vybavení (hlavně staré nepohodlné lavice)
a také zázemí (šatny, salónky, atp.). V oblasti školství se objevil požadavek na dostavbu ještě
jedné mateřské školky (případně přidání 2 třídy Na Tenise), přestavba části budovy – záchodky a
umývárny ve 3 třídě MŠ Velíšská. Celkově byl požadavek na renovaci „staré“ budovy v MŠ
Velíšská a dále požadavek na výměnu oken budovy Na Tenise. Obecným tématem je nedostatek
a špatná údržba hřišť. Hřiště požadují respondenti různá – dětská vč. dopravního, lanová – v
parku, hřiště pro mladistvé, hřiště pro všechny věkové skupiny – volejbal, nohejbal, tenis, in-line
dráha/plocha. Respondenti se také zabývali novou náplní dnes nevyužívaných budov a
areálů ve městě (tzv. Brownfields) – Husův dům, bývalá Poliklinika, bývalý zimní stadion
(v parku), bývalé výměníky (u pošty, Na Harfě). Dále byly zmíněny i zanedbané budovy
v soukromém vlastnictví v centru města – Žižkovo náměstí (včele náměstí – „Nová hospoda“,
dále č. p. 129 – u posilovacího hřiště směrem na Palackého nám.), Palackého náměstí č. p. 71,
budova bývalé restaurace „Pošta“, nebo Domašíně – Tvrz (č. p. 1). Výjimečně navrhují
respondenti tyto budovy městem vykoupit a pro účely občanů využít.
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Napříč tématy se objevuje požadavek investovat do okrajových částí Vlašimi – Sídliště,
Vorlina, Spořilov. Tyto části připadají respondentům v kontrastu s nově opraveným centrem
Vlašimi zanedbané a zdá se jim, že jsou podfinancovány. Respondenti reflektují, že do těchto
částí se stěhují (v poslední době frekventovaně) rodiny s dětmi, které zde ale nemají dostatečně
dimenzované občanské zázemí – zejména je kladen důraz na hřiště a další hrací plochy.
Respondenti si také všímali koncepce architektury města. Chybí jim další zeleň – tj. zelené
záhony, výzdoba, výsadba, mobilní a sezónní zeleň – nikoliv „jenom“ stálá výsadba –
stromy, keře.
Ve městě by měl být doplněn „Informační systém“ – oznamovací tabule. Mimo to konkrétně
v hlavní budově MěÚ by měla být ve vestibulu cedule s informací, jaké odbory jsou v lokalitě MěÚ
– Dvůr.
Tematické rozdělení námětů Komise pro výstavbu
-

Sport, kultura, volný čas (také viz „Kultura“ – Kulturní dům)

-

Občanská vybavenost (hřbitov, kanalizace, vodovod, osvětlení)

-

Doprava a dopravní infrastruktura (viz kapitola „Doprava“)

-

Životní prostředí, park („Odpady“ viz samostatná kapitola)

-

(Sociální) bydlení (přesunuto do kapitoly „Sociální problematika a zdravotnictví“)

-

Obecně architektura města

-

Drobné stavby (sochy, fontány, atp.)

-

Ostatní podněty výstavby - jinde nezařazené

Sportovní, kulturní a volnočasová zařízení
Krytý plavecký stadion
Často opakovaným tématem pro výstavbu (a celkově v anketě) bylo jednoznačně vybudování
krytého plaveckého stadionu (98 unikátních sdělení). V současné době dojíždí některé
vlašimské děti do Benešova do bazénu i pro povinnou školní výuku plavání a to je také důležitým
argumentem pro zřízení krytého bazénu ve Vlašimi. Současně má být rekonstruováno stávající
zařízení (bazén, sauna) ve Sporthotelu, protože je v mnoha ohledech nevyhovující: Kapacitou,
zázemím, teplotou vody, prostředí není vhodné pro nejmenší děti. Poslední důvod je také zmíněn
v souvislosti s chybějícími kurzy plavání pro nejmenší děti ve Vlašimi.
Pokud se bude stavět nový bazén, mělo by myslet i na doplňkové zázemí pro nejmenší děti. Mohl
by mít také slanou vodu (inspirace bazén Praha – Hloubětín). Mohl by obsahovat i wellness - tj.
vířivka, sauna, atp. Někteří navrhovali rovnou vznik aquaparku (inspirace – aquacentrum Kuřim u
Brna).
Pro doplnění bylo uvedeno, že na stávajícím venkovním bazénu (v areálu Na Lukách) chybí stín
pro malé děti. Navržené řešení - instalace plachet jako zastínění. K areálu Na Lukách nebyla jinak
žádná jiná kritická připomínka. Areál má být zachován, jak je.
Navrhované umístění pro novostavbu krytého bazénu: Na Lukách; místo bývalého zimního
stadionu. Ideální by bylo postavit rovnou celé sportovní centrum obsahující bazén, posilovnu,
saunu (více typů sauny).
Hřiště, podpora sportu
Frekventovaným tématem jsou dětská hřiště, resp. hřiště obecně. Těch je podle respondentů
nedostatek – vlastně ve všech lokalitách. Nejvíce však byla zmiňování lokalita Vorlina, kde je
hřiště pouze v areálu ZŠ Vorlina a to není veřejnosti přístupné. Zpřístupněno bylo jenom na
krátký časový úsek a po této zkušenosti bylo zase pro veřejnost zavřeno. V lokalitě Vorlina se
tedy navrhuje zřídit hřiště víceúčelové pro více cílových skupin (inspirace – např. hřiště
v Trhovém Štěpánově). Hřiště by mělo být velké, obsahovat by mohlo i hřiště dopravní. Dále by
se měl na Vorlinu vrátit kolotoč. Pro malé děti by mělo být zřízeno pískoviště. Pro starší až
dospělé – možnost zahrát si tenis, volejbal, nohejbal. Poznámka RV – na Vorlině v době
zpracování dotazníků již hřiště vzniklo (v lokalitě u Obchodní akademie); dále veřejnost má
možnost využít hřiště (ZŠ Sídliště, ZŠ Vorlina, koupaliště) organizovaně v předem domluveném
termínu; za poplatek je možné využít hřiště na koupališti prakticky celodenně.
Více podpory a propagace se má dostat obecně hokeji, hokejbalu a fotbalu.
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Kromě plaveckého stadion je opakovaný požadavek na in-line stezku a řada respondentů se také
podivovala, že tato nevznikla už při realizaci cyklotrasy okolo Vlašimi (Vlašimské Aleje) nebo nově
realizované stezky podél Blanice.
Dalšími akcentovanými lokalitami pro vznik dětského hřiště jsou: Park (vč. lanové dráhy, vč.
minigolfu); Bolinka; pískoviště s lavičkami pro malé děti v Zámecké ulici (opravit,
renovovat, zřídit); lokalita u teplárny v blízkosti hasičů u nádraží.
Kromě klasických dětských hřišť byl také požadavek na vznik hřiště krytého pro zimní období
– krytá herna, kde by mohlo být také přidružené restaurační zařízení vhodné pro dětské oslavy,
atp. (RV - TIP - možné zimní využití plaveckého stadionu Na Lukách). Velmi chybí hřiště pro
starší děti/teenagery – tj. včetně in-line dráhy, skate parku, lanového parku, atp. Navazovat na
takové hřiště by mohl i nízkoprahový klub (tj. vnitřní zařízení pro možnost kontaktu
s vrstevníky náctiletých dětí). Velmi často nabízeným prostorem pro vznik takového
zařízení pro mladé lidi je budova bývalého zimního stadion v parku. Pro tuto budovu se
ale také nabízí i jiná řešení: Kryté tenisové kurty (návaznost na stávající areál), demolice a
celkové zrušení sportovních staveb v zámeckém parku (přesun i stávajících kurtů). Stávající
skate park (Na Lukách) – je třeba udržovat, přidat lavičky, přístřešek a bezpečný
dopadový povrch pod lezeckou stěnou na zdi.
Všechna hřiště ve městě potřebují pravidelnou údržbu. Respondenti zdůrazňují nutnost –
přesýpat písek (čistit), udržovat oplocení, opravovat houpačky, u každého hřiště doplnit
„pravidla užívání“. Konkrétní hřiště jmenovaná pro opravu jsou: Hřišťátko u domu v
Komenského 1465 (kolotoč v dezolátním stavu – poznámka RV kolotoč je odstraněn,
nevyhovoval předpisům); hřiště mezi ulicemi Trocnovská a J. Wolkera.
KULTURA
Hned po požadavku na krytý plavecký bazén se objevuje požadavek na rekonstrukci, rozšíření
nebo rovnou novou výstavbu dostatečně dimenzovaného kulturního domu. Dle respondentů
by měl kulturní dům splňovat náročné požadavky na kulturní prostředí pro pořádání divadelních
akcí, koncertů, plesů (hlavně maturitních), přednášek, ale i akcí pro náctileté (rockové koncerty
nevyjímaje). Kulturní dům postrádá řada Vlašimáků. Při alternativním využívání Sokolovny pro
kulturní akce (Věneček, taneční, plesy) je i zde nutné i akutně rekonstruovat toalety a další
zázemí.
Dalším tématem bylo pořádání vánočních trhů a akcí na Husově náměstí. Objevil se požadavek
vrátit tyto akce na Žižkovo náměstí, kde dříve probíhaly. Důraz byl kladen zejména na to, aby se
trhy a další akce konaly hlavně o víkendu a po pracovní době. Chváleny byly tradiční Májové
slavnosti v parku a obecně akce v parku, kterých by dle respondentů mohlo býti více (zejména
o víkendech, svátcích a všech prázdninách). Trhy (nejenom vánoční) by se měly organizovat
pravidelně – př. 1 X za 14 dní a nejlépe na Žižkově náměstí. Mohla by zde vzniknout trvalá
tržnice (stálé stánky).
Kulturní dům Blaník, letní kino, knihovna: Všechny tyto instituce z pohledu respondentů
vyžaduji rekonstrukci prostor, ale i změnu náplně. Nedostatečné je zázemí ale i program.
V letním kině je akcentována rekonstrukce sociálního zázemí (WC). Navrhuje se umístit
knihovnu do větších prostor (př. poliklinika) a rozšířit její služby.
Konkrétní připomínky ke Kulturnímu domu Blaník: Celková rekonstrukce, nutná klimatizace,
staré a nepohodlné sedačky vyměnit, pořádat pravidelné plesy a koncerty; informační technologie
(v domě - WiFi), drahé vstupy na divadla (nebo minimálně zavést slevy pro důchodce a
zdravotně postižené) – inspirace Jihlava, rekonstrukce WC, chybí bezbariérový přístup, je špatné
osvětlení (uváděcí prostor – vstup/foyer) při vstupu do KD Blaník.
Využití (akce) – návrhy respondentů: Koncerty, plesy, maturitní plesy, taneční, divadla,
kulturní kavárna, akce pro náctileté, spolupráce s amatérskými divadelními spolky z okolí.
Občanská vybavenost (hřbitov, kanalizace, osvětlení)
Hřbitov – zde se navrhuje přístup zadní bránou, vybudování rozptylové loučky, změna provozní
doby WC a zejména vybudovat nově cestu ke hřbitovu.
Kanalizace, vodovod
Problematická je kanalizace v Sokolské ulici, chybí ve Znosimi. Dále jsou jmenovány pouze dílčí
problémy: Oprava kanálu u ZŠ Sever – voda teče na zeď zimního stadion; kanál v Domašíně před
č. p. 31; výpadky teplé vody pod správou společnosti Dalkia (Poznámka RV – jednalo o problémy
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technického charakteru po uvedení nového vedení vody do provozu, tyto problémy by měly být
již odstraněny).
Veřejné osvětlení
Častou výtkou bylo hůře svítící nové osvětlení v ulicích. Konkrétně by se mělo osvětlení
doplnit: v Bruku; jedno světlo instalovat za mostem přes řeku - směr k zimnímu stadionu Na
Lukách; na Sídlišti Sever; u Domu s pečovatelskou službou u vzrostlých jedlí nainstalovat alespoň
jedno světlo. Lepší osvětlení chodníků u školy Vorlina. Instalovat alespoň 2 kusy veřejného
osvětlení mezi vesnicemi - Bolinka a Bolina z důvodu bezpečnosti chodců i řidičů. Chodci jsou zde
v noci snadno přehlédnutelní.
Hroší viditelnosti i přes instalované osvětlení bylo jmenováno v těchto lokalitách: Osvětlení
přechodu ulice Okružní u Penny - v nočních hodinách je přechod u Penny v ulici Okružní velmi
špatně osvětlen a chodci nejsou příliš vidět; chodník v ulici Blanická („Osvětlení ul. Blanická lampy osvětlující silnici a né chodník.“); osvětlení na parkovišti za Domem služeb (okolo staré
kaple, parkoviště). Několik připomínek bylo i k načasování nočního osvětlení – řešit lépe
s ohledem na brzkou ranní pracovní dobu. Návrh na znovunasvícení kostela a brány do parku.
Životní prostředí, park
Udržení současného vzhledu města akcentuje řada respondentů. Nicméně přáli by si ještě více
zeleně do centra – záhonky, kontejnery s květinami, sezónní zeleň (květiny) atp. Velmi a často
oceněné byly práce v Zámeckém parku, dále nově rekonstruované okolí řeky Blanice (nábřeží).
Připomínky byly ke kácení zeleně v centru. Co se týká Vlašimského zámeckého parku, padlo
několik podnětů z oblasti výstavby. Mělo by se zde vybudovat větší hřiště (a také lanové), dále
instalovat více laviček na slunných místech, odstranit nevhodné stavby v parku, tj.
bývalý zimní stadion, tenisové kurty a další sportovní zázemí. Navrženo je oživení stezky v parku,
například: „U "hlavní "louky - oživit nějakou pověst či legendu jako zajímavost pro návštěvníky.
Zdrojem je Polánka. Zde se točily záběry filmu Habrmannův mlýn. Jára Cimrman (či jeho hrotu)
mlhy vařil ve zdejším mlýně. Zdroj informací je! O pevnosti Hradiště, tamním kostele, o Polánce,
železné huti, o valše a mlýnu tamtéž!“. Dále by se měla do parku vrátit fontána žába a vodník. Po
městě obecně by mělo být více nádob s mobilní zelení.
Drobné stavby (sochy, fontány, atp.)
Navrhuje se: Doplnit fontánu k Varšavanu; oprava knížecí hrobky a parková úprava okolí –
lavičky; postavit v centru města sochu nejslavnějšímu vlašimskému rodáku pražskému
arcibiskupu Janu Očkovi; v Domašíně - osekání rybníka od náletu a uvedení do stavu, aby se zde
třeba dalo koupat. Vrátit kašnu do Domašína.
Ostatní podněty výstavby - jinde nezařazené
Návrhy na opravy ve městě: Opravit budovu Varšavanu (RV – říjen 2015 – oprava právě
probíhá); opravit budovu supermarketu Albert; opravit budovu Gymnázia Vlašim (respondent ví,
že se jedná o krajskou budovu, ale chce podnítit jednání); opravit fasádu a svody od žlabů na
Radnici; vybudovat další průmyslovou zónu; dořešit fungování letiště a podporovat jej; podpořit
dokončení fasád domů v centru (znovu obnovit dotace z města); zřídit zrcadlové bludiště; řešit
využití náměstí v Domašíně; zřídit všude v městských prostorách a budovách městských zařízení
WiFi síť (internet volně přístupný).
Specifický podnět: „Oprava strouhy po povodni z Domašínského rybníka - odtok vody (mezi
pozemky Severová a Jarolím) vymletá část asi 8 m (starý dluh z. k. 2013!)“.
Dále byly navrženy tyto investiční záměry: Nákupní centra – OBI, Baumax, Bauhause (často) –
stavba, dílna, zahrada; HM (oděvy), Deichmann (obuv), Starbucks (káva), skladovací objekt
(pro stěhování, atp.); útulek pro opuštěné kočky (např. u Kupsova mlýna).
Návrhy na nové globální/ nadnárodní obchodní domy kontrastují s názorem jiných respondentů,
kteří požadují zrušit další výstavbu nových obchodních center (ničí místní obchodníky) a požadují
v tomto směru na Městu Vlašimi, aby takovým výstavbám zamezilo.
Dále podnět mimo výše uvedené: „V hale vlakového nádraží sloup už asi 3 roky mimo provoz
informační zařízení (žlutá bedna vpravo od vstupu. Je to prima věc, pokud je v provozu. Proč není
funkční?“
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DOPRAVA
Komise dopravy
Předseda komise: Petr Blabol
Členové komise: Pavel Ptáčník; Petr Štěpánek; Mgr. Zdeněk Brýl; Jiří Krupička; PaedDr. Petr
Martínek; Bc. Petr Dymák; Jiří Nosek; Ing. Václav Fejtek; Bc. Milan Mach; Jaroslav Lukeš; Jiří
Vondruška
Hlavní obecná témata:
1. Parkování
2. Dokončit výstavbu obchvatu Vlašimi
3. Vybudování kruhových objezdů
4. Bezpečnost
5. Opravy chodníků
6. Opravy komunikací (silnic)
7. Městská doprava
8. Integrovaná doprava (Benešov, přilehlé obce)
9. Doprovodná infrastruktura (zeleň, lavičky, patníky, atp.)
Shrnutí výstupu dotazníků
Téma dopravy bylo nejčetnějším tématem ankety. Celkem jsme k této problematice zaznamenali
442 z 1917 podnětů. Navíc řada dalších podnětů byla přiřazena pod Komisi výstavby, i když se
překrývaly s Komisí dopravy. Jako hlavní problém se jeví parkování prakticky ve všech
částech města – tj. centrum i okrajové části, včetně nedostatku parkovacích míst na sídlištích a
u paneláků. Většina občanů navrhuje řešení situace parkování těmito způsoby:
A) navýšením počtu parkovacích míst, včetně vzniku parkovacího domu;
B) regulací parkování – tj. novou koncepcí placeného parkování;
C) zpřehledněním parkování tam, kde to jde – tj. př. značení parkování na chodnících,
nové vodorovné značení;
D) koncepcí městské dopravy – její navýšení nebo provoz ZDARMA (zejména pro
důchodce nad 70 let); poznámka RV – lze řešit jako bodové permanentky /př. 2 jízdy
denně zdarma/
E) výjimečně se navrhuje řešení podpořením cyklistiky – tj. vznik cyklotras a pruhů pro
cyklisty.
Jako důležitá investiční akce byla kromě podpory návrhu vzniku parkovacího domu, také velmi
často zmiňována výstavba „Kruhového objezdu U Kozla“, vč. nového sjezdu k zimnímu
stadionu. Tento sjezd by mimo jiné také ulevil problematické dopravní situaci u ZŠ Sídliště, kde
není dostatečná možnost parkování pro rodiče dětí při jejich vyzvedávání, ale ani dostatečná
možnost otočení se. Proto zde zejména v ranních hodinách dochází k mnoha dopravním kolizím.
Obdobně neregulovaná je situace u ZŠ Vorlina opět hlavně při ranních špičkách provozu. Zde
navíc byla uvedena častá kolize s příjezdem autobusu ke škole – nevhodné umístění zastávky a
její špatné označení.
Třetí velkou investiční akcí, která byla opakovaně sdělována je „Dokončení obchvatu Vlašimi“
– tj. od Kondrace, okolo Sellier a Bellot – odklon dopravy z ulice Blanická, která je cestou do ZŠ
Vorlina a MŠ Kolonka + MŠ Vorlina.
Opravy silnic a chodníků byly rovněž frekventovaným tématem a konkrétní místa jsou uvedena
ve výčtu níže. Nicméně i od doby sběru dotazníků do vyhodnocení ankety došlo už k několika
hlavním opravám – zejména střed města/ Komenského ulice a také ulice V Sadě (k MŠ Vorlina).
Kontroverzním tématem je vybírání parkovného v centru nebo jiných částech města. Občané
upozorňují, že nezpoplatněním celého centra (Komenského ulice zejména), jsou některé části
města znevýhodněny na úkor jiných. Podle názoru 19 respondentů by se mělo platit, buďto
9

všude, nebo nikde. Občané také vyjmenovali konkrétní návrhy na zřízení nebo opravu (lepší
značení) přechodů pro chodce.
Důležité podněty jsou také k integrované dopravě, zejména k zajíždění až k ZŠ Vorlina při
ranních spojích do školy a zajíždění až k Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově –
eliminace velmi dlouhé chůze od nádraží (podnět zejména starších občanů).
Konkrétní podněty pro Komisi dopravy
Parkování
Provést revizi koncepce placeného parkování ve městě. V této věci panovaly rozdílné názory.
Někteří občané by si přáli placené parkování zcela zrušit, zejména v oblasti Žižkova
náměstí, okolí Spolkového domu a Městského domu dětí a mládeže. Jiní by chtěli
zrovnoprávnit všechny části centra města a tedy zavést placené parkování v celém centru – tj.
hlavně v ulici Komenského. Někteří navrhují například první hodinu parkování zdarma.
Konkrétně vyjmenovanými plochami s problémy v parkování jsou: V centru – OD Cíl
(parkovací místa v okolí supermarketu Albert), Blaník, kolem Balatých; vyřešit parkování
zaměstnanců ZŠ Sídliště, parkují, kde se dá a ničí trávník, který přiléhá ke komunikaci
(poznámka RV – již řešeno – realizována parkovací místa pro zaměstnance u školy + možno řešit
parkovací místa v ulici Březinská); parkovací místa Prokopova; parkovací místa v ulici Bohuslava
Martinů; parkovací stání okolo ZŠ Vorlina (velmi frekventované); parkování na sídlištích (obecně)
– konkrétně – „Vybudovat nová parkovací místa na Sídlišti Sever tak, aby v Severní ulici nestála
auta na chodníku (s kočárkem se Severní ulicí na chodníku nedá projít!!!!)“; parkování na
chodnících při autobusovém nádraží; rozšíření parkovacích míst v ulici B. Martinů; na sídlišti u
paneláku 1167/1168 vybudovat parkoviště pro auta; parkují vozy v ulici Československé armády
(Poznámka RV – výjezd na Řimovice), kde blokují dopravu a v přilehlých ulicích.
Dále byla navrhována regulace parkování změnou značení či zpřísněním práce Policie
ČR/Městské policie při pokutování špatně zaparkovaných aut: Auta parkují většinou na
chodnících, stále stojí auta na chodnících - viz Žižkovo náměstí (před prodejnou elektroniky a
galanterie), Pláteníkova ulice; parkování za obchodním domem Blaník na bývalém hřbitově je
problematické při příjezdu auta stojící před panelákem a zásobovací vůz vykládá zboží u OD, není
možné vjet na parkoviště. Ulice Navrátilova - také je třeba upravit v této ulici stání a parkování.
Zlepšit stav vedlejších ulic a chodníků, které jsou ve špatném stavu zřejmě i na úkor centra
Vlašimi.
Ulice Navrátilova je specificky problematická a kontroverzní. Obecně je zmiňováno
nedostatečné řešení parkování či zákazu parkování v ulici. Na druhou stanu někteří by rádi
obnovili možnost parkování na chodnících, jiní by toto zrušili. Další chtějí doplnit ulici jasným
značením – bílé dopravní značení – parkovací pruhy.
Parkovací dům má obecně podporu obyvatel města. Některým není ale zřejmá jeho koncepce.
Zdali bude sloužit primárně pro parkování aut rezidentům (tj. zejména obyvatelům středu města
a také paneláků), nebo zdali bude sloužit i pro jednorázové parkování, případně jako P+ R – tj.
v návaznosti na další spoje do Benešova, Prahy, atp. S ohledem na „hlad“ po parkovacích místech
je pravděpodobné, že parkovací dům bude velmi rychle naplněn a je tedy nutné jej vystavět jako
součást ucelené koncepce v oblasti regulace parkování ve městě. Bude otázkou také zpoplatnění
parkování v parkovacím domě, které bude vázat na jeho koncepci (tj. př. roční karty, atp.).
Kromě parkovacího domu je třeba dle výsledků šetření podpořit také lokální možnost garážování
aut a to jednak výstavbou garáží a dále regulací nové výstavby tak, aby přikazovala dostatečný
prostor pro garážování/parkování aut a to ve všech částech města (zejména na sídlištích).
Obchvat Vlašimi
Jedná o jedno často zmiňovaných témat a investiční akci, kterou obyvatelé požadují. Upozorňuji
také na to, že tato akce je již dlouho plánovaná, ale zatím bez výsledku. Při realizaci/plánování
obchvatu by se nemělo zapomenout na doprovodnou infrastrukturu – zakomponovat cyklostezku,
podchod pro cyklisty/pěší u Jinošova. Obchvat má vazbu nejen na řešení dopravní situace
v centru města, ale zejména uleví ulici Blanická, která je cestou do školy (Vorlina) a školek
(Kolonka, Vorlina). Obchvat je také klíčovým prvkem pro napojení na D1.
Kruhové objezdy/semafory
Kruhový objezd tzv. U Kozla – tedy křížení ulic Vlasákova a Politických vězňů je akcí, se kterou
občané již počítají na základě opakovaných informací od vedení města. Tato stavba také souvisí
s vybudování sjezdu na zimní stadion a ulevením dopravy (včetně řešení parkování – zejména
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v ranních hodinách) pro ZŠ Sídliště, která se tím stane přístupnou z obou stran. Rodiče budou
moct tím pádem děti vyzvedávat a dovážet na parkoviště u zimního stadionu a děti již nahoru do
školy dojdou (v opačném směru sejdou).
Byly ale navrženy i další 2 kruhové objezdy:
1. u Benziny – ulice Riegrova/Vlasákova/Okružní
2. u ZŠ Březinská – ulice Divišovská, Politických vězňů, Palackého náměstí
Tyto objezdy mohou být alternativně dle názorů občanů řešeny semafory. U všech 3
navrhovaných kruhových objezdů jsou také zmíněny další dopravně-bezpečnostnní prvky:
dostatečně značené (osvětlené) přechody pro chodce, retardéry.
Semafory jsou také navrhovány v Domašíně u autobusové zastávky.
Bezpečnost dopravy
Bezpečné přechody pro chodce, retardéry, hlídání rychlosti na výjezdech z města
Bezpečnost dopravy, ale také bezpečné a bezbariérové chodníky a přechody pro chodce byly
dalšími obecně zmiňovanými tématy.
Zpomalovače, retardéry byly navrhovány v úsecích: Od LTD ven z města směr Divišov („kde
je mohutně překračovaná rychlost“); v Domašíně („Domašínský ostrůvek je zlo - auta jezdí v
protisměru, stojí až v zatáčce, přitom místa byla dost - nevím proč vozovku zúžily a chodníky
rozšířily v Domašíně, nemá kde se otáčet místní doprava.“); v Navrátilově ulici („Umístit
minimálně 3 kusy zpomalovacích pásů do Navrátilovy ulice!!!“); ulice V Sadě.
Přechody pro chodce – obecně bylo navrhováno doplnění. Občanům se zdá, že přechodů pro
chodce je ve městě málo. Konkrétně navrhují přechody doplnit v těchto lokalitách: U
hranic mezi starým sídlištěm a tržištěm; na Husově náměstí směrem k Farnímu úřadu resp. k
bývalému OUNZ; v ulici Benešovská (doplnit více přechodů, př. ke konci města); v Nádražní ulici
při východu z nádražní budovy; Bolinka - Přechod pro chodce na autobusové zastávce; více
přechodů pro chodce v Domašíně; vyznačení přechodu na Divišovské u Drupolu, proti schodům
od Nerudovy ulice (posunutí asi o 5m); řešit lepším způsobem přechody u LTD (tj. vodorovně
k LDT a také kolmo – směrem do čtvrti s domky – U Vodárny, atp.); obnova přechodů pro chodce
pod Židovským hřbitovem a k Auto Brejla; Udělat přechod pro pěší mezi Teskem a prodejnou
elektro.
Zmíněny explicitně byly také 3 nebezpečné přechody, které by se měli doplnit o dopravněbezpečnostní prvky (osvětlení, značení, ostrůvek, atp.):
1. Přechod v křižovatce – Riegrova/Vlasákova – Čerpací stanice Benzina (časté
sdělení)
2. Přechody v ulici Blanická (chybně označena jako Kondracká) při výjezdu z ulice
Navrátilovy
3. Přechod v ulici Lidická směrem od S&B na Pelhřimov
„V okolí přechodu pro chodce z Obory na dětské hřiště mnoho řidičů nedodržuje maximální
povolenou rychlost v obci. Tento přechod je pro děti z Obory v podstatě jedinou možnou cestou,
jak se na hřiště dostat. Navíc přechod často využívají i dospělí obyvatelé, protože přes hřiště
vede cesta ke střelnici a k lesu. Doprava by měla být korigována například umístěním
informačního radaru i směrem od města (ale mnoho řidičů ví, že rychlost překračuje, a je jim to
zcela jedno) nebo ještě lépe radaru, který uděluje pokuty z obou směrů. Na Lidické občas
kontroluje řidiče Police ČR, ale rychlost neměří. Další možností je instalace bezpečnostního
semaforu, který ukazuje červenou, když řidiči překročí povolenou rychlost. Též by mohlo pomoci,
kdyby byl přechod rozdělen můstkem uprostřed, což by jízdní pruh zúžilo a zpomalilo.
Nezapomínejme také, že křižovatka, na které auta z hlavní silnice do Obory odbočují, je riziková
a již se zde několik dopravních nehod stalo (většinou proto, že rychle jedoucí řidiči začali
předjíždět auto, které se v danou chvíli chystalo do Obory odbočit).“
Bezpečnost dopravy obecně
Dále si občané všímali obecně bezpečnosti dopravy ve městě. Konkrétně by se mělo řešit:
Agresivní jízda některých mladých řidičů po městě; dopravní situace u škol – v ulici Navrátilova
snížit rychlost na 30 km/hodina a obecně snížit rychlost v okolí škol (RV – možno alternativně
řešit značením cesta do školy – oblíbené př. v Rakousku – „žluté šlápoty“ nebo obrázky na
stromech/sloupech osvětlení – textilní návleky s obrázky dětí upozorňující řidiče na riziko kolize);
zajistit bezpečnost provozu pro cyklisty (vyznačit pruhy); dále upozornění na barvu na
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přechodech – „bílá barva na přechodech klouže, je moc hladká (i v létě)“; značení krajnice
(zejména směrem na Pavlovice); obecně nebezpečná je situace pro pěší směrem na hřbitov
(Pavlovice) a tato část vstupu do města je dopravně podznačená dle řady respondentů.
„Moc prosím, zda by nešla dořešit otázka chybějících okrajových čar mezi Vlašimí a Pavlovicemi a
"lesem". Každodenní dojíždění do Prahy by to trochu zlepšilo. Ta krajnice je tam opravdu špatně
vidět.“
Omezení rychlosti se navrhuje v těchto ulicích: Navrátilova, výpadovka na Řimovice,
Bolinka, Domašín – průjezd. Pokud možno maximální eliminace dopravy v centru města –
zejména průjezdy kamionů, větších aut, autobusů.
Opravy chodníků
Obecně se znovu jednalo o frekventované téma i s vědomím, že se jedná o „nekonečnou práci“.
Konkrétně jsou vyjmenovány tyto chodníky: Nejčastěji je zmiňován chodník (a jeho
absence) na hřbitov; dále tyto chodníky: K domu č. 1299; v Benešovské ulici; na sídlišti Sever
mezi domy a Moravanem; Sídliště Divišovská 1167 a 1168; v ulici Navrátilova; lepší osvětlení
chodníků u školy Vorlina; chodník od ul. Lidická k MŠ Kolonka (ulice Ke Spravedlnosti), ulice A.
Roškotové; pořádný chodník kolem RD v Havlíčkově ulici (nad Penny Marketem) – lepší cesta k
supermarketu; Havlíčkova - mezi domy 1568/9 a 1563/4; okolí MŠ Velíšská; oprava chodníku cesty spojující Žižkovo náměstí a novu cyklostezku + vyřešení napojení této cesty na cyklostezku
- v současné době si všichni zkracují cestu přes "hrb" pod mostem = ostuda nové stavby; Oprava
chodníku od prodejny ARMY k lávce u koupaliště; Lidická směrem k Sellier a Bellot; Opravit
chodníky na obou stranách Lidické ulice od lékárny Lidické 930 směrem k firmě Sellier & Bellot;
Dolnokralovická ulice; „opravit chodník od KD Blaník po okruhový objezd k OD - Albert část
chodníků již po opravě od banky k obchodu kebab se opravdu nepoved je to vlnobití v zimě
NEBEZPEČNÉ“; „OPRAVIT - chodník od domu 1193 - Družstevní směrem k "MORAVANU" je v
dezolátním stavu cca 50 m“.
Chodníky chybí zcela: Na hřbitov, v Bolince, v Domašíně, vybudování spojovacího chodníku od
prodejny Billa a masna Jatky směrem k prádelně podél řeky, chodníček k hvězdárně a propojení
aleje k modré kapličce.
Při plánování nových chodníků je třeba dbát na kvalitní zmapování běžných tras, kterými občané
chodí, případně zamezit vytváření vyšlapaných cest vedle chodníků nějakou zábranou př. kámen,
patník, betonový květináč atp.
Připomínky byly také ke způsobu oprav chodníků: Spravovat by se pokud možno měly
chodníky ne asfaltem, ale dlažbou. TS by měly provádět údržbu komunikací z kostek (metař zaplňování spár mezi kostkami). Provádět opravy propadlin.
Bezbariérovost chodníků
U chodníků by se dle výpovědí respondentů mělo důsledně dbát na bezbariérovost pro všechny
skupiny – invalidé, matky s kočárky, ale také chodci. „Zpřístupnit promenádu u Blanice a
severního sídliště pro méně pohyblivé a matky s kočárky.“ „Chodníky - vozím invalidní vozík.
Vlašim končí u Budvaru v Lidické ulici a směrem k továrně mám co dělat, abych invalidu
nevyklopila.“ „Nájezdy pro kočárky (vozíky pro postižené) na chodníky v centru - konkrétně
chodník k MŠ Velíšská a přejezd silnice mi znepříjemňuje život velmi, ale najdou se i další
místa.“ „Oprava chodníků v ulici Lidická - stav chodníků v ulici Lidická od křižovatky s ulicí
Nádražní směrem ven z města je místy tragický, chodníky by si zasloužily pořádnou opravu. Také
by bylo vhodné zlepšit bezbariérovost chodníků, což ocení i rodiče s kočárky. Např. na křižovatce
ulici Lidická a Nádražní je na obou stranách přechodu v ulici Nádražní velmi vysoký obrubník. Na
tomtéž místě na přechodu v ulici Lidická je na jedné straně snížený nájezd, ale na druhé je opět
vysoký obrubník.“ „Nájezdy pro kočárky - ne všechna místa dobře přístupná např. ZŠ Vorlina
chybí nájezd.“ „Vybudovat chodník ve Vlasákově ulici na konci Vlašimi směrem k židovskému
hřbitovu a dále k městskému hřbitovu. Úsek od konce Vlašimi až k židovskému hřbitovu - to je
katastrofa. Je s podivem, že tam přes hustý silniční provoz a chodce směřující ke hřbitovu a zpět
- zvlášť v době weekendu nebo svátků nedošlo ke střetu chodce s projíždějícím vozidlem.“
K chodníkům postrádají také občané i více laviček, úpravu zeleně a lepší osvětlení. Konkrétně se
mají doplnit lavičky: Na Vorlině, na Lidické ulici od „Budvaru“ k továrně a k „Oboře“ (včetně
košů na odpadky); podél přeložky od Benziny směrem k Tesku; na Sídlišti; okolo nové cesty
podél Blanice; směr – město – okružní – obora (cestou do Obory); u kostela; před barákem A.
Roškotové 1353, u domu s pečovatelskou službou na Sídlišti.
Doprovodná infrastruktura
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(zastávky, drobné prvky, zeleň, atp.)
„Vybudovat další lávku přes Blanici v lokalitě Prádelna Kyselý (dostupnější cesta pro občany ze
Spořilova k cyklostezce, atletickému stadionu, hřišti s umělým trávníkem, zimnímu stadionu,
koupališti).“ „Rekonstrukce lávky u koupaliště.“ „Domašín - rekonstrukce mostu na hlavní silnici
pod kostelem. „Husovo náměstí - sloupky okolo překáží, zmenšují prostor vnitřku pro garážování
a vjezdy omezené. Sloupky dobré pro uvázání koní, automobilista se jich trochu bojí, určitě už je
někdo boural. Jinak jsou hezké, ale určitě přispívají k omezování života na Husově náměstí.“
„Odstranit vyčnívající obrubníky, zužují průjezd konkrétně pod kruhovým objezdem u "Alberta".“
„Doplnit viditelné patníky směrem na Pavlovice.“ „Přehodnotit parkování na Žižkově náměstí tak,
aby byla alespoň naděje na oživení (zrušit zbytečné a v prostoru nevzhledné patníčky a tím
umožnit šikmé - kolmé krátkodobé parkování (do 15 min. bezplatně).“ „Zastávky autobusu na
Třídě politických vězňů a Sídliště Sever jsou hanbou města.“ „Zábradlí naproti kavárně Žirafa u
památníku obětem, auta parkují i na cípu hvězdy - "neúcta".
Zastávka Vlašim – Velíšská (jesle): „Na autobusové zastávce Vlašim jesle (Velíšká ulice)
instalovat přístřešek s lavičkou.“
Opravy komunikací (silnic, cest)
Podle občanů by se měly opravovat komunikace po celém městě. V současné době tedy díky
zrekonstruovanému centru zejména okrajové komunikace. Velmi často byla zmíněna oprava
Komenského ulice. Nicméně ta byla již v průběhu šetření během letních prázdnin 2015 opravena
komplexně a oprava ulice V Sadě (k MŠ Vorlina) – zde se také již oprava realizovala. Dalšími
navrhovanými silnicemi jsou tyto (Komenského ulici a ulici V Sadě již neuvádíme – viz výše):
1. Navrátilova ulice (velmi častý požadavek)
2. Ulice Riegerova od křižovatky U Kozla k Benzině
3. Vlasákova ulice (od Benziny k čističce)
4. Ulice J. V. Sládka a ulice Hrubínova
5. Sokolská ulice
6. Nový povrch silnic Dobrovského - Sukova ul. – Longenova
7. Sídliště Sever – „Uskutečnit generální opravu živičného povrchu vozovek, chodníků na
sídlišti sever 40 let se jen záplatuje "hrůza".“
8. Opravit komunikaci do Vracovic
9. Opravit silnici směr Řimovice a přilehlé silnice Jiráskova ul.
10. Opravit silnici Vlašim - Velíš
11. Rozšířit Severní ulici, aby městská doprava mohla projíždět sídlištěm Sever
12. Ulice Československé armády
13. Z Domašína na Znosim
14. Opravit pozemní komunikaci na sídlišti (nad ZŠ sídliště)
15. Vlasákova ulice - odbočka na ulici úzká a Ratajská - opravit silnici
16. Spojovací ulice
Nově se navrhuje budovat tyto cesty:
1) Cestu od železničního přejezdu u ČSAD podél kolejí až k ulici Pod Tratí - pro chodce,
matky s kočárky, cyklisty;
2) Vytvořit okruh pro pěší - alejka, rybníky, ořechovka, hvězdárna Vlašim.
„Vytvořit okruh pro pěší - alejka, rybníky, ořechovka, hvězdárna Vlašim. Poslední část je nutné
absolvovat po velmi rušné silnici. Opravdová cyklostezka - pro malé děti, in-line brusle…
prodloužení cyklistické stezky ve směru na Hrádek a potom na Český Šternberk.“
Dále byly zmíněny místní přístupové komunikace: „Před panelovým domem Blanická 1299
dodělat příjezdovou cestu, jezdíme k domu po trávě“; „Opravit (zpevnit) boční cestu od asfaltové
cesty k brance u starého hradu.“
Nově opravované silnice (zejména v centru) by podle řady respondentů neměly být tak úzké
(různé důvody – př. dostupnost záchranných složek, dodavatelů, atp.). Toto sdělení však
neodpovídá požadavkům jiných respondentů na zklidnění dopravy a eliminaci průjezdu velkých
13

aut (autobusů) v centru. Více připomínek je zmíněno k přílišnému zúžení silnice, které vede
centrem Domašína.
Městská doprava
Pokud se týká městské dopravy, pak ji chápou občané jako jedno z řešení nedostatku
parkovacích míst v centru. Bylo navrženo, že lidé nad 70 let by měli mít možnost jezdit
městskou dopravou ZDARMA. Dále by mohla existovat nějaká roční platba za městskou
dopravu (permanentka). Jízdy by měly být frekventovanější. Městská doprava by měla mít
zastávku také u nádraží. „Zastávka dopravy (integrované) u úřadu - těžké nákupy do obcí se
tahají k nádraží.“ Doprava by měla zajíždět do Vorlinské aleje, mít zastávku na Žižkově náměstí a
na již dříve zmíněném nádraží. Nedostatek spojů se zdá být do Bolinky. „Pro okrajovou oblast
Bolinka je dopravní obslužnost nedostatečná: Zrušený spoj městsé dopravy 7,30 pro žáky ke
škole Vorlina, též spoj MHD z Vlašimi v 13:00.“ Dále připomínka k jízdnímu řádu: „Upravit jízdní
řád městské dopravy k platnosti po celý rok bez změn o školních prázdninách.“
Integrovaná doprava
Tuto část uvádíme formou typických citátů:
„Vyřešit problém dopravy z Vlašimi do Benešova a zpět u dálkových autobusových linek - občané
jsou omezeni při výběru autobusových spojů tím, že dálkové linky odmítají prodat jízdenku na
místo zastávky, kde chce cestující vystoupit (pokud občané chtějí těchto spojů využít, jsou nuceni
koupit si z Vlašimi jízdenku např. až do zastávky Benešov Lidl, v opačném směru z Benešova až
do Čechtic, ačkoliv chtějí jet pouze do Vlašimi).“
Významným sdělením je požadavek na zajištění zajíždění integrované dopravy až do nemocnice
v Benešově (počet sdělení 5): „Integrovaná doprava by měla končit u nemocnice v Benešově,
protože se jedná o nemocné a staré, kteří z přilehlých obcí nestihnout ranní spoj a ne jejich
vinnou byla zrušena nemocnice ve Vlašimi. Většina starých lidí nemá svoji dopravu.“ „Prosadit
zajíždění integrované dopravy Vlašim-Benešov až k nemocnici - po zrušení nemocnice Vlašim je
obtížné pro nemocné a staré lidi chodit pěšky z nádraží ČD i ČSAD. Autobus zajíždí k nemocnici
jen do 7 hod ráno.“
„Posílit vlakové spojení - vlakové spoje Vlašim - Benešov, Benešov – Vlašim.“ „Spojení Vlašim Benešov (sobota, neděle ráno).“
„Byl by to docela dobrý spoj, který by jezdil - Vlašim, Bolina, Zdislavice, Rataje, Kladruby Vlašim.
Nic takového nejezdí.“
„Doprava - vlak jede moc málo, v sobotu chodím do práce do Zdislavic pěšky, protože ráno jede
vlak až v 7 hodin.“
„Dopravní obslužnost (autobusové spojení Vlašim - Praha a zpět).“
„Pokud jede vlak z Vlašimi nádraží do Trhového Štěpánova spouštět závory až při jeho zastavení
na zastávce, dlouhé fronty až k Tescu.“
„Prodloužit trasu Znosim - Vlašim až na ZŠ Vorlina (bus) - školní, vyloučit
přestupování.“ „Vyřešit když jedou děti z vesnic tak aby autobusy jim stavili až u ZŠ Vorlina.“
(Poznámka RV – velmi technicky obtížně řešitelné.)
„Kruhový objezd u Kozla je v jednání, možná opravit vlakovou zastávku v Domašíně. Jinak jsem
spokojen.“
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ŠKOLSTVÍ
Komise pro výchovu a vzdělávání
Předseda komise: Mgr. Olga Šťastná
Členové komise: Mgr. Olga Mládková; Mgr. Blanka Havlíčková; Mgr. Martina Fialková; Mgr.
Alena Matějovská; Mgr. Petr Jíša; Edita Dvořáková; Hana Cacáková; Bc. Jana Píchová; Mgr.
Veronika Hanusová
Hlavní obecná témata:
1. Menší počty dětí ve třídách
2. Opravy v MŠ Velíšská (záchodky ve 3. třídě, stará budova – celková rekonstrukce)
3. MŠ Velíšská/ Na Tenise – opravit/vyměnit okna, doplnit ještě jednu třídu (rozšířit kapacitu)
4. Málo míst ve školkách i přes novostavbu na Vorlině
5. Rozšířit družinu pro 4. a 5. třídu (ZŠ Sídliště)
6. Hlídání dětí (obecně, o přestávkách – polední, před školou, jesle + alternativní zařízení pro
děti do 3 let obecně)
7. Zdravé jídlo ve školách
8. Podpora alternativám (Montessori)
9. Střední školství (revize oborů, oprava budov - Gymnázium)
10. Podpora sportu (obecně)
11. Zvýšení kvality výuky, celoživotní vzdělávání učitelů
12. Bezpečnost ve škole a v okolí (boj s šikanou, zamezení vniknutí cizích osob do budov)
Shrnutí výstupu dotazníků
Školství obecně bylo velmi často zmiňováno, ale většinou se jednalo o obecná sdělení jako:
„školství by se mělo podporovat“, „do školství by se mělo investovat“. Často byla zmiňována
nedostatečná kapacita školek (i přes novostavbu na Vorlině a rozšíření MŠ Velíšská o třídu Na
Tenise) a současně velmi malá možnost hlídání nebo umístění dětí mladších 3 let věku do
školek. Poznámka RV: Pokud se týká kapacity školek, byla při projektu na výstavbu MŠ Vorlina
zpracována detailní analýza/prognóza, která říká, že rok 2016 by měl být zlomový a už by
populační boom tlaku na školky měl klesat. Tlak na umístění dětí se nicméně přesouvá do zařízení
I. stupně ZŠ (zejména jsou vnímána jako nedostatečná místa ve družinách). To také reflektují ve
svých výpovědích respondenti. Problémy s družinou jsou akcentované u ZŠ Sídliště – požadavek
na rozšíření družiny i pro 4. a 5. třídu a současně požadavek na zajištění dohledu nad dětmi
o polední přestávce, plus možnost trávit čas ve škole o polední přestávce. Jenom jedna
respondentka navrhla prodloužení provozní doby družin ve městě do 17:30. Nedostatečná
kapacita pro výuku prvního stupně nebyla v dotazníkovém šetření jmenována (nebyl jmenován
kapacitní problém I. stupňů ZŠ). Vyhodnocení šetření však probíhá poměrně se zpožděním, kdy
už (z jiných zdrojů – ZŠ, zainteresovaní rodiče) identifikujeme nedostatek prostoru př. pro další
Montessori třídu na Sídlišti. Další požadavky na hlídání školních dětí jsou před a po
vyučování a při čekání na MHD.
Bezpečnost dětí byla jmenována v souvislosti s těmito situacemi: A) vniknutí cizí osoby do
budov (viz tragický případ ze Žďáru nad Sázavou); B) bezpečnost dětí o přestávkách; C) šikana
– zejména šikana mladších dětí před školou (nebylo uvedeno konkrétně, o jakou školu se jedná).
Měli by se posílit bezpečnostní programy ve školách (protidrogové akce, atp.), kontrolovat by
se mělo záškoláctví ve městě. Jedna respondentka jmenovala požadavek na integraci
(konkrétně MŠ Velíšská).
Co se týká fyzického zázemí a vybavení, pak byl obecný požadavek do škol investovat. Jako
konkrétní investice bylo zmíněno následující – výměna nábytku (týká se všech škol a všech
budov) – poznámka RV – aktuálně probíhá výměna nábytku (tj. rok 2014, 2015), demolice
kovové brány na ZŠ Vorlina, nová okna Na Tenise, oprava záchodků 3. třídy v MŠ
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Velíšská, do každé třídy se má koupit alespoň jeden tablet (minimálně pro učitele).
Alternativní výuka (ve Vlašimi Montessori, ale zmíněno i obecně) by se měla podporovat. Měly
by se obecně (napříč institucemi) zmenšit počty dětí ve třídách, měla by se navýšit kapacita
Montessori zařízení (zejména MŠ Vorlina, kde je kontinuální převis poptávky nad nabídkou).
Dále by se měl klást důraz na kvalitu výuky – revidovat převládající frontální vyučování.
Učitelé by se měli vzdělávat, rozvíjet nové přístupy, vést děti k samostatnosti a více
spolupracovat s rodiči. Konkrétně by se měla vylepšit výuka angličtiny. Na ZŠ Sídliště by
měla vzniknout sportovní - hokejová třída. Na ZŠ Sídliště se navrhuje zrušit odpolední
vyučování (kolize s volnočasovými kroužky) a zavést vyučování každý den do 13:30 hodin
bez odpoledního vyučování.
Pokud se týká středního školství, opakovaně byla zmíněna zejména nezbytnost rekonstrukce
budovy Gymnázia Vlašim, dále vybudování topení SOU (Zámek). Navržena byla revize
(eliminace, snížení) oborů na Obchodní akademii a naopak vznik více oborů učňovských.
Obojí ve vazbě na šanci uplatnit se na trhu práce. Také se navrhuje založení střední
odborné nebo vyšší odborné školy. Poznámka RV - Pravděpodobně se jedná o návrh na školu
netechnického charakteru – tj. spíše se zaměřením na obory pro dívky (nejasné sdělení od
respondenta).
Dále se objevil obecný požadavek ve všech školách navýšit počet bezmasých jídel a obecně
umožnit nákup zdravých potravin ve škole – nikoliv nezdravé sladkosti z automatů. Pro paní
kuchařky by se měly organizovat kurzy o zdravém stravování v rámci limitů rozpočtu
jídelny.
Poznámka RV: Neobjevila se informace o Základní umělecké škole. Také ale zde je také
nedostatečná kapacita, problematické je rozmělněnost oborů ZUŠ na více budov. (Zdroj – osobní
sdělení pana ředitele Průši)
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BEZPEČNOST
KRIMINALITA
Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě
Předseda komise: Pavla Homolková
Členové komise: Monika Macková; PaedDr. Blanka Horálková; Mgr. Jan Vopálka; Marie
Štětinová; Ing. Václav Fejtek; Mgr. Pavla Kovalská; Mgr. Marie Krejčová; Bc. Milan Mach; Bc.
Nicole Jantošová
Hlavní obecná témata:
1. Zrušení heren ve městě
2. Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
3. Problém – drogy ve městě
4. Mladiství – kouření, záškoláctví
5. Bezpečnost okolo škol, bezpečná cesta do škol
6. Pokutování za parkování vs. jiná činnost Městské Policie
7. Rozšíření kamerového systému
8. Problémové lokality – před Albertem, nádraží, park, u knihovny, u teplárny, pod mostem
cestou ze ZŠ Sídliště
9. Volné pobíhání psů (bez košíků)
10. Ochrana majetku – městského (i soukromého)
Shrnutí výstupu dotazníků
Bezpečnost ve městě byla velmi frekventovaným tématem a byla identifikována jako
akutní/aktuální problém, který dle vnímání respondentů narůstá. Tj. narůstá obava ze ztráty
bezpečnosti ve městě (resp. snížení dosavadní kvality v tomto směru). A tato problematika se
jistě řadí mezi první body pro oblast SWOT – v kategorii „ohrožení“.
Respondenti zejména požadují zákaz heren/hazardu ve městě, dále vykázání opilých a
nepřizpůsobivých občanů z centra městě – jejich postihování za špatné chování na
veřejnosti, pití alkoholických nápojů na veřejnosti, distribuci drog. Mezi konkrétně jmenované
problematické lokality ve Vlašimi patří tyto: Nádraží (okolí, ale také samotná budova zejména
v zimních měsících), prostor před Albertem a budovou MěÚ v ulici Jana Masaryka, okolí škol,
most přes Blanici u Billy (cesta ze školy na Žižkovo náměstí – prostor pod mostem), okolí
teplárny (u pošty), u Varšavanu (konkrétně dodávkové auto), okolí domu AKABA (zeleno-bílý
dům proti Střední průmyslové škole), park (konkrétně také okolí dětského hřiště, a na druhou
stranu vzdálenější lokality parku – „bez dohledu“), okolí Čínského pavilonu (ničení majetku), okolí
Komenského ulice (střed města). Byla jmenována „místa s distribucí drog“ z pohledu respondentů
to jsou nádraží a lokality u teplárny, u knihovny a před Albertem.
Řada občanů požaduje více pochůzek Policie (městské i státní) v centru města a kontrolu
nepřizpůsobivých občanů, pokutování rušení nočního klidu, doprovázení dětí do škol – resp.
hlídání dětí při cestě do škol (ráno zejména) – tj. bezpečnost po cestě i na přechodech ze strany
Policie – nestačí jenom hlídat přechod v ulici Blanická (při ZŠ Vorlina a Obchodní akademii).
Problematika distribuce drog a jejich zneužívání byla označena jako velký problém
řadou respondentů a v podstatě v celé anketě se objevovaly drogy, hazard a chování
nepřizpůsobivých v centru města jako nejvíce problémový tematický okruh ve Vlašimi.
V rámci této oblasti požadují občané okamžité kroky pro řešení z jejich pohledu dramaticky se
zhoršující situace. S tím souvisí také řešení bytové tematiky a problematiky dostatku pracovních
míst i pro nepřizpůsobivé skupiny obyvatel. Nedostatek práce, zneužívání sociálních dávek,
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závislost na automatech (herny jako zdroj kriminality) a malé požadavky na veřejně prospěšné
práce (nucené) jsou jmenovány jako důvody špatné situace v této oblasti. Zrušit herny
městskou vyhláškou ve městě požadovala řada respondentů. Poznámka RV: V září 2015 – tj.
v průběhu vyhodnocení těchto dotazníků - městské zastupitelstvo takovou vyhlášku přijalo.
K této problematice je nutné dodat, že respondenti se často dopouštěli ve svých výrocích
rasistických poznámek, když jako problémové označovali téměř pravidelně „Romy a feťáky“.
Problém kriminality a bezpečnosti ve městě má výrazně sociální rozměr.
Práce Městské policie byla tématem řady podnětů. Kromě již dříve zmíněného by Policie měla
dbát na dodržování nočního klidu a zejména důsledně potírat distribuci drog ve městě,
kouření mladistvých či jiné zneužívání návykových látek, kontrolovat méně dostupné části
parku, atp. Naopak velmi často je Městské policii vytýkáno pokutování za špatné nebo
nezaplacené parkování – zejména tato výtka pochází od důchodců či rezidentů (tzv. pokuty před
vlastním domem). Městská policie by naopak měla pokutovat pejskaře při znečištění
chodníků. Pokud se týká časového vymezení, tak by se měla posílit práce Policie (městské i
státní) o víkendech, večer (v době nočního klidu) a také zejména ráno, když chodí děti do školy.
Navrhuje se posílit kapacitu týmu Městské policie – přijmout další strážníky. Pomocníkem pro
práci Policie má být kamerový systém, který řada respondentů považuje za dobrý nástroj a měl
by se tedy posílit. Kamery by se měly instalovat také s cílem ochrany městského majetku (př.
Čínský pavilon v parku, nádražní budova). Jeden respondent se podivoval, že není vyhláška
(nebo se nehlídá) upravující volné pobíhání psů bez košíků. Ohledně požární bezpečnosti by
bylo třeba více hlídat hromadění nepořádku v městských budovách – nebezpečí vzplanutí
požáru. Jeden respondent žádal o zrušení střelby na střelnici nebo její omezení o víkendu a
v odpoledních hodinách.
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÁ TEMATIKA
Komise sociální a zdravotní
Předseda komise: MUDr. Stanislav Růžička
Členové komise: MUDr. Karel Pěkný; Hana Vondráčková; Bc. Hana Babková; Mgr. Marie
Vilitová; Jarmila Vycpálková; Mgr. Pavla Kovalská
Hlavní obecná témata:
1. Absence kožního lékaře
2. Chybí pohotovost, porodnice, ORL, (kožní), psychologická a psychiatrická ambulance
3. Chybí lékárna i o víkendu, večer, 24 hodin
4. Problematický je příplatek na bydlení, sociální byty
5. Chybí zázemí pro důchodce – Dům s pečovatelskou službou, domov důchodců, stacionář,
sociální taxi
6. Zneužívání sociálních dávek
7. Podpora neziskových organizací v sociálních službách
8. Chybí práce pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé
9. Chybí adiktologické centrum
10. Bezbariérovost města
11. Obecně – špatné nastavení sociálního systému
12. Chybí strategie města v oblasti zdravotnictví
Témata související s Komisí kriminality viz předchozí kapitola.
Shrnutí výstupu dotazníků
Téma zdravotnictví bylo školství obdobně jako téma velmi frekventované, ale stejně jako u
školství se jednalo převážně o sdělení v obecné rovině „podporovat zdravotnictví“. Pokud se
týká zdravotnictví, identifikují respondenti velmi naléhavě absenci ORL (poznámka RV – nově
se otevírá od 1. 10. 2015 na Žižkově náměstí), dále kožní/dermatologická ambulance, chybí
také pohotovost, speciální požadavek je na zubní pohotovost (alespoň o víkendu např. 2
hodiny) a chybí psychologická a psychiatrická péče (zvlášť pro děti a dospělé), chybí
adiktologická ambulance. Ideálně by měla být ve Vlašimi zpět porodnice. Dále je velmi
častým požadavkem fungování alespoň jedné lékárny i o víkendu a ve večerních
hodinách, případně non-stop. Výše jmenované služby musí občané řešit dojezdem do 20 Km
vzdáleného Benešova a to je nevyhovující. Ohledně investic je třeba také řešit stav toalet u
lékařů (napříč budovami a obory). Město by mělo zpracovat „studii, analýzu“
poskytování zdravotní péče ve městě s dlouhodobým výhledem pro zajištění/oslovení
dostatečného počtu lékařů (strategie).
Pro zdravotně postižené byla zejména obecně požadována dostupnost služeb, kultury, ale také
bezbariérovost města jako takového (konkrétně viz také např. kapitola „chodníky“).
V oblasti sociálních služeb byl opakován požadavek na vznik dalšího „Domu s pečovatelskou
službou“ a dalšího „Domova důchodců – s denním stacionářem“. Dále by měla vzniknout
jídelna pro důchodce a senior taxi (zejména se požaduje dovoz do Benešova do nemocnice).
Respondenti většinově odmítli vznik nových sociálních bytů a dále vyplácení podpor na
bydlení. Jeden respondent navrhl naopak byty pro sociálně slabé stavět ale vyloučit je do okrajů.
Když jiní naopak upozorňovali, že tzv. „vyloučené lokality“ již dnes vznikají na Sídlišti Sever. V té
souvislosti se opakovaně upozorňuje na zneužívání všech typů sociálních dávek a nutnost najít
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pro nepřizpůsobivé občany práci, kterou mají tito vykonávat i s donucením – systém sociální
podpory by měl být revidován. Sociální problematika byla zmiňována velmi často v souvislosti
s pocitem, že ve městě narůstá (nebo může narůstat) kriminalita. RV poznámka – dle oficiálních
ukazatelů však kriminalita (nápad trestné činnosti i počet přestupků) klesá. Respondenti
v mnoha případech vyjadřovali, že v poslední době se cítí ve městě méně bezpečně a že
tato situace se musí akutně řešit (př. posílení počtu městských policistů, revize
systému sociálních dávek, zaměstnávání na VPP u městských organizací nebo firem se
zakázkami od města). Z celého šetření se zdá, že výše popsané je momentálně
identifikováno jako největší problém Vlašimi. Podporovat by se měly organizace (NNO)
poskytující sociální služby, který mají pomoci situaci efektivně řešit.

Komise bytového hospodářství
Předseda komise: Bedřich Musil
Členové komise: Lenka Röschelová; Zdeněk Laskoš; Mgr. Jitka Zelenková; Jaroslav Červeňák
ml.; Vladimír Havlíček; Petr Tichý
Hlavní obecná témata:
1. Postavit další Domov důchodců (viz také předchozí kapitola)
2. Postavit další Dům s pečovatelskou službou (viz také předchozí kapitola)
3. Nestavět sociální byty vs. stavět sociální byty (nejednotný názor)
4. Postavit byty pro mladé a důchodce (malé byty, garsoniéry)
5. Investovat i do obecních pozemků pro prodej mladým rodinám
6. Věnovat větší péči obecním bytům
7. Nedopustit vyloučené lokality
Shrnutí výstupu dotazníků
Ohledně bytové problematiky se vyjádřila také řada respondentů. Zejména bylo frekventovaným
požadavkem zachovat dostatek městských bytů pro mladé rodiny a staré lidi (zejména
vdova/vdovec). Respondenti se také věnovali problematice sociálního bydlení. Větší část
chtěla zamezit vzniku nových sociálních bytů, menší část naopak požadovala jejich výstavbu.
Upozorněno bylo na to, že by neměly ve Vlašimi vznikat lokality, kde jsou převážně sociálně slabí
– př. Sídliště Sever. Problematika sociálního bydlení není zcela vyjasněná ani legislativně a i mezi
respondenty panovaly různé názory, kdo by měl do takových bytů být (nebo nebýt) umísťován –
př. senioři, mladé rodiny, sociálně slabí. S různými postoji také souvisí různé názory na
přidělování městských bytů. Kromě městských bytů by se měly také vytvářet a investovat
„městské pozemky“ s výhodnou cenou pro mladé rodiny s úmyslem trvale bydlet ve Vlašimi.
Velmi kritizovaný byl tzv. příplatek na bydlení (viz také kapitola k sociální problematice).
Problematika „parkování“ u paneláků či městských bytů je velmi frekventovaná – viz kapitola
„Doprava“. Požadavek je na výstavbu dalšího domova důchodců nebo domu s pečovatelskou
službou. Tento požadavek však není v souladu s aktuální strategií sociální péče, která si
klade za cíl zejména deinstitucionalizaci podobných zařízení ve prospěch terénní a
ambulantní sociální péče a tím směrem jsou také vypisovány dotační tituly.
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PODNIKÁNÍ
Toto téma jsme zařadili pod Komisi pro občanské záležitosti
Komise pro občanské záležitosti
Předseda komise: Markéta Pytlíková
Členové komise: Petra Skleničková; PaedDr. Petr Martínek; Mgr. Miloš Povolný; Jana Toulová;
Marie Kalová; Pavel Serňuk; Bc. Lenka Horálková; Věra Černá; Jitka Chobotská; Věra
Jánošíková; Blanka Junková; Ing. Marie Kolandová; Jana Křečková; Hana Roušalová; Jan Valla;
Božena Míková; Růžena Kuklíková
Hlavní obecná témata:
1. Podpořit podnikatele
2. Podpořit vznik nových pracovních míst (zejména pro absolventy, osoby s vyšším
vzděláním – nemají ve Vlašimi uplatnění)
3. Podpořit vznik zkrácených úvazků (matky na mateřské dovolené, atp.)
4. Přilákat investory, realizovat pobídky i pro místní podnikatele (zejména pro lokality
Vorlina, Žižkovo a Palackého nám.)
5. Zamezit vzniku dalších supermarketů (ale jiní naopak chtějí další OBI, atp.)
6. Vybudovat další průmyslové zóny (případně jinak tematické zóny – vč. pevné tržnice)
7. Soužití občanů – velmi časté narážky na Romy, nepřizpůsobivé
8. V městských organizacích a na samotném MěÚ zaměstnávat osoby na základě otevřeného
výběrového řízení
9. Zřídit pevnou tržnici (zemědělské produkty, další)
Shrnutí výstupu dotazníků
Pro tuto oblasti jsme zařadili i problematiku vzniku nových pracovních míst a podnikání.
Nedostatek práce a špatné podmínky pro podnikání byly velmi často zmíněnými nevýhodami
Vlašimi a života zde, i když jinak je město vnímáno jako místo s vysokou kvalitou života. Město
by se mělo soustředit na cílenou podporu investorů, místních (zejména drobných)
živnostníků, mělo by vytvářet pobídky podnikatelům a podmínky pro podnikání zejména
v lokalitách: Palackého náměstí, Žižkovo náměstí, ale také lokality Sídliště a Vorlina. Velmi
často bylo zmíněno, že mezi žádané investory nepatří další provozovatelé supermarketů,
které naopak řada respondentů označila za důvod neúspěšnosti podnikání malých,
drobných podnikatelů. Zejména v oblasti obchodů s potravinami a oděvy. Město by mělo
spolupracovat na projektech pro vznik nových pracovních míst zejména pro absolventy a snažit
se vytvářet pracovní místa pro vzdělané lidi. Tyto dvě cílové skupiny jsou těmi, kdo za prací
musí vyjíždět mimo město – nejčastěji do Prahy, Benešova. Dále respondentům chybí:
pevná stálá tržnice (př. organizovaná městem, pevné stánky s pevnými pravidly), obchod se
zeleninou a ovocem ve středu města; pravidelné farmářské trhy; větší obchod
s potravinami na Vorlině (se širším sortimentem); obchod pro dům a zahradu (zde by
nevadil i velký řetězec typu OBI, atp. – tj. nesoulad s jinými požadavky a pravděpodobně
nedomyšlen znovu vliv na místní drobné prodejce – na Žižkově náměstí nebo u sila); chybí
bankomat ve spodní části města. Všechna pracovní místa na městském úřadě nebo v městem
provozovaných organizacích by měly být obsazovány průhledně a skrze výběrová řízení.
Konkrétní návrhy na vznik nových pracovních míst: Zavařování okrouhaných jablek a
půlených švestek. Ve vztahu k přímo náplni činnosti komise se objevila výtka, že není vhodné
muset si o gratulace k výročím žádat MěÚ. Snad pod tuto komisi také patří zmínka o tom, že
mezi výroky se často objevovali xenofobní a rasistické urážky a označování problematické
skupiny obyvateli podle národnosti, až nebylo možné často usoudit, kam takové výroky zařadit –
zdali pod bezpečnost, sociální problematiku či přestupkovou komisi.
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ODPADY, ZELEŇ,
SNÍH, ATP.
Toto téma není pokryto Komisí města, týká se zejména městské organizace Technické
služby s. r. o. a Správou parku.
K odpadům bylo celkem 124 podnětů.
Hlavní obecná témata:
1. Zavést třídění plastů
2. Obecně třídit více složek odpadu
(plasty – různé typy, použité rostlinné oleje, hliník, víčka od PET)
3. Posílení sběru BIO
4. Vybudovat kompostárnu
5. Psí exkrementy (sáčky, koše) + obecně pokutovat chování pejskařů
6. Posílit úklid města – chodníky, okolí dětských hřišť, zastávky MHD
7. Vybudovat třídírnu plastů
8. Řešit černé skládky (za zdí u zimního stadionu, okolí města)
9. Instalovat více odpadkových košů – komunální i tříděný odpad
10. Řešit zápach z Jatek v lokalitě Sídliště
11. Nebudovat BIOelektrárnu u Pavlovic
Shrnutí hlavních výstupů
Výroky respondentů často také směřovali do oblasti – odpady, úklid města – tedy problematiku,
kterou ve Vlašimi řeší Technické služby s. r. o. V této kapitole jsme také zahrnuli výpovědi
týkající se šířeji životního prostředí a i problematiky Správy parku – tj. vlašimského zámeckého
parku.
V problematice odpadů vyčnívala problematika psích exkrementů. Poznámka RV – jednalo se
pravděpodobně o problém zimního období, kde zůstaly exkrementy po hromadách sněhu. Ty se
objevily v celkem 14 sdělení. Psí exkrementy se mají řešit zejména – větším počtem speciálních
košů na psí exkrementy, dále pokutováním neukázněných pejskařů, přidělováním pytlíků na
psí exkrementy majitelům psů a v neposlední řadě pravidelným doplňováním košů na psí
exkrementy pytlíky pro jejich sběr. RV poznámka – pytlíky u košů doplňovány byly pravidelně,
ale docházelo k jejich zcizování ve velkém množství. Lokality pro instalaci více popelnic na
psí exkrementy se navrhují zde: Zámecký park, ulice Blanická, ulice Jana Masaryka (dost
košů, chybí pytlíky); v Aleji, ulice směr Sellier a Bellot (Lidická ul.). Nejčastěji se však objevovala
výtka, že koše na psí exkrementy sice jsou, ale nejsou pravidelně a dostatečně doplňovány
papírovými pytlíky. Kromě výše uvedeného bylo velmi častým požadavkem řešit vhodněji sběr
bioodpadu. Nádoby po městě se zdají být nedostačující (malé, malý počet) a přistavování
velkoobjemových kontejnerů není tak časté, jak by bylo vhodné. (RV poznámka – jarní, podzimní
a vánoční kontejnery stojí město 1,5 mil. Kč (doprava, ukládání na skládku, manipulace) – jedná
se o kontejnery na bio + ostatní odpad. Město má v plánu tento systém revidovat)
Kromě bioodpadu je častý požadavek na sběr všech typů plastů, znovu i u tohoto odpadu je
nutné navýšit počet sběrných nádob. Nově se navrhuje sběr použitých olejů. Ohledně svozu
odpadu se zdá občanům cena ve srovnání s Benešovem mnohem dražší a navíc by se dle jejich
názoru měla částka počítat na obyvatele nikoliv na domácnost.
Občané také upozornili na některé černé skládky ve městě nebo jeho okolí. Konkrétně se jedná
o tato místa: za zdí u zimního stadionu, proti Prádelně Kyselý, skládka dřeva a odpadků na
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trávníku před okny domu 1022 až ke stěně garáž, na lesní cestě z města na Sídliště Sever mezi
ZŠ a sportovním areálem.
Ohledně čistoty a úklidu městě byla také řada připomínek. Nedostatečný úklid je v následujících:
kolem paneláků, schody u Alberta; údržba a úklid cesty ze Spořilova do centra (Vlasákova ulice);
sklo v ulicích kolem hotelu Vorlina a u kontejnerů; ověřit zda to nemůže být způsobeno i špatným
kontejnerem na sklo či špatnou manipulací s ním; ulice Komenského – centrum – okolí laviček.
Obecně se jeví nedostatek odpadkových košů, ale i kontejnerů na tříděný odpad je málo.
Konkrétně je nedostatek odpadkových košů zde: Směrem k Sellier a Bellot, podél (cyklo)stezky podél Blanice, v Poděbradově ulici, na Vorlině (hlavně při cestě z/do školy) – hlavně ulice
Blanická, na Žižkově náměstí. Opravit je nutné „hnízda popelnic“ v Severní ulici. Nepořádek je
hlavně v okrajových částech města. Technické služby by měly posílit úklid sněhu a péči o náledí
na chodnících v zimních měsících obecně.
Dále se objevily podněty týkající se čistoty ovzduší, kde je neproblematičtější závan z jatek
v lokalitě Spořilov, který je dle respondentů silnější po výstavbě nové budovy Prádelny Kyselý.
Ovzduší je třeba také více hlídat v zimních měsících, kdy obyvatelé topí pevným palivem
(zejména čtvrtě s domy – Vorlina, Spořilov).
Jeden respondent se znovu vyjádřil odmítavě k záměru bioplynové stanice u Pavlovic a
připomněl, že tuto stavbu odmítá řada občanů.
K zeleni ve městě se také vyjadřovala řada respondentů. Zejména je třeba z jejich pohledu
nekácet vzrostlou a (dle jejich názoru) zdravou zeleň. Navrhují naopak pokácet zeleň
takto: a) jeden respondent navrhuje vzrostlé stromy v ulici Prokopova (u domu 1574); b) další
odstranění nebo úpravy buku u domu č. 1411; c) odstranění starých stromů u pomníku
v Domašíně. Zlepšit by se měla péče o vysazenou zeleň – stromy, záhony, keře. Obecně ale
téma městské zeleně nebylo příliš frekventováno. Velmi často padlo poděkování za péči o
Vlašimských zámecký park a jeho rozvoj.
Dále se požaduje řešit čistění nového kamenitého tělesa jezu u prádelny, který je dle
jednoho respondenta při normálním průtoku vody neustále zanášen naplaveninami.
K problematice povodňové komise se navrhuje vycvičit pro povodňové situace členy
záchranného systému (MÚ, hasiče, policii atd.)
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ZÁVĚRY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Zvolená metoda dotazníkového šetření – tedy výhradně otevřené/ obecné otázky předem
neomezila respondenty jen na některá témata na úkor jiných, když například jiná by mohla být
opomenuta. Z toho důvodu toto šetření udává poměrně autentický obrázek stavu Města
Vlašimi na přelomu roku 2014 a 2015 z pohledu jeho obyvatel. Pokud zde některé oblasti
či problémy nejsou zmíněny, můžeme předpokládat, že v současné době je respondenti
nepovažují za problematické nebo obecně za zmínění vhodné. Závěry dotazníkového šetření
budou dále prostřednictvím pracovních skupin doplněny o názory odborníků, aby při zpracování
strategické části dokumentu nebyla některá problematika opomenuta.
Ze šetření vyplynulo, že Vlašim netrpí vážnými infrastrukturními nedostatky. Pokud se týká
infrastruktury, tak největší problémy jsou vnímány v oblasti dopravy – zejména
v problematice parkování a bezpečnosti dopravy (obchvat, kruhový objezd u Kozla).
Z dalších podnětů pro výstavbu jsou požadovány již akce, které nemají „problémový“ charakter,
ale spíše mají ještě více zpříjemnit život ve městě, případně mají vliv na předcházení
sociálně-patologických jevů. To jsou zejména tyto investice: nový kulturní dům, krytý
bazén, hřiště. Jinak se zdá být občanská vybavenost Vlašimi na velmi dobré úrovni, včetně
vybavenosti v oblasti školství (mateřské a základní školy). Požadavky na postavení další nové
školky vyvrací analýza populační křivky, kterou město disponuje z doby zpracování projektu na
novostavbu na Vorlině. Spíše se v blízké budoucnosti bude nutné soustředit na problematiku
(pravděpodobně rovněž přechodného) nedostatečného místa ve družinách I. stupně ZŠ.
Otázka bezpečnosti a kvality života ve Vlašimi je téma, které je klíčové z neinvestiční
problematiky. Občané vnímají subjektivně zhoršování pocitu bezpečí ve městě, ale objektivní
ukazatele kriminality zatím žádné zhoršení nepotvrzují, právě naopak. Nicméně jde o signál, že
i zachování současného stavu bude obnášet řadu dlouhodobých aktivit, opatření i
financí. Oficiálně Vlašim není na seznamu měst s vyloučenými lokalitami nebo označena
oficiálními orgány jako město se sociálně špatnou situací. Viz nové mapy sociálně vyloučených
lokalit či data o závislosti na sociálních dávkách (sleduje MPSV). Nezaměstnanost ve Vlašimi
je dlouhodobě nízká. V lednu 2015 to bylo 4,7 % (Zdroj: MPSV). I přes statisticky poměrně
pozitivní ukazatele, vnímají občané Vlašimi problémy s nezaměstnaností či sociálně slabými
občany jako na hlavní hrozbu blízké budoucnosti ve městě, které je jinak z pohledu kvality života
na velmi dobré úrovni. Často navrhovaným řešením problému je posílení počtu členů a práce
Městské policie; trvání na veřejných pracích pro nezaměstnané a kvalitní práce s dětmi
a mládeží (kontinuální podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit). V otázce bezpečnosti je
třeba nezapomínat na bezpečnou cestu do škol a důsledné řešení problematiky drog ve městě.
V oblasti zdravotnictví a sociální oblasti je situace složitější. Zdravotnictví by si vyžadovalo
dílčí koncepci (strategii), aby bylo možné určit, jaké služby skutečně ve Vlašimi chybí a zdali je
možné případně nově zřízené služby v dlouhodobém horizontu udržet. To je přímo vázané na
státní koncepci zdravotní politiky, z pohledu financování zejména. Požadavky se týkají ordinace
kožního lékaře, psychologické a psychiatrické péče, porodnice, pohotovosti, zubní
pohotovosti a také provozu lékárny v režimu pohotovostním (večer, víkend). V oblasti
sociálních služeb byl vypracován a aktuálně projednán Radou města (19. 10. 2015) Komunitní
plán sociální péče okresu Benešov, který řeší řadu ze jmenovaných problémů v tématech
sociální péče. Zpracovaná místně není problematika sociálního bydlení. Pro tuto
problematiku však byla teprve v roce 2015 (říjen) schválená koncepce na úrovní Vlády ČR.
Rozvoj města by měl být vyvážený. Problémy městského centra jsou infrastrukturně
vyřešeny. Je pěkné a vzkvétá. Další investice by se měly soustředit do okrajových částí – Vorlina,
Sídliště Sever, dále lokalita Spořilov. V těchto částech je třeba popsat demografický vývoj a
potřeby obyvatel. Na Vorlině se mění generace. Stěhují se sem zejména rodiny s malými dětmi.
Sídliště Sever je místem, kde se dle respondentů začínají soustředit sociálně slabší skupiny.
V oblasti odpadů je hlavním tématem: Čistota města, požadavky na třídění více složek
odpadu (zejména plast, oleje, hliník) a posílení systému na sběr BIO odpadu.
Překvapivou byla problematika psích exkrementů, na kterou také často respondenti
upozorňovali.
A i když nebývá běžné, že se pozitivní hodnocení v podobných šetřeních objeví často, v tomto
výzkumu tomu tak bylo. Vedení města získalo skrze dotazníky řadu pochvalných reakcí i
povzbuzení k další práci pro město v novém funkčním období.
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Příloha č. 1: Vzor dotazníku
Zde odstřihněte >> ------------------- Zde odstřihněte >> --------------- Zde odstřihněte >> --

Zajímá nás Váš názor
V podzimních komunálních volbách dostalo vedení Města Vlašimi mandát k
dalším čtyřem rokům péče o město. Tento dotazník má sloužit pro
zmapování Vašich názorů a námětů. Zajímá nás, čím by se zastupitelé,
pokud jde o rozvoj města, měli zabývat?
Vyplněný dotazník můžete zasílat poštou na adresu Městského úřadu ve Vlašimi, ul.
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim s heslem „Rozvoj města – anketa“. Nebo
vhazovat do připravených beden v budovách MěÚ na adresách: Jana Masaryka 302
(u podatelny), Dvůr 413 (u pokladny). Dotazník můžete doplnit i o další potřebné
informace formou dopisu.
Jaká klíčová témata důležitá pro rozvoj města by se měla podle Vás řešit?
Napište v pořadí důležitosti témata – např. doprava, školství, hlídání dětí. V této
otázce se jedná o obecnější problematiku.
1.
2.
3.
4.
Co konkrétního by se ve Vlašimi mělo vybudovat, zlepšit, postavit, opravit
nebo vyřešit?
Napište konkrétní návrhy, například „instalovat více laviček okolo kostela“.
1.

2.

3.

Zde je prostor pro Váš vzkaz:

Prosím uveďte ještě údaje pro statistiku, zaškrtnutím varianty, která se Vás
týká
0 – 15 let
16 –
Ve Vlašimi bydlím:
25 let
- od narození
MUŽ
ŽENA
- 5 let
26 – 40 let
41 –
- 6 – 15 let
62 let
- 16 a více let
63 let a více
Děkujeme za vyplnění dotazníku.
Zde odstřihněte >> ------------------- Zde odstřihněte >> --------------- Zde odstřihněte >> --
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