
Anketa ze dne 7.7. 2014 a její výsledky 

 

Chtěli bychom, aby byla naše obec pěkná a upravená. Také proto se snažíme o častější a 

pravidelnou údržbu všech obecních pozemků v Jehnědí. Byli bychom rádi, aby byla 

upravená celá naše obec.  

Zároveň uvažujeme o prodloužení otevírací doby naší prodejny v odpoledních hodinách (dva až tři dny v týdnu 

do 16.00 hodin) 

Protože bychom chtěli znát také váš názor, chceme vás požádat o vyplnění tohoto krátkého a anonymního 

dotazníku – jednoduše vaši odpověď zaškrtněte. Odevzdejte ho prosím v naší prodejně nebo na OÚ v Jehnědí 

do 20.7.2014. Na druhou stranu můžete připsat své další návrhy, např. k sortimentu v obecní prodejně, 

pořádku v obci a podobně. Děkujeme, OÚ Jehnědí. 

 

Výsledky ankety:  

Celkem odevzdáno: 33 lístků (některé otázky zůstaly neodpovězené) 

 ANO NE 
Máme pravidelně udržovat obecní zeleň ? 32 0 
Přivítali byste obměnu starých stromů za nové ? 28 2 
Přivítali byste výsadbu dalších keřů a květin ? 22 9 
Chcete prodloužení otevírací doby obecní prodejny? 21 10 

 

Připomínky ze zadních stran lístků: 

 Oprava a údržba koupaliště (čistička) 

 Dětské hřiště 

 Možnost využití pro všechny – sokolovna a hřiště 

 Oprava chodníků – proč nemůžou být chodníky upravené jako na dolním konci nebo jako mají ve Lhotce či 

v Loučkách? 

 Prodejna: choceňské jogurty a tvarohy, dovoz pečiva a chleba ze Sázavy častěji, než jen v pátek 

 Prosíme o širší sortiment ovoce a zeleniny 

 Děkujeme paní Dokoupilové za ochotu a příjemné obsluhování v prodejně 

 Velmi prosíme o zákazu sekání trávy a řezání dřeva o nedělích a svátcích, i podobných činností rušících klid. 

 Vyměnit rezavé tůje za nižší keře i s květem 

 Aby majitelé domu č.p. 86 včas odstraňovali převisy ze zahrady nad chodník 

 V obci chybí odpadkové koše – včetně autobusových zastávek 

 Více prolézaček pro děti 

 Nové vybavení prodejny: regály, pultová lednice, mrazák na nanuky, květiny 

 Na horní konec obce přidat kontejnery na sklo a plasty 

 Byla bych ráda, aby úprava byla všude. Chodím na nákup v raních hodinách. 

 Uvolnit chodník u L. Fikejze (ostříhat keře) 

 

 

 

 

 

 Milan Myšák, starosta 

  OÚ Jehnědí 

 


