Vyhodnocení dotazníku pro komunitní plánování
Tento dotazník bude použit pro tvorbu Strategického rozvojového plánu obce Strážkovice.
Jeho výsledky budou dále využívány obcí Strážkovice jako podklad pro sestavování
Rozpočtových výhledů obce Strážkovice.

SWOT analýza (Strenghts-silné stránky, Weaknesses-slabé stránky, Opportunitiespříležitosti, Threats-hrozby). Zhodnocení stávajícího stavu.
Silné stránky
Dopravní spojení
Zázemí pro zájmové činnosti
Mateřská škola v obci
Multifunkční budova
Kulturní vyžití
Akce pro děti
Příroda a čistý vzduch
Příležitosti
Přestavba bývalého OÚ na sociální byty
Výstavba rozhledny
Výstavba turistické ubytovny
Obnova přírodního koupaliště
Obnova přírodní zahrady s původními
dřevinami
Výstavba tělocvičny

Slabé stránky
Chybí sběrný dvůr
Málo přechodů pro chodce
Silný provoz v obci
Špatný stav chodníků
Nedostatek financí
Špatné sousedské vztahy
Nefungující hospoda
Hrozby
Zvýšené dopravní zatížení II/155
Chybějící přechod II/155

Navrhované projekty v jednotlivých oblastech
Občanská vybavenost
- Domov pro seniory
- Masáže, rehabilitace
- Více herních prvků na dětském hřišti
- Klimatizace na OÚ a MŠ
Sportoviště, organizace sportovních akcí
- Fotbalové hřiště
- Koupaliště
- Tělocvična
- Dětské hřiště v místní části Lomec
Kulturní zařízení, veřejná správa, organizace kulturních akcí
- Kino
- Rekonstrukce kulturního domu
- Obnova světel na vánočním stromu
-
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Cestovní ruch
- Rozhledna
- Vybudování cyklostezky
- Turistická ubytovna
- Informační tabule pro turisty
Doprava
- Úprava křižovatky III/15521 a retardér v místní části Lomec
- Veřejné dopravní spojení z místních částí Lomec a Řevňovice
- Výstavba obchvatu silnice II/155
- Oprava místních komunikací a chodníků
- Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily
- Nové dopravní značení u MŠ
Infrastruktura, vybavení, zařízení obce
- Nová kanalizace
- Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
- Sběrný dvůr
- Zlepšení pokrytí signálem GSM
- Navýšení kapacity parkoviště před OÚ a MŠ
- Navýšení tlaku ve vodovodu
- Výstavba sběrného dvora
Územní rozvoj
- Obnova polních cest
- Výstavba odpočinkových míst
- Obnova veřejného osvětlení
Životní prostředí
- Opravit a odbahnit požární nádrž ve Strážkovicích a Lomci
- Snížení zápachu ze zemědělského družstva
- Více květin na veřejných prostranstvích
- Likvidace starých stromů
Další připomínky a návrhy ke zlepšení současného stavu
- Větší zapojení místních občanů na aktivitách obce
- Instalace kamerového systému proti vandalům
- Ordinace dětského lékaře
- Obnova lidových tradic
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Odevzdáno bylo celkem 10 vyplněných dotazníků a po jejich vyhodnocení byl sestaven
výsledný soupis.
Vyhodnocení proběhlo dne 08.10.2019, schválení Strategického rozvojového plánu bude
zařazeno na program jednání zastupitelstva obce Strážkovice dne 09.10.2019.

