Vásledky dotazníkového šetření k provozu střelnice v K.Ú. Otročiněves

termín konání :

11.4.2019 - 25.4.2019

počet vydaných dotazníků :

402

odevzdáno platných dotazníků :

217

odevzdáno neplatných dotazníků :

2

účast :

53,9%

Obnovení střelnice v katastru obce považujete za?

0,49%
1 hlas

23,04%
50 hlasů

určitě negativní
43,77%
95 hlasů

9,67%
21 hlasů

spíše negativní
je mi to jedno
spíše pozitivní
určitě pozitivní

12,90%
28 hlasů

ostatní
10,13%
22 hlasů

Pozn.: V kategorii "ostatní" jsou zahrnuti respondenti, kteří na otázku neodpověděli vůbec.
V procentuálním údaji jsou dále zahrnuty zbytky po zaokrouhlování .

Jaký je váš názor na provoz střelnice?

2,32%
5 hlasů

vadí

42,39%
92 hlasů

54,37%
118 hlasů

nevím
nevadí
ostatní

0,92%
2 hlasy

Pozn.: V kategorii "ostatní" jsou zahrnuti respondenti, kteří na otázku neodpověděli vůbec.
V procentuálním údaji jsou dále zahrnuty zbytky po zaokrouhlování .

Nejvíce obtěžující dny:

70
60
50
40
30
20
10
0
PONDĚLÍ ÚTERÝ

STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

SOBOTA NEDĚLE

Pozn. Číselné údaje v grafu nejsou počty hlasů, ale hodnotící body.
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Pozn. Číselné údaje v grafu nejsou počty hlasů, ale hodnotící body.

Obtěžující vlivy z provozu střelnice:


















Hluk
Prašnost
Zvýšený provoz motorových vozidel v okolí střelnice.
Obecné zvýšení rizika úrazu v okolí střelnice.
Zvýšené napětí a nervozita mezi občany.
Omezení vstupu do lesa v okolí střelnice.
Obtěžující dopisy do poštovních schránek.
Střelba plaší lesní zvěř a děsí domácí zvířata.
Nebezpečné látky z projektilů a nábojnic mohou kontaminovat spodní vody.
V obci se pohybuje více cizích osob.
Obecné snížení pocitu bezpečí.
Střelba z velkých ráží zbraní, které jsou hlučnější.
Provoz střelnice může ovlivnit cenu nemovitostí.
Nepřetržitý provoz střelnice.
Jednání některých zastupitelů obce Otročiněves.
Střelnice je v rozporu s územním plánem obce Otročiněves.
Střelnice je blízko obytné zástavby.

Ostatní návrhy, komentáře, dotazy, apod.:














Návrh na provoz střelnice pouze v pracovních dnech.
Dotazník měl být realizován ještě před započetím provozu střelnice.
Proč Správa CHKO vydala souhlasné stanovisko k provozu střelnice?
Jsou dodržovány hlukové limity?
Návrh na vybudování protihlukových opatření.
Má obec Otročiněves z provozu střelnice finanční (nebo jiný) prospěch?
Bylo dotazníkové šetření anonymní? Proč byly dotazníky opatřeny kódem?
Návrh na cenové zvýhodnění vstupného pro obyvatele obcí Otročiněves a Nový
Jáchymov. Případně další výhody.
Obec Otročiněves by měla více řešit vodovodní přivaděč Želivky než střelnici.
Návrh na rozšíření nabídky služeb střelnice, aby byla využitelná i pro „nestřelce“
(kurzy, přednášky, kulturní akce, apod.).
Měla, nebo má, obec Otročiněves vliv na zřízení a provoz, střelnice? Resp. byla
v minulosti možnost provozu střelnice zamezit?
Návrh na vydání obecné závazné vyhlášky omezující používání zbraní v obci a okolí.
Obec se má principielně vždy zastat menšinového názoru.

