
ANKETA – KOUPALIŠTĚ  
Další formulář lze vyzvednout na OÚ, zkopírovat nebo stáhnout z webu obce. Anketu může 

vyplnit občan s trvalým pobytem v Mlázovicích od 15ti let výše a 1 ks za každou chalupu) 

Městečko může provést níže uvedené kroky. Záleží, kterou z variant bude preferovat více občanů. 

Každé řešení má totiž své výhody i nevýhody. Jednoznačná odpověď neexistuje. Proto chtějí 

zastupitelé městečka znát Váš názor. Vámi zvolenou variantu zakroužkujte u čísla na začátku:  

 

1) Zachování stávajícího režimu na koupališti. Výhodou je, že není nutné vynakládat žádné 

investice. Koupaliště by bylo i nadále otevřeno po celý rok, jako volný prvek v krajině. Nebylo 

by nutné pro občany řešit vstup (např. pomocí čipu, který by museli nosit stále s sebou). 

V případě otevřeného koupaliště má smysl i nadále provozovat občerstvení, takže by tato 

služba byla pro všechny dostupná i nadále. Nevýhodou je, že není možné regulovat vstup 

problematických osob, většinou během letních prázdninových dnů. Je třeba si také uvědomit, 

že bez řádného oplocení není v silách nikoho uhlídat vstup kohokoliv do areálu koupaliště a 

v dnešní době se také nemůže žádný brigádník s nikým přetahovat, pokud odmítne zaplatit. 

Stejně tak těžko bude někdo napomínat agresivní, nevhodně se chovající návštěvníky. Může 

to provést pouze Policie ČR, ale pro ni se jedná o bezvýznamné události, na které nemá čas. 

 

2) Uzavření areálu formou oplocení a vstupu na čip, který by obdržel každý občan či chalupář z 

Mlázovic, který by o to požádal. Výhodou je, že by na koupaliště neměly vstup cizí, neznámé 

osoby. Každý, kdo by se tam choval nevhodně, by mohl mít zrušen vstup i následně. Na 

koupališti by tím i výrazně klesla návštěvnost. Byl by zde uvnitř bezpečnější provoz a čistší 

voda i okolí. Nevýhodou je nutná investice do oplocení, elektronického vstupního systému 

(turniketu) a také na vybudování nepřetržitého přístupu hasičů k požární vodě, protože se 

jedná o oficiální požární nádrž. Tyto náklady se odhadují mezi 300 000 – 400 000 Kč. Je nutné 

počítat také s následnými náklady na opravu oplocení, které budou poškozovat vozidla i 

nenechavci. Další nevýhodou je ztížená možnost údržby (především sekání trávy, prorůstání 

do plotu, apod.) a zvýšená administrativa na vydávání a kontrolu vstupních čipů. Vzhledem 

k oplocení areálu by se z koupaliště stala uzavřená lokalita (již by nebylo vidět při plavání na 

hory, do volné přírody, návštěvníci by koukali do plotu). Změnil by se krajinný ráz této 

odpočinkové lokality. Nebylo by možné se při náhodné procházce dostat dovnitř, bez 

vstupního čipu. Zároveň by byl trvale ukončen provoz občerstvení, protože by výrazně klesla 

návštěvnost a žádnému provozovateli by se nevyplatilo stánek obsluhovat.  

 

3) Napadá Vás ještě jiný způsob, jak LEGÁLNĚ A PROVOZUSCHOPNĚ, daný problém vyřešit? (v 

případě nedostatku místa můžete rozvést na druhé straně):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisem tohoto anketního lístku dávám souhlas Městysu Mlázovice ke zpracování osobních 

údajů, dle platné legislativy, pro účely sběru dat a vyhodnocení této ankety. 

Jméno: 

Adresa: 

Podpis:  

 


