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Dotazník pro vybrané obce Jihomoravského kraje 

Níže Vás prosím o vyplnění vybraných otázek relevantních pro praktickou část mé bakalářské 

práce zkoumající vliv časové vzdálenosti do Brna na vývoj cen na trhu nemovitostí. 

Pro zapsání odpovědí využijte kolonek „Klikněte sem a zadejte text“.  

Na poslední tři otázky můžete odpovědět formou příslušného zaškrtávacího políčka. 

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: xxxxxxxxxxxxxx či na 

telefonním čísle: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Obec: Bohutice 

1. Počet přistěhovalých (počet přistěhovalých a narozených dohromady) * 

Počet přistěhovalých v roce 2014     21 

Počet přistěhovalých v roce 2015     11 

Počet přistěhovalých v roce 2016    32 

Počet přistěhovalých v roce 2017    22 

Počet přistěhovalých v roce 2018    39 

Počet přistěhovalých v roce 2019    26 

* zde Vás prosím o uvedení celkového součtu přistěhovalých vždy za daný rok. Celkový počet 

přistěhovalých tvoří narození a nově přistěhovalí obyvatelé. 

 

2. Počet přistěhovalých (POUZE počet reálně PŘISTĚHOVALÝCH) ** 

Počet přistěhovalých v roce 2014     17 

Počet přistěhovalých v roce 2015     6 

Počet přistěhovalých v roce 2016    23 

Počet přistěhovalých v roce 2017    15 

Počet přistěhovalých v roce 2018    30 

Počet přistěhovalých v roce 2019    16 

**zde Vás prosím o uvedení počtu pouze reálně nově přistěhovaných obyvatel vždy za daný rok. 

Tento údaj bude použit pro výpočet migračního salda za daný rok. 

 

3. Počet odstěhovaných (počet odstěhovaných a zemřelých dohromady)*** 

Počet odstěhovaných v roce 2014    28  

Počet odstěhovaných v roce 2015    15 

Počet odstěhovaných v roce 2016    20 

Počet odstěhovaných v roce 2017    23 
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Počet odstěhovaných v roce 2018    15 

Počet odstěhovaných v roce 2019    9 

***zde Vás prosím o uvedení celkového součtu odstěhovaných obyvatel vždy za daný rok. Celkový 

počet odstěhovaných tvoří zemřelí za daný rok a obyvatelé, kteří se reálně odstěhovali. 

 

4. Počet odstěhovaných (POUZE počet reálně ODSTĚHOVANÝCH)**** 

Počet odstěhovaných v roce 2014    19 

Počet odstěhovaných v roce 2015    8 

Počet odstěhovaných v roce 2016    14 

Počet odstěhovaných v roce 2017    17 

Počet odstěhovaných v roce 2018    11 

Počet odstěhovaných v roce 2019    8 

****zde Vás prosím o uvedení pouze počtu obyvatel, kteří se daný rok reálně z obce odstěhovali. 

Tento údaj bude použit pro výpočet migračního salda za daný rok. 

 

5. Počet nově přidělených čísel popisných 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2014   1 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2015   1 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2016   3 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2017   4 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2018   7 

Počet nově přidělených čísel popisných v roce 2019   5 

 

 

6. Počet praktických lékařů v obci (pro děti i dospělé) 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2014   0 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2015   0 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2016   0 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2017   0 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2018   0 

Počet praktických lékařů v obci v roce 2019   0 

 

7. Počet městských policistů v obci 

Počet městských policistů v obci v roce 2014   0 

Počet městských policistů v obci v roce 2015   0 
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Počet městských policistů v obci v roce 2016   0 

Počet městských policistů v obci v roce 2017   0 

Počet městských policistů v obci v roce 2018   0 

Počet městských policistů v obci v roce 2019   0 

 

8. Počet míst v mateřské škole 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2014  24 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2014  18 

 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2015  24 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2015  12 

 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2016  24 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2016  13 

 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2017  24 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2017  16 

 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2018  24 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2018  20 

 

Celkový počet míst v mateřské škole v roce 2019  28 

Počet obsazených míst v mateřské školce v roce 2019  27 

 

9. Počet míst v základní škole 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2014   70  

Počet obsazených míst v základní škole 2014   22 

 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2015   70 

Počet obsazených míst v základní škole 2015   27 

 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2016   70 

Počet obsazených míst v základní škole v roce 2016  28 

 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2017   70 

Počet obsazených míst v základní škole v roce 2017  27 

 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2018   70 

Počet obsazených míst v základní škole v roce 2018  18 

 

Celkový počet míst v základní škole v roce 2019   70 

Počet obsazených míst v základní škole v roce 2019  14 
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10. Počet restauračních zařízení 

Počet restauračních zařízení v roce 2014   2 

Počet restauračních zařízení v roce 2015   2 

Počet restauračních zařízení v roce 2016   2 

Počet restauračních zařízení v roce 2017   2 

Počet restauračních zařízení v roce 2018   2 

Počet restauračních zařízení v roce 2019   2 

 

11. Počet ochodů s potravinami 

Počet obchodů s potravinami v roce 2014   1 

Počet obchodů s potravinami v roce 2015   1 

Počet obchodů s potravinami v roce 2016   1 

Počet obchodů s potravinami v roce 2017   1 

Počet obchodů s potravinami v roce 2018   1 

Počet obchodů s potravinami v roce 2019   1 

 

12. Stěhují se do Vaší obce lidé z Brna? 

ANO☒  NE ☐ 

 

13. Myslíte si, že i Vaše obec je ovlivňována vlivy spojenými se stěhováním lidí, kteří 

přichází z Brna do Vaší obce? Např. vyšší ceny nemovitostí, více znečištěné ovzduší či 

zvyšovaní finančních příjmů do rozpočtu obce 

ANO☐  SPÍŠE ANO☒  NE ☐   SPÍŠE NE ☐ 

 

14. Vnímáte, že výše zmíněný jev (stěhování lidí z Brna do Vaší obce) a vlivy z něj vyplývající 

ovlivňují Vaši obec pozitivně?***** 

ANO☐  SPÍŠE ANO☒  NE ☐   SPÍŠE NE ☐ 

***** Na tuto otázku odpovězte pouze v případě, že jste na otázku č. 13 odpověděli ANO či 

SPÍŠE  ANO. 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Konec dotazníku 


