
Zpráva o průběhu a výsledku ankety 
k uzavření smlouvy o kompenzaci hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru 

Václavice II, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Pískovny a.s. 
 
Dne 17. 6. 2011 proběhla v okrajových částech Václavice (hasičská zbrojnice) a na Uhelné 
(hospoda U ptáka) v době od 10.00 do 18.00 hodin anketa ve věci „Smlouvy o kompenzaci 
hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru Václavice II.  

Průběh ankety byl ve Václavicích i na Uhelné bezproblémový a o hlasování jsou pořízeny 
samostatné záznamy. Celkem se ankety zúčastnilo 97 (25 %) osob z 384 (100 %) osob, které mohly 
v anketě vyjádřit svůj názor. Jednotlivé rozdělení je vidět níže. 

 
 Celkový 

počet osob 
Počet 
účastníků 
ankety 

Vyjádření 
v %, 
z dané 
části (ta se 
považuje 
za 100) 

Volba 
ANO 

Vyjádření 
v %, z dané 
části (v % 
z počtu 
hlasujících) 

Volba NE Vyjádření 
v %, z dané 
části (v % 
z počtu 
hlasujících) 

Václavice 352 73 21 % 69 20 % (95)* 4 1 % (6)* 
Uhelná 32 24 75 % 21 66 % (88)* 3 9 % (13)* 
Celkem 384 97 25 % 90 23 % (93) 7 2 % (7) 

Poznámky: 

* statistická chyba v rámci zaokrouhlení, součet čísel v závorce je vyšší než 100 %. 
 

Václavice 

Ve Václavicích mohlo jít vyjádřit svůj názor 352 (100 %) osob a účastnilo se 73 (cca 21 %) osob. 
Ze zúčastněných se PRO vyslovilo 69 osob, což je 20 % z osob, které mohly jít ve Václavicích 
vyjádřit svůj názor a je to 95% osob z těch, kteří zde přišli hlasovat. PROTI, se vyslovili 4 hlasující, 
což je 1 % z osob, které mohly jít ve Václavicích vyjádřit svůj názor a je to 6 % osob z těch, kteří 
zde přišli hlasovat. 
 

Uhelná: 

Na Uhelné mohlo jít vyjádřit svůj názor 32 (100 %) osob a účastnilo se 24 (75 %) osob. Ze 
zúčastněných se PRO vyslovilo 21 osob, což je 66 % z osob, které mohly jít na Uhelné vyjádřit svůj 
názor a je to 88 % osob z těch, kteří zde přišli hlasovat. PROTI, se vyslovili 3 hlasující, což je 9 % 
z osob, které mohly jít na Uhelné vyjádřit svůj názor a je to 13 % osob z těch, kteří zde přišli 
hlasovat. 
 
 
Zpracoval, dne 20. 06. 2011: odbor ODK 


