
DOTAZNÍK – co by bylo možné ve vaší obci 
změnit pro období 2014 - 2020 !!!!!!!!!! 

Dotazník pro přípravu Integrované strategie území MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

– možnost ovlivnit budoucnost Vaší obce. 

Prosíme o anonymní vyplnění následujících otázek:  

Název obce:    ____________________________________  Věk: _______   Pohlaví: Ž / M 

   1. Jak hodnotíte následující oblasti v obci?          Prosíme, udělte známku jako ve škole (1-5). 

___  Práce obecního/městského úřadu 

___  Komunikace obecního/městského úřadu s občany 

___  Zapojování občanů do rozhodování 

___  Podpora zájmových organizací 

___  Dostatek pracovních příležitostí 

___  Péče o památky 

___  Místní komunikace včetně chodníků 

___  Zimní údržba 

___  Nakládání s odpady, třídění a recyklace 

___  Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí 

___  Celkový vzhled obce 

___  Bezpečnost v obci 

___  Přírodní prostředí v okolí obce 

___  Množství a kvalita obecní zeleně 

___  Dopravní situace v obci 

___  Dopravní spoje do okolí 

___  Bezbariérovost obce 

___  Dostupnost zdravotní péče 

___  Kvalita zdravotní péče 

___   Služby pro seniory 

___  Možnosti nakupování 

___  Možnosti podnikání 

___  Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů 

___  Dostupnost bydlení 

___  Kvalita bydlení 

___  Kvalita vzdělávání v ZŠ 

___  Kvalita vzdělávání v MŠ 

___  Úroveň kulturního vyžití 

___  Úroveň sportovního vyžití 

___  Příležitosti pro podnikání v obci 

___  Mezilidské a sousedské vztahy 

___  Cestovní ruch

Jiné _________________________________________________________________________________ 

   2. Co je pro Váš život v obci nejdůležitější?             Křížkem označte maximálně 5 odpovědí. 

___   Hezké prostředí obce 

___  Dostupné nebo příjemné bydlení 

___  Zdravotní péče 

___  Možnosti dopravního spojení 

___  Možnost pracovního uplatnění 

___  Dobré nákupní možnosti 

___  Možnost rekreace v okolí obce 

___  Sportovní vyžití 

___  Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli  

___  Kulturní vyžití 

___  Možnost vzdělávání 

___  Možnost podnikání 

___  Bezpečnost v obci 

Jiné _________________________________________________________________________________ 

Více informací www.hornipomoravi.eu             Děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme příjemný den. 



  3. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí?        Křížkem označte maximálně 5 odpovědí. 

___  Dětská hřiště, místa pro hraní dětí 

___  Cyklostezky, případně jejich propojení 

___  Veřejná prostranství pro setkávání lidí 

___  Zájmové činnosti (klubovna, zájmové kroužky, …) 

___  Občanské iniciativy (spolky, kluby, sdružení, …) 

___  Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, …)                                                                                                  

___  Informační centrum                                                                                                                                                                             

___  Turistické trasy v okolí obce  

___  Naučné stezky nebo jiné formy průvodců 

___  Hřiště pro organizované sporty (fotbal, volejbal, …) 

___  Parkovací plochy 

___  Prostory s vybavením pro netradiční sporty 

(minigolf, petanque, lez. stěna, dráhy pro in-line brusle, 

skateboard)           

___  Volně přístupné víceúčelová hřiště pro různé 

druhy sportů 

Jiné _________________________________________________________________________________ 

  4. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?       

Křížkem označte maximálně 3 odpovědí. 

___    Černé skládky 

___    Znečištěné ovzduší 

___    Automobilová doprava 

___    Neukázněnost občanů 

___    Nedostatečná nebo nepravidelná intenzita odvážení odpadků 

___    Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 

___    Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí 

Jiné _________________________________________________________________________________ 

  5. Které problémové oblasti v obci by měly být v nejbližší době prioritně řešeny?    

 

 

 

  6. Která z aktivit sociální služby Vám v obci chybí?   Křížkem označte maximálně 1 odpověď. 

___  Denní stacionáře pro seniory 

___  Krátkodobé zapůjčení zdravotnických pomůcek a zařízení (polohovací lůžko, berle, …) 

___  Placená služba sociální pomoci (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákup apod.) 

___  Zajištění rozvozu obědů ze školní jídelny pro seniory 

___  Domov pro seniory 

Jiné _________________________________________________________________________________ 
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