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        Vyhodnocení dotazníku  
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  Tvořeno za podpory Olomouckého kraje 
 
Podíl zapojení obcí/měst v regionu: 

 

 

Respondenti: muži – 303 osob, ženy – 388 osob 
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Co je pro Váš život v obci nejdůležitější?  (možnost výběru max. 5  priorit) 

1. Bezpečnost v obci (478) 

2. Hezké prostředí obce (437) 

3. Možnost dopravního spojení (332) 

4. Zdravotní péče (326) 

5. Možnost pracovního uplatnění (286) 

6. Dostupné nebo příjemné bydlení (265) 

7. Sportovní vyžití (212) 

8. Kontakty se sousedy (208) 

9. Možnost vzdělávání (191) 

10. Dobré nákupní možnosti (174) 

11. Kulturní vyžití (173)  

12. Možnost podnikání (91) 

13. Možnost rekreace v okolí (87) 

 

Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí?  (možnost výběru max. 5  priorit) 

1. Cyklostezky, případně propojení (395) 

2. Dětská hřiště (281) 

3. Volně přístupná víceúčelová hřiště (265) 

4. Prostory pro netradiční sporty (189) 

5. Parkovací plochy (176) 

6. Veřejná prostranství pro setkávání (162) 

7. Zájmové činnosti (klubovny, kroužky) (156) 

8. Možnosti dalšího vzdělávání (154) 

9. Občanské iniciativy (110) 

10. Turistické trasy v okolí obce (110) 

11. Naučné stezky, průvodce…(104) 

12. Hřiště pro organizované sporty (98) 

13. Informační centrum (63) 

 

Jiné: bazén, koupaliště 19x, komunitní centrum, klubovna pro mládež a seniory, kulturní zařízení (1x) 
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    Jak hodnotíte následující oblasti v obci?         Prosíme, udělte známku jako ve škole (1-5) 

 

1,9  Přírodní prostředí v okolí obce 

 

2,0  Nakládání s odpady, třídění a recyklace 

2,0  Kvalita vzdělávání v MŠ 

2,3  Množství a kvalita obecní zeleně 

2,3  Kvalita vzdělávání v ZŠ 

2,4  Kvalita bydlení 

2,4  Úroveň sportovního vyžití 

2,4 Práce obecního/městského úřadu 

2,4  Péče o památky 

2,5  Podpora zájmových organizací 

2,5 Komunikace obecního/městského úřadu s občany 

2,5  Dostupnost zdravotní péče 

2,6  Kvalita zdravotní péče 

2,6  Celkový vzhled obce 

2,6  Dopravní situace v obci 

2,6  Dopravní spoje do okolí 

2,6  Zimní údržba 

2,7  Dostupnost bydlení 

2,7  Bezpečnost v obci 

2,7  Možnosti nakupování 

2,7  Úroveň kulturního vyžití 

2,7  Mezilidské a sousedské vztahy 

2,8  Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů 

2,9  Místní komunikace včetně chodníků 

2,9  Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí 

2,9   Služby pro seniory 

 

3,1 Bezbariérovost obce 

3,1  Možnosti podnikání 

3,2  Příležitosti pro podnikání v obci 

3,2  Zapojování občanů do rozhodování 

3,2  Cestovní ruch 

3,8  Dostatek pracovních příležitostí 
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Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? 

1. Neukázněnost občanů (462) 

2. Černé skládky (272) 

3. Znečištěné ovzduší  (237) 

4. Automobilová doprava (229) 

5. Nedostatečná nebo nepravidelná intenzita odvážení  odpadků (71) 

6. Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí  (58) 

7. Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad (53) 

 

Jiné: chybějící kanalizace (ČOV), spalování odpadků, plastů, způsob topení v RD, kácení lesů, 

neupravenost a odpad v potocích, stav zeleně,  zvýšená doprava nákladních aut,  stavební parcely, 

nevhodné podnikatelské aktivity (vzhledem k charakteru venkovského prostředí), umístění benzínové 

stanice na náměstí 

 

Která z aktivit sociální služby Vám v obci chybí? 

1. Domov pro seniory (185) 

2. Placená služba sociální pomoci (116) 

3. Denní stacionáře pro seniory (88) 

4. Zajištění rozvozu obědů (76) 

5. Krátkodobé  zapůjčení zdravotních pomůcek (41) 

 

Jiné: návštěvy lékaře u nemohoucích,  volno časový klub pro mládež, pomoc alkoholikům 

 

 

 

 


