Strategie rozvoje obce - dotazníkové šetření
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracování Strategie rozvoje naší obce. Jde o
dlouhodobý plán rozvoje, který je zároveň důležitým předpokladem pro úspěšné čerpání státních i
evropských dotací na realizaci nejrůznějších projektů. Tímto Vás chceme oslovit s žádostí o
zodpovězení krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co Vás nejvíce trápí a následně tyto
požadavky zahrnout do strategického plánu. Tento dotazník můžete vyplnit v tištěné podobě a vhodit
do poštovní schránky na obecním úřadě nebo elektronicky na internetových stránkách obce.
Moc děkuji za Vaši spolupráci
Stanislava Špruncová, starostka

1. Máte v naší obci trvalé bydliště (prosím zakroužkujte)
a) Ano
b) Ne
2. Jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a životem v naší obci? (prosím
zakroužkujte)
a) Ano
b) Ne
c) Neumím posoudit
3. S čím jste ve své obci nejvíce spokojen/a? Co se vám na vaší obci líbí? Co děláme fakt dobře? V
čem je naše obec jedinečná?
Vaše odpověď:

4. Co Vám naopak v naší obci chybí? Co vnímáte jako hlavní problémy? Kde vidíte potenciál pro
zlepšení?
Vaše odpověď:

5. Která z následujících funkcí naší obce je pro Vás ta nejdůležitější (zakroužkujte dvě možnosti)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bydlení a kvalita životního prostředí v obci
Pracovní příležitosti v obci
Dostupnost obce hromadnou dopravou a podpora pěší a cyklodopravy
Dostupnost obce a možnost parkování a podpora individuální dopravy
Možnosti společenského života, volnočasové aktivity, sport, kultura
Práce s dětmi a mládeží
Péče a starší nemohoucí spoluobčany
Rozvoj cestovního ruchu a atraktivita obce pro návštěvníky
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4. Zhodnocení důležitosti prioritních oblastí pro rozvoj obce
Zamyslete se na jednotlivými složkami života v obci a na vrhněte, jak významné jsou pro Vás investice
a podpora obce právě do této oblasti (oblasti A. až J.). Oblasti očíslujte dle důležitosti od 1. (nejvíce
důležité) do 10. (nejméně důležité).

Oblast rozvoje obce

Očíslujte dle
důležitosti od 1.
nejdůležitější po 10.
nejméně důležité

A. Podpora rozvoje a rozšíření nabídky místních drobných
podnikatelů, zemědělců a živnostníků
B. Sociální služby a zdravotnictví v obci (péče o seniory,
osoby se zdravotním postižením, lékařské ordinace)
C. Bezpečnost v obci
D. Spolupráce obce s místními organizacemi a spolky a
pořádání společenských akcí
E. Zlepšení zázemí pro sport
F. Zlepšení stavu silniční infrastruktury
G. Zlepšení stavu chodníků a cyklostezek
H. Podpora cestovního ruchu a služby pro návštěvníky obce
I. Zlepšení stavu životního prostředí (zeleň, nakládání s
odpady, protipovodňová ochrana)
J. Podpora dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb základní a
mateřské školy

5. Pro další rozvoj naší obce je dle Vašeho názoru důležitá realizace jakého konkrétního projektu
nebo opatření? (můžete uvést více možností)
Vaše odpověď:

Děkuji za Váš čas!

