DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
- veřejnost
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době aktualizovat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky, tj. na období 20212026. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem
při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi
důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni na veřejném projednání.

. ZÁŘÍ 2020

DOTAZNÍK PROSÍM VYPLŇTE A VHOĎTE DO SCHRÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU DO 21
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta obce Pustiměř
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. dostatek obchodů a služeb
8. kulturní a společenský život
9. sportovní vyžití
10. kvalita školy, školky
11. vzhled obce
12. činnost spolků
13. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem občanů o obec
3. málo kvalitní životní prostředí

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
chybějící restaurace/hospoda v místní části Pustiměř
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatek sportovišť a dětských hřišť
špatná dostupnost lékaře – zubař, dětský lékař
nedostatek sociálních služeb – dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, terénní
služby
nevyhovující veřejná doprava
nedostatek parkovacích míst, kde: …………………………………………
stav komunikací III. třídy (páteřní cesta obcí)
stav obecních komunikací
kvalita chodníků v obci
stav chodníků na hřbitově
nedostatečná bytová výstavba
nedostatek nájemního bydlení
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
hluk z dálnice
jiné: ………………………………………………………………………..

4. Jaké další služby Vám v obci nejvíce chybí? Co se vám líbí v jiné obci a v naší to postrádáte?
...................................................................................................................................................................
......................................……………………………………..........................................................……..................……
5. Jste spokojen/a s údržbou veřejného prostranství?
1. ANO (pokračujte otázkou 7)
2. NE
3. NEVÍM (pokračujte otázkou 7)
6. Jaké pociťujete problémy se stavem a údržbou veřejných prostranství? (zatrhněte maximálně 2
možnosti)
1. nedostatečná údržba zeleně
2. málo zeleně – stromy, okrasné keře, záhony
3. nedostatek relaxačních míst (lavičky, parky atd.)
4. stav chodníků a vozovek
5. úklid veřejných prostranství
6. málo možností třídit odpad
7. nedostatečný svoz tříděného odpadu
8. málo odpadkových košů
9. zimní údržba vozovek a chodníků
10. jiné:………………………………………………………………………
7. Jste ochoten/ochotna pečovat o veřejné prostranství před svým domem (např. sečení trávy)?
1. ANO
2. NE
8. Které možnosti likvidace komunálního odpadu využíváte? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)
1. veškerý odpad odhazuji do popelnice jako směsný odpad
2. třídím jednotlivé složky odpadu (plast, sklo, papír aj.), zbytek odhazuji jako směsný odpad

3. využívám služeb sběrného dvora
4. jiné:………………………………………………………………………

9. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1 Bydlení

1

2

3

4

5

2 Školství

1

2

3

4

5

3 Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4 Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5 Stav vozovek a chodníků

1

2

3

4

5

6 Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

7 Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

8 Životní prostředí

1

2

3

4

5

9 Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

10 Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

11 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

12 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

10. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
11. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
12. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc)
4. nemám internet
13. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
....................................................................................................................................................
14. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 31. 12. 2019 měla obec 1 831 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká, rozrůstat se minimálně
2. měla by se rozrůstat přes 2 000 obyvatel
3. nedovedu posoudit

15. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání, rozšíření ploch pro podnikání
2. podpora nové bytové výstavby, dostupnost pozemků
3. dostupnost nájemního bydlení
4. častější spoje veřejné dopravy
5. zřízení dalších provozoven a služeb v obci (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
a. restaurace, hospoda
b. praktický lékař pro děti a dorost
c. zubní lékař
d. lékárna
e. bankomat
f. zahradnictví
g. stavebniny
h. jiné: ……………………………………………………
6. rekonstrukce místních komunikací, chodníků
7. vybudování domova pro seniory, domu s pečovatelskou službou nebo obdobného zařízení
8. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
9. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
10. opravy památek v obci
11. jiné: ………………………………………………………………………
16. Jste?
1. muž

2. žena

17. Váš věk?
1. 15–29 let
2. 30–49 let

3. 50–64 let
4. 65 a více let

18. Vaše vzdělání?
1. základní
3. vyšší odborné
2. střední odborné
4. vysokoškolské
3. střední odborné s maturitou
19. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
20. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Děkujeme za vyplnění.

