Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje obce nám umožní lépe využít
našich finančních prostředků, rovněž je důležitým podkladem při získávání různých dotací. Považuji za velmi
důležité znát Vaše názory, jaká by obec měla být a co proto můžeme společně udělat a případné návrhy řešení
jednotlivých problémů, které Vás tíží.
Obracím se na Vás proto s prosbou o vyjádření Vašich názorů na otázky uvedené v anonymním dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny, o výsledcích budete informováni prostřednictvím obecního zpravodaje a na
internetových stránkách obce http://www.pencin-obec.cz/, kde je také umístěn tento dotazník v elektronické
formě ke stažení.
Vyplněný dotazník prosím odevzdávejte do 30. června 2017 buď osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo
vkládejte do poštovní schránky úřadu, či zasílejte na emailovou adresu: obecni.urad@pencin-obec.cz.
Děkuji Vám za spolupráci a za projevený zájem.
Karel Bičík, starosta
Pokyny k vyplnění: 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
6. jinak (uveďte jak)……………………………..

2. Co se Vám v naší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. klidný život
6. dobrá dopravní dostupnost
2. dobré mezilidské vztahy
7. kulturní a společenský život
3. příznivé životní podmínky
8. sportovní vyžití
4. blízkost přírody
9. vzhled obce
5. dostupnost pracovních příležitostí
10. jiné (uveďte co)……………………………….
3. Co se Vám v naší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékařů
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné (uveďte co)………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. 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
6. Jak často sledujete informace o dění v obci na webových stránkách obce?
1. pravidelně (min. 1x týden)
3. nahodile (cca 2x rok)
2. občas (cca 1x měsíc)
4. vůbec
7. 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 jste uvedli ano, jak se můžete zapojit? ………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která
odpovídá míře Vaší spokojenosti)
velmi
spíše
spíše
velmi
je mi to
spokojen
spokojen
nespokojen
nespokojen
lhostejné
bydlení

1

2

3

4

5

školství

1

2

3

4

5

zdravotnictví

1

2

3

4

5

veřejná doprava

1

2

3

4

5

kultura a společenský život

1

2

3

4

5

sportovní vyžití

1

2

3

4

5

životní prostředí

1

2

3

4

5

péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

rozvoj obce

1

2

3

4

5

informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

9. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování a opravy technické infrastruktury)
3. rekonstrukce místních komunikací
4. častější spoje veřejné dopravy
5. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné (uveďte jaké): ………………………………………………………………………………………………………..
Údaje o vyplňujícím:
Přestože je anketa anonymní, pro její řádné vyhodnocení je nutno doplnit obecné údaje o osobě, která anketu
vyplňuje.
10. Jste?
1. muž

2. žena

1. 0 – 15 let
2. 15 – 29 let
3. 30 – 49 let

4. 50 - 64 let
5. 65 a více let

11. Váš věk?

12. Vztah k obci?
1. žiji zde od narození
2. přestěhoval 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
13. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné (uveďte jaké)………………………………………………….
14. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vyplněný dotazník prosím odevzdávejte do 30. června 2017 buď osobně v kanceláři obecního úřadu, nebo
vkládejte do poštovní schránky úřadu, či zasílejte na emailovou adresu: obecni.urad@pencin-obec.cz
Děkuji za spolupráci.

