
Máte představu, jak má naše obec Vítězná vypadat a fungovat?

Chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá
někdo jiný. Zapojte se i Vy.
Asi každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku, sportovního klubu či jiného
subjektu,  má svou představu,  jak  by  se  obec,  kde žijeme nebo podnikáme,  měla  rozvíjet.   Jak
bychom mohli žít v budoucnosti, co opravit, co zlepšit, co zachovat, co podpořit?
Prostřednictvím dotazníku Vás prosíme o Váš názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší
obce do roku 2020.

Obecné informace o respondentovi

muž           žena           název subjektu/instituce  

Věk

do 18 ti 
let

   19 až 29 
let

   30 až 49 
let

   50 až 64 
let

   65 a více 
let

Název místní části (zaškrtněte)

Bukovina   Hájemství   Huntířov    Kocléřov   Komáro
v

Nové
Záboří

  Zábo
ří

Jak dlouho v obci žijete/působíte?

do 1 roku    1-5 let    6-10 let    11-20 let    21-30 let    31 a více 
let

Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi ve vaší obci? Hodnoťte škálou od 1 do 5. 
(1  =  velmi  spokojeni,  2  =  spíše  spokojeni,  3  =  na  hraně  mezi  spokojeností  a  nespokojeností,  
4  =  spíše  nespokojeni,  5  =  velmi  nespokojeni).  V  případě  hodnot  4  a  5  uveďte,  prosím,  důvody
nespokojenosti.

dostupnost a kvalita předškolních zařízení
dostupnost a kvalita školských zařízení
dostupnost a kvalita zdravotnických zařízení
dostupnost a kvalita sociálních zařízení
dostupnost a množství obchodů v obci (potraviny, textil, apod.)
dostupnost různorodých služeb v obci (pošta, restaurace, apod.)
stav místních komunikací (povrch, šíře či průjezdnost,…)



veřejná doprava (spojení s okolím a významnými centry, finanční požadavky dopravce, apod.)
parkovací kapacity
kvalita životního prostředí
kvalita odpadového hospodářství a systém svozu odpadů
zásobování energiemi (voda, elektrika, apod.)
údržba veřejných prostranství
údržba objektů ve vlastnictví obce
množství a kvalita zařízení pro volný čas (kultura, sport)
bezpečnostní situace v obci
komunikace s vedením obce z pohledu občana/subjektu
informovanost občanů/subjektů ze strany obce (vývěsní tabule, webové stránky, obecní 
zpravodaj, apod.)
možnosti připojení k internetu v obci
jiné:……………………………………………………………………………………..…………………………………..

Vyberte z následujících možností oblasti, které vás ve vaší obci znepokojují.

Vyberte z následujících možností oblasti,  které považujete za důležité v blízkém období řešit  z
hlediska dalšího rozvoje obce.

kriminalita, drobné krádeže

vandalismus

sociální problémy (vyhrocené sousedské, politické, rasové či nábožensky motivované spory; 
problémy s rekreanty aj.)

značná nezaměstnanost

nedostatek parcel pro novou výstavbu

nedostatek volných bytů (nejen obecních)



V čem
vidíte

největší přednosti obce?

V  čem  naopak  spatřujete  největší  nedostatky  obce?  Případně  co  ve  své  obci  postrádáte  
a přáli byste si zlepšit/zavést/vybudovat?

Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte buď na obecním úřadě v Kocléřově, nebo jej zašlete na
email turek_karel@email.cz  

větší propagace obce

lepší propagace podnikatelských subjektů působících v obci

podpora kvalitního životního prostředí

zlepšení kvality místních komunikací

zvýšení počtu parkovacích ploch

zvýšení bezpečnosti v obci

posílení kamerového systému

zlepšení údržby veřejných prostranství

množství pracovních příležitostí

větší podpora příspěvkových organizací

větší podpora zájmových spolků

zlepšení informovanosti o práci Obecního úřadu a jeho akcích

lepší úroveň komunikace Obecní úřad-občan/subjekt

mailto:turek_karel@email.cz


Děkujeme Vám za spolupráci i projevený zájem.

Obec Vítězná


