
Vyhodnocení dotazníku - veřejnost

1. Jak se Vám v obci žije?

1. velmi dobře 34

2. spíše dobře 131

3. ani dobře ani špatně 54

4. spíše špatně 4

5. velmi špatně 0

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

1. klidný život 115

2. dobré mezilidské vztahy 15

3. příznivé životní prostředí 44

4. blízkost přírody 201

5. dostupnost pracovních příležitostí 15

6. dobrá dopravní dostupnost 72

7. kulturní a společenský život 27

8. sportovní vyžití 25

9. vzhled obce 10

10. jiné 22

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

1. špatné vztahy mezi lidmi 64

2. nezájem lidí o obec 82

3. málo kvalitní životní prostředí 32

4. nedostatek pracovních příležitostí 31

5.nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 15

6. nedostatečný kulturní a společenský život 24

7. špatná dostupnost lékaře 39

8. nevyhovující veřejná doprava 30

9. nedostatečná bytová výstavba 9

10. nepořádek v obci 47

11. špatné podmínky pro podnikání 6

12. jiné 60

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska uvedených podmínek

1. Bydlení

velmi spokojen 86

spíše spokojen 119

spíše nespokojen 10

velmi nespokojen 5

je mi to lhostejné 0

2.Školství

velmi spokojen 51

spíše spokojen 97

spíše nespokojen 22

velmi nespokojen 8



je mi to lhostejné 9

3. Zdravotnictví

velmi spokojen 15

spíše spokojen 63

spíše nespokojen 60

velmi nespokojen 41

je mi to lhostejné 21

4. Veřejná doprava

velmi spokojen 43

spíše spokojen 106

spíše nespokojen 43

velmi nespokojen 13

je mi to lhostejné 7

5. Kultura a společenský život

velmi spokojen 21

spíše spokojen 122

spíše nespokojen 39

velmi nespokojen 16

je mi to lhostejné 11

6. Sportovní vyžití

velmi spokojen 29

spíše spokojen 106

spíše nespokojen 38

velmi nespokojen 19

je mi to lhostejné 9

7. Životní prostředí

velmi spokojen 49

spíše spokojen 113

spíše nespokojen 36

velmi nespokojen 23

je mi to lhostejné 0

8. Péče obce o své prostředí

velmi spokojen 19

spíše spokojen 113

spíše nespokojen 59

velmi nespokojen 20

je mi to lhostejné 4

9. Podmínky pro podnikání

velmi spokojen 8

spíše spokojen 42

spíše nespokojen 38

velmi nespokojen 12

je mi to lhostejné 74

10. Rozvoj obce

velmi spokojen 12

spíše spokojen 112

spíše nespokojen 67

velmi nespokojen 15

je mi to lhostejné 5

11. Informovanost o dění v obce



velmi spokojen 44

spíše spokojen 115

spíše nespokojen 46

velmi nespokojen 10

je mi to lhostejné 4

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

1. velmi dobré 10

2. docela dobré 89

3. ne moc dobré 74

4. špatné 30

5. nedovedu posoudit 22

7. Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke

vzájemným společenským kontaktům?

1. rozhodně ano 22

2. spíše ano 101

3. spíše ne 59

4. rozhodně ne 9

5. nedovedu posoudit 29

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

1. pravidelně (min. 1X za týden) 50

2. občas (cca 1 za měsíc) 121

3. vůbec 16

4. nemám internet 34

9. Jste ochotni udělat něco pro rozvoj své obce?

1. rozhodně ano 42

2. spíše ano 110

3. spíše ne 17

4. rozhodně ne 4

5. nedovedu posoudit 48

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 0

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 1.1.2016 2238 obyv.)

1. měla by zůstat přibližně stejně velká 89

2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně ….. obyvatel 25

3. měla by být využita celá kapacita ploch na výstavbu domů 71

4. nedovedu posoudit 39

11. Na co byste přednostně využili obecní finanční prostředky?

1. zlepšení podmínek pro podnikání 7

2. podpora bytové výstavby (infrastruktura, komunikace) 79

3. častější spoje veřejné dopravy 41

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci 24

5. rekonstrukce místních komunikací 176

6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 64

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 105

8. opravy památek v obci 25



9. jiné 60

12. Jste?

1. muž 102

2. žena 120

13. Váš věk?

1. 15-29 let 18

2. 30-49 let 102

3. 50-64 let 50

4. 65 a více let 53

14. Vaše vzdělání?

1. základní 9

2. střední odborné 83

3. střední odborné s maturitou 85

4. vyšší odborné 44

5. vysokoškolské 1

15. V obci:

1. žiji od narození 124

2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 8

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety 70

4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 22

16. Typ Vaší domácnosti:

1. domácnost bez dětí 86

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 98

3. jiné 35


