
 
 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Jezeřany-Maršovice 

 

Dotazník 

Průzkum potřeb občanů   
 

Vážení občané, 

dostává se vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, potřeby a přání 

v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje obce Jezeřany-Maršovice. 

Cílem Strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi, jaká 

by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. 

Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života v obci. Úspěšný budoucí rozvoj obce je 

nemyslitelný bez vaší účasti. Proto vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení 

následujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti obce vždy přihlížet 

k vašim přáním a názorům. 

 

Návod k vyplnění dotazníku: 

Dotazník vyplňujte perem nebo propisovací tužkou. Vyplňuje se zaškrtnutím příslušného 

políčka, u některých otázek lze je možné označit více možností, u některých můžete do 

vyznačeného místa pod otázkou doplnit i další možnost či možnosti. 

Dotazník je anonymní a lze jej rovněž nalézt na internetových stránkách obce 

www.jezerany-marsovice.cz. Dotazník může vyplnit více členů domácnosti, přičemž za 

každou osobu může být vyplněn jeden dotazník. Formulář dotazníku je možné si vyzvednout 

také na obecním úřadě. 

 

                                                                                                        Ing. Petr Slavík 

                                                                                                                starosta  

__________________________________________________________________________ 

Údaje k osobě: 

Vaše pohlaví: 

žena  

muž  

 

Jaký je Váš věk: 

do 30 let  od 30 až 50 let  od 50 do 65 let  nad 65 let  

 

Jak dlouho žijete v obci: 

do 5 let  od 5 do 20 let  více jak 20 let  

 

__________________________________________________________________________ 

http://www.jezerany-marsovice.cz/


 
 

 

 

1. Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci? 

(prosím zaškrtněte příslušné pole) 

  velmi 

dobrá 

spíše 

dobrá 
napůl 

spíše 

špatná 

velmi 

špatná 
nevím 

kvalita základní školy             

kvalita mateřské školy             

kulturní nabídka             

sportovní možnosti             

další nabídka pro volný čas             

úroveň sociálních služeb             

bezpečnost             

bezbariérový přístup             

práce obecního úřadu             

úroveň zdravotní péče             

nabídka pracovních míst             

příležitosti k podnikání             

nabídka a kvalita bytů             

možnosti pro stavbu RD             

úroveň hromadné dopravy             

možnosti pro cykloturistiku             

možnosti pro dopravu vlastním autem             

nákupní možnosti             

čistota obce             

celkový vzhled obce             

příroda v okolí             

činnost spolků a sdružení             

  

2. Co je pro Váš život v obci a jejím okolí nejcennější? 

(prosím zaškrtněte příslušné pole) 

  velmi 

důležitá 

spíše 

důležitá 
napůl 

spíše 

nedůlež 

ne- 

důležité 
nevím 

hezké prostředí v obci             

dostupné a příjemné bydlení             

podmínky a možnosti podnikání             

čisté a zdravé ovzduší             

kulturní vyžití             

dopravní obslužnost             



 
 

 

 

možnost trávení volného času             

bezbariérový přístup             

zdravotní a sociální péče             

úroveň zdravotní péče             

kontakt s obyvateli obce             

dobrá nabídka služeb             

nabídka a kvalita bytů             

pracovní uplatnění             

sportovní vyžití             

bezpečnost v obci             

 

jiné, prosím uveďte: ………………………………………………………………………………….. 

 

3. Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti podle Vás v obci nejvíce 

chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu? 

(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi) 

komunikace  chodníky  parkovací plochy  

kanalizace  vodovod  rozvody plynu   

rozvody elektřiny  sběrný dvůr  nádoby na tříděný odpad  

obchody   restaurace  služby  

obecní mobiliář  veřejné osvětlení  připojení k internetu  

základní škola  mateřská škola  kulturní dům  

hřbitov  zeleň  jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jak hodnotíte nabídku a dostupnost zdravotních služeb v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 

5. Jak hodnotíte nabídku a dostupnost sociálních služeb v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  



 
 

 

 

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 

6. Jak by podle vás měla obec podporovat podnikání? 

(označte křížkem libovolný počet odpovědí) 

vytvářením dalších vhodných prostor a lokalit pro podnikání  

zapojením podnikatelů do aktivit obce, spolupráce s podnikateli  

podpora místních podnikatelů  

poradenská a informační činnost pro začínající podnikatele  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jaké problémy v oblasti dopravy pociťujete nejvíce? 

(označte křížkem libovolný počet odpovědí) 

kvalita místních komunikací   

bezpečnost provozu  

parkování  

chodníky  

dopravní obslužnost  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Jak hodnotíte možnosti kulturního vyžití v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 

9. Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 



 
 

 

 

10. Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 

11. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí? 

(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi) 

lokální topeniště (nevhodné spalování, emise škodlivých látek)  

automobilová doprava  

hluk okolí  

černé skládky  

průmyslové znečištění okolí  

nedostatek kontejnerů na tříděný odpad  

nedostatečný úklid obce  

neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta  

s kvalitou životního prostředí v obci jsem spokojen  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Cítíte se v obci bezpečně? 

(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi) 

výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus)  

kriminalita páchaná v obci (krádeže majetku, násilná činnost)  

nedostatečná činnost Policie ČR  

chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení  

nedodržení povolené rychlosti automobilů v obci  

nevhodné parkování  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

 

13. Jak jste spokojeni se současným stavem komunikace s občany( Zpravodaj J-M, 

internetové stránky obce, facebook)? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 

 

14. Jaký způsob komunikace mezi obcí a občany preferujete? 

(označte křížkem libovolný počet odpovědí) 

prostřednictví zpravodaje (jednou čtvrtletně) v papírové podobě  

zasíláním aktualit o dění v obci e-mailem (po registraci)  

prostřednictvím webových stránek obce  

místním rozhlasem  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Co byste zlepšili na práci obecního úřadu? 

(označte křížkem libovolný počet odpovědí) 

více informovat o své činnosti  

více naslouchat názorům lidí  

osobnější přístup k lidem  

lepší prostředí úřadu  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. Existuje nějaké místo v obci či jeho okolí, které je podle Vás zajímavé (cenné), 

dnes zanedbané a zasloužilo by si rozvoj: 

(popište konkrétní lokalitu a  Vaši představu jejího rozvoje) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 

 

17. Kterých tří věcí si na obci nejvíce ceníte (máte rádi)? 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

18. Kterých tří věcí si na obci nejméně ceníte (nemáte rádi)? 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. Co by se nejvíce mělo změnit v okolí Vašeho bydliště? 

(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi) 

více zeleně  

více prostoru na setkávání s lidmi  

čistota a úklid  

lepší parkování  

bezpečnost  

více dětských hřišť  

jiné, prosím uveďte:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

20. Jste celkově spokojeni se životem v obci? 

(označte zakřížkováním jednu odpověď) 

jsem spokojen(a)  jsem spíše spokojen(a)  

jsem spíše nespokojen(a)  jsem nespokojen(a)  

  

Uveďte proč: ………………………………………………………………………………………... 

 


