Dotazník pro aktualizaci
Strategického plánu rozvoje Ohrobce
(Vyplněný dotazník odevzdejte do 31. 10. 2016 na obecním úřadě. Dotazník je možno také stáhnout
na www.ohrobec.cz a zaslat elektronicky na adresu podatelna@ohrobec.cz.)

Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi v obci?
Stupnice pro hodnocení otázek:
1 = velmi spokojen, 2 = spokojen, 3 = spíše spokojen, 4 = spíše nespokojen, 5 = nespokojen, 6 = velmi nespokojen

Hodnocení

1

2

3

4

5

6

Kvalita bydlení
Kvalita mateřské školy
Kvalita základní školy
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
Možnosti nakupování
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
Údržba veřejné zeleně
Životní prostředí v obci
Bezpečnost v obci
Bezpečnost silničního provozu v obci
Kvalita cest a chodníků v ulicích
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Veřejné osvětlení
Dostupnost hromadnou dopravou (autobus+železnice)
Příležitosti pro podnikání
Úroveň sportovního vyžití
Kulturní nabídka, možnosti kulturního vyžití
Činnost spolků a sdružení
Úroveň nabídky vyžití pro rodiny s dětmi v obci
Práce úřadu obce Ohrobec
Komunikace s úřadem obce Ohrobec

Co považujete jako hlavní přednost naší obce? Prosím vypište:

I.

dotazníkové šetření 		

Co považujete jako hlavní nedostatek, problém obce, co vám nejvíce vadí, a rádi byste změnili?
Prosím zaškrtněte příslušné pole, případně doplňte.

Tranzitní doprava

Etnické menšiny

Špatná dopravní dostupnost

Nedostatek služeb

Kriminalita, vandalismus

Čistota a vzhled obce

Nedostatek pracovních příležitostí

Málo možností k bydlení

Málo nabídek pro volný čas

Pasivita obyvatel

Další neuvedené nedostatky, problémy, prosím, vypište:

Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit?
Prosím zaškrtněte příslušné pole, případně doplňte.

Dopravní situace v obci

Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch

Sportovní vyžití v obci a okolí

Nakládání s odpady a jejich třídění

Kulturní vyžití v obci

Spoluúčast veřejnosti v péči o živ. prostředí

Zařízení pro volný čas dětí a mládeže

Investice do technické infrastruktury obce
(ČOV, kanalizace, vodovod, osvětlení, aj.)

Úroveň bydlení včetně okolí obce

Propagace obce

Dostupnost zdravotní péče

Provoz a výkon obecního úřadu Ohrobec

Možnost podnikání

Zapojování občanů do rozhodování, komunikace
s občany

Bezpečnost v obci

Dostupnost sociálních služeb

Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, vodních prvků, upravená
veřejná prostranství

Jiná oblast (uveďte):

Preferovaný způsob řešení:

Jak se v posledních 2 letech změnil charakter obce Ohrobec s ohledem na dobré místo k životu?
Prosím zaškrtněte příslušné pole, případně doplňte.o
Výrazně zlepšil

Mírně zlepšil

Zůstal stejný

Mírně zhoršil

Výrazně zhoršil

Uvítali byste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
Prosím zaškrtněte příslušné pole, případně doplňte.o
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím

Pokud ano, jakých akcí?

II.
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Co podle vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?
Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi

Znečištěné ovzduší

Nepravidelná a nedostatečná intenzita odvážení
odpadků

Automobilová doprava

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad

Bezohlední občané

Topení tuhými palivy

Černé skládky

S kvalitou životního prostředí jsem spokojen

Nedostatek zeleně v obci

Jiné (uveďte):
Preferovaný způsob řešení:
Jsou problémy s čistotou obce? Pokud ano, jaké vás trápí nejvíce?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi

Znečištění komunikací, chodníků a dalších
ploch od psů a koní

Znečištěná veřejná prostranství

Nedostatečný úklid ulic

Nepořádek v okolí kontejnerů

Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů

Neshledávám problémy s čistotou obce

Nedostatečná údržba veřejné zeleně

Jiné (uveďte):
Preferovaný způsob řešení: :
Jaké jsou případné problémy s automobilovou dopravou na území obce Ohrobec?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi

Vysoká frekvence osobní dopravy

Přechody pro chodce

Vysoká frekvence nákladní dopravy

S automobilovou dopravou na území obce
nejsou žádné závažné problémy

Problémy s bezpečností silničního provozu

Absence popř. nevyhovující stav chodníků

Problémy s parkováním v obci

Jiné (uveďte):
Preferovaný způsob řešení: :
Pokud cestujete autobusem, jsou trasy autobusů a současný jízdní řád vyhovující:
Ano

Ne

Pokud zaškrtnete ne, vypište připomínku:
Jaký způsob upřednostňujete pro informace z obecního úřadu Ohrobec?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi

Z úřední desky, příp. vývěsek

Z obecního rozhlasu

Z internetu

SMS zprávy

Formou občasníku do poštovní schránky
Jiné:
Jste spokojeni s informovaností o práci obecního úřadu Ohrobec a jeho akcích?

Ano

Ne

Pokud zaškrtnete odpověď ne, vypište:
III.
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Využívá vaše domácnost připojení k internetu?

Ano

Ne

Pokud zaškrtnete odpověď ano, vypište poskytovatele:
Ano

Jste spokojeni se svým současným připojením k internetu?

Ne

Na které aktivity v oblasti sportu a volnočasových aktivit by se měla obec zaměřit?
Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi

Výstavba dalších dětských hřišť
a koutků pro rodiče s dětmi

Výstavba multifunkčního sportoviště

Výstavba venkovního centra volného času
pro mládež

Vybudování cyklostezky v katastru
obce Ohrobec

Jiné (uveďte):

Myslíte si, že je vhodné mít v obci nabídku sociálního bydlení (případ nouze, pohromy aj.) ?
Ano

Ne

Na které z níže uvedených oblastí by se měla obec zaměřit v oblasti péče o seniory?
Rozvoz obědů

Pečovatelská služba

Svoz na rehabilitace

Bydlení (DPS)

Jiné (uveďte):
V čem je podle vás Ohrobec lepší než jiné obce?

Co by v Ohrobci rozhodně nemělo za 10 let chybět?

Charakteristika respondenta Pohlaví:
Věk: méně než 18

18 – 24 let

25 – 29 let

Muž

Žena

30 – 39 let

40 – 49 let

50 – 59 let

60 – 69 let

70 a více let

Jaký je váš pracovní poměr?
Student/ka

Zaměstnanec/kyně

V domácnosti, na mateřské dovolené

Podnikatel/ka

Nezaměstnaný/á

V invalidním důchodu

Důchodce/důchodkyně

Jiné

Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání:
Základní

Vyučen

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Jaké je složení vaší domácnosti:

Jednotlivec

Manželé nebo partneři žijící bez dětí

Vícegenerační domácnost

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Rodiče s dítětem/dětmi
Jiný typ

Jak sami posuzujete životní úroveň vaší domácnosti:
Velmi dobrá

Dobrá

Špatná

Velmi špatná

Jak dlouho v obci bydlíte? Více než 20 let
Bydlíte v obci od narození? Ano

Ne

Nevím/bez odpovědi

5 až 20 let

Méně než 5 let

V jaké části Ohrobce bydlíte?

Ohrobec

Budeme rádi, pokud na samostatný list uvedete své další náměty
a připomínky k rozvoji Ohrobce.

Károv

IV.

