ANKETNÍ LÍSTEK
Způsob vyplnění:
Pokud není uvedeno jinak vybranou odpověď označte křížkem
v příslušném políčku. Anketní lístek odevzdejte podle pokynů uvedených
v průvodním dopise.
Odpovědi na některé otázky můžete rozvést na zvláštní papír, který
odevzdáte spolu s anketním lístkem. Pokud má zájem na anketu odpovědět více
členů domácnosti, okopírujte si anketní lístek podle potřeby.

Název obce, (města) kde žijete: _______________________________
Jste:
Váš věk:
14 - 17 let
18 - 25 let
26 - 30 let
31 - 45 let
46 - 60 let
61 let a více

Muž

Jakých předností obce, (města) kde žijete si vážíte a ceníte?

Žena

Dosažené vzdělání:
Základní
Vyučení
Středoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Vaše ekonomické postavení?
Zaměstnanec
Podnikatel, živnostník
V domácnosti
Důchodce
Student
Nezaměstnaný

Máte přátele a známé v: (vybranou odpověď zaškrtněte)
1. Ve vaší obci (městě)
ANO
NE
Nevím
2. Jinde v západočeském regionu nebo v ČR
ANO
NE
Nevím
3. V zahraničí
ANO
NE
Nevím
Uveďte největší problémy (slabé stránky) obce, (města) kde žijete:

Jak dlouho žijete v obci:
Méně než 10 let
11 - 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 let a více

Žijete v obci (městě) od dětství?
Ano
Ne
Dojíždíte za prací (do školy) mimo
obec (město) ? Ano
Ne

Jste spokojen/a s tím, že žijete ve vaší obci (městě) ?
Velmi spokojen/a
Spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Spíše spokojen/a
Nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
Plánujete, že v budoucnosti budete nadále žít ve vaší obci (městě) ?
Ano
Spíše ano
Určitě ano
Ne
Spíše ne
Určitě ne
Jak moc se cítíte vázán/a k:
1 určitě ano, 2 spíše ano, 3 nevím, 4 spíše ne, 5 určitě ne, 0 – nemohu posoudit
(Zapište odpověď podle stupnice)
1. Vaší obci (městu)
2. Západočeskému regionu
3. České republice

Co by mohlo způsobit Vaše odstěhování z obce, (města) kde žijete?

Jaké oblasti činnosti by měly být nejvíce podporovány obecním
(městským) úřadem?
Zaškrtněte křížkem maximálně pět Vámi preferované oblasti. Pokud si
nevyberete z nabízených možností, doplňte další na volný řádek.
Bytová výstavba
Rozšíření obchodní sítě o velkoobchody
Rekonstrukce domů
Rozšíření obchodní sítě o maloobchody
Zdravotnictví
Základní školství
Sociální služby
Střední a vysoké školství
Kulturní akce
Sportovní akce a mimoškolní aktivity dětí
Památková péče
Činnost spolků a neziskových organizací
Bezpečnost ve městě
Turistika a cestovní ruch
Veřejná doprava
Ochrana životního prostředí
Podpora podnikání
Rozvoj průmyslových zón
Tvorba pracovních míst
Mezinárodní spolupráce
Regionální spolupráce
Komunikace se státní správou a úřady
Rozvoj a údržba infrastruktury (silnice, inženýrské sítě, kulturní, společenská)
Další:
Jak jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a služeb v obci,
(městě) kde žijete?
Zapište odpověď podle stupnice: 1- výborně, 2- velmi dobře,3- dobře, 4dostatečně, 5- nedostatečně, 0- nevím, nemohu posoudit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vzhled obce, (města) kde žijete
Čistota obce, (města) kde žijete
Údržba silnic, ulic, náměstí a chodníků
Čistota ovzduší
Odvoz a likvidace odpadků
Hluk v obci, (městě) kde žijete
Ochrana přírody
Správa parků a městské zeleně

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oprava a údržba budov
Oprava a údržba památek
Zásobování energiemi (voda, plyn, el.)
Úroveň kanalizace a čištění odpadních vod
Zásobování teplem
Výstavba nových bytů a domů
Dostupnost bydlení

36. Zajištění lékařské péče - zubní lékaři
37. Zajištění sociálních služeb
38. Bezpečnost a ochrana občanů
39.
40.
41.
42.
43.

Možnosti trávení volného času a rekreace
Příležitosti pro sport
Dostupnost kulturních zařízení
Nabídka kulturních akcí
Tradiční oslavy a svátky ve městě

44.
45.
46.
47.

Práce obecní (městské) správy a úřadů
Informovanost o dění v obci, (městě)
Podmínky pro podnikání v obci, (městě)
Podmínky pro činnost neziskových
organizací
Co byste doporučil/a známým a přátelům jako důvod pro návštěvu vaší
obce, případně okolí obce:

16. Pokryti signálem mobilních operátorů
17. Dostupnost internetu
18.
19.
20.
21.
22.

Veřejná doprava mezi obcemi, (městy)
Podmínky pro automobilovou dopravu
Možnost parkování
Podmínky pro cyklistickou dopravu
Podmínky pro pěší dopravu

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dostupnost velkoobchodů (supermarkety)
Dostupnost maloobchodů
Dostupnost restauračních zařízení
Dostupnost služeb (kadeřnictví, čistírny aj.)
Dostupnost řemeslnických služeb
Možnosti a podmínky podnikání
Možnosti zaměstnání

Jaký problém by měl obecní (městský) úřad v současnosti urychleně řešit
(uveďte námět):

Uveďte náměty pro rozvoj obce, (města), případně regionu Tachovska:

30. Zabezpečení předškolních zařízení
31. Zabezpečení základních škol
32. Zabezpečení a nabídka středních škol
33. Zajištění všeobecné zdravotnické péče
34. Zajištění lékařské péče – praktičtí lékaři
35. Zajištění lékařské péče - odborní lékaři

Děkujeme Vám za vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění anketního
lístku.

Odeslat formulář

