DOTAZNÍK

pro občany obce Květná
1. Jste:
muž
žena

2. Do jaké věkové kategorie patříte?
(Vyberte jednu odpověď.)
15–18 let
18–25 let
25–35 let

35–45 let
45–60 let
nad 60 let

3. Jak dlouho v obci žijete?
(Vyberte jednu odpověď.)
méně než rok
1–3 roky
3–5 let

5–10 let
více než 10 let
nežiji v obci Květná

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
(Vyberte jednu odpověď.)
základní
střední odborné, vč. vyučení (bez maturity)
střední s maturitou

vyšší odborné
vysokoškolské

5. Jak jste se stal/a občanem obce Květná?
(Vyberte jednu odpověď.)
Žiji zde od narození .

Přistěhoval jsem se v dospělosti.

Přistěhoval jsem se s rodiči.

6. Jaké je složení Vaší domácnosti?

(Vyberte jednu odpověď.)
jednotlivec
1 rodič + 1 dítě
manželé (partneři) s 1 nebo více dětmi

manželé (partneři) bez dětí
vícegenerační domácnost
jiné (prosím uveďte):

7. Pobýváte v obci po celý týden?

(Vyberte jednu odpověď.)
většinou ano
a no, ale v pracovní dny se vracívám do obce
většinou až pozdě večer
na víkendy většinou odjíždím pryč

n
 e, v pracovní dny většinou pobývám
a nocuji mimo obec
n
 e, do obce již přijíždím jen za účelem
návštěvy příbuzných či přátel

8. Jste spokojen/a se životem v obci Květná?
(Vyberte jednu odpověď.)
jsem velmi spokojen/a
jsem celkem spokojen/a
jak kdy
jsem spíše nespokojen/a

jsem velmi nespokojen/a
život v obci mne nezajímá
nevím

9. S čím jste v obci nejvíce nespokojen/a?

(Vyberte a případně i upřesněte jednu nebo více odpovědí.)
hluk
nedostatek kulturního a sportovního vyžití
znečištěné ovzduší
špatné mezilidské vztahy
nadměrná doprava
nedostatek pracovních příležitostí
nevhodné využití některých objektů a území
nedostatek příležitostí pro zajištění bydlení
nevzhledné stavby
špatné podmínky pro vaše podnikání
Upřesněte výše uvedené důvody, případně doplňte i jiné:

10. Jaké aspekty a podmínky života v obci hodnotíte nejlépe?
(Vyberte jednu nebo více odpovědí.)
historickou a kulturní tradici
pohodlný život
blízkost přírody
dobré životní prostředí
malebnost místa
prostředí a vzhled obce
dostupnost obchodů a služeb
kvalitní dopravní spojení s okolím
společenský život v obci
dobré mezilidské vztahy
dobré podmínky pro výchovu dětí

n
 abídka volnočasových aktivit v obci nebo
v blízkém okolí
nabídka práce přímo v obci
nabídka práce v blízkém okolí
pocit bezpečí
zázemí rodiny a přátel
náš rod v obci žije po mnoho generací
d
 obré podmínky pro podnikání – uveďte
v jakém:
jiné – uveďte jaké:

11. Jaké služby Vám v obci chybí?
Uveďte služby, které by podle vašeho názoru mohly v obci být a nyní Vám tu chybí:

12. Jaký zdroj informací využíváte, abyste se dozvěděl/a o aktuálním dění v obci?
(Vyberte jednu nebo více odpovědí.)
místní zpravodaj
webové stránky obce
výlepové (plakátovací) plochy
nástěnka obecního úřadu, úřední deska
SMS zprávy z obecního úřadu

e-mailový zpravodaj / newsletter
facebook – stránky obce
účast na jednáních zastupitelstva obce
ústní podání (od souseda, známých apod.)
nezajímám se

13. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci Květná:
A) SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
a.

Co Vám chybí v oblasti zdravotní péče:

b.

Co oceňujete kladně v oblasti zdravotní péče:

c.

Co Vám chybí v oblasti péče o seniory:

d.

Co oceňujete kladně v oblasti péče o seniory:

B) ŠKOLSTVÍ, DĚTI, MLÁDEŽ
a.

Co Vám chybí v mateřské škole ( vybavení, fungování apod.):

b.

Co oceňujete kladně na mateřské škole:

c.

Co Vám chybí v základní škole ( vybavení, fungování apod.):

d.

Co oceňujete kladně na základní škole:

e.

Jaké služby nebo zázemí pro děti Vám v obci chybí :

f.

Jaké služby nebo zázemí pro děti oceňujete kladně:

C) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ČINNOST SPOLKŮ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ
a.

Jaké služby, zázemí nebo zařízení pro volnočasové aktivity Vám v obci chybí :

b.

Jaké služby nebo zázemí pro volnočasové aktivity občanů oceňujete kladně:

c.

Co byste chtěli zlepšit na stávajících sportovištích?

d.

Co byste chtěli zlepšit na stávajících dětských hřištích?

e.

Jste členem spolku nebo organizace, který v obci působí?
Ano
Ne
Pokud ano, jak hodnotíte spolupráci tohoto spolku nebo organizace s obcí:

f.

g.	Jaké

aktivity (akce) obce na podporu komunitního života (setkávání občanů) Vám v obci chybí?
(nehodnoťte situaci v čase pandemie Covid19)

h.

Jaké aktivity obce na podporu komunitního života (setkávání občanů) oceňujete kladně?

D) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
a.

Co Vám chybí nebo vadí v oblasti nakládání s odpady (svoz, třídění apod.):

b.

Třídíte odpad?

c.

Kde konkrétně postrádáte nádoby na tříděný odpad:

d.

Jaké máte výhrady k péči o veřejnou zeleň v obci:

e.

Jaké máte výhrady k péči o přírodu v katastru obce:

f.

Jaké máte další konkrétní výhrady k životnímu prostředí v obci :

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

E) DOPRAVA / MOBILITA
a.

Co Vám chybí v dopravní obslužnosti obce (spoje, zastávky apod.):

b.	Existují

místa nebo úseky, které byste na komunikacích v obci označil za nebezpečné?
Kde a proč:

c.

Kde Vám chybí chodník, nebo vadí jeho stav:

d.

Kde Vám chybí místní komunikace, nebo vadí její stav:

e.

Kde Vám chybí lávka / most, nebo vadí jejich stav:

f.

Kde Vám chybí cyklostezka:

g.

Kde Vám chybí parkoviště, nebo v čem Vám nevyhovuje jeho stav:

h.

Kde by bylo vhodné opatření k zajištění bezbariérovosti pro starší a hendikepované:

i.

Kde Vám chybí cesta, která by lépe spojovala různé části obce, příp. obec s cíli v okolí:

j.

Jaké máte výhrady ke státní silnici „Polička – Svitavy“ (R 34):

F) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Jaké výhrady máte k technické infrastruktuře obce – konkrétně se jedná o:
a. Zásobování vodou

b.

Zadržování nebo akumulace dešťových vod

c.

Potok – meliorační strouha

d.

Kanalizace (odvádění dešťových vod a splašků) a čistírna odpadních vod

e.

Internet

f.

Elektřina (energetické vedení, trafostanice)

g.

Plyn

h.

Objekty pro nakládání s odpady

i.	Veřejné

osvětlení – kde konkrétně Vám chybí veřejné osvětlení, příp. kde a v čem Vám
nevyhovuje stav veřejného osvětlení?

G) BYDLENÍ, BYTOVÁ VÝSTAVBA A RODINNÉ DOMY
a. Zajímal/a jste se o přípravu nového územního plánu obce?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

b. Považujete vytváření podmínek pro bytovou výstavbu za prospěšné pro rozvoj obce?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

H) PAMÁTKY A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
a.

Jaké výhrady máte k péči o místní památky (resp. historické objekty)?

b.

Co oceňujete kladně v oblasti péče o místní památky?

c.

Jaké místní tradice by měla obec udržovat, případně dál rozvíjet?

d.

Co oceňujete kladně v oblasti péče o kulturní dědictví.

e.

Které místní rodáky, nebo významné události, by si obec měla více připomínat?

I) OBECNÍ ÚŘAD
a.

Co Vám chybí v činnosti obecního úřadu (fungování, vybavení)?

b.

Co oceňujete kladně na fungování obecního úřadu?

c.

Co by podle vašeho názoru prospělo zapojování občanů do rozhodování v obci?

d.

Jak se k Vám nejčastěji dostávají informace z obecního úřadu a samosprávy?

e.

Co Vám chybí na webových stránkách obce (www.kvetna.cz)?

f.

Jaké další podněty máte k činnosti obecního úřadu?

14. Co je dle Vašeho mínění pro další rozvoj obce nezbytně nutné?

15. Co považujete za silné stránky obce Květná:

16. Co považujete za slabé stránky obce Květná:

17. Další připomínky a podněty pro zlepšení kvality života v obci Květná
(příp. doplnění některých odpovědí z dotazníku):

Pokud pro některou z odpovědí potřebujete více prostoru, přiložte na samostatném papíře do obálky
s vyplněným dotazníkem.

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK PROSÍM ODEVZDEJTE do pondělí 19. 4. 2021
na obecním úřadě, do schránky u obecního úřadu, do obchůdku Květná
nebo do označených schránek v domě čp. 165 a 166.

