DOTAZNÍK – „Kvalita života v Mikroregionu Podralsko“
Vážení občané, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož smyslem je zjistit Váš názor na
kvalitu života v místě, kde žijete! I Vy můžete svým názorem napomoci ke změně k lepšímu, pokud
potřeby změn pociťujete!

Vyplněný dotazník prosím odesílejte na sběrnou adresu ….........................................................
K zatrhávání používejte symbol  . Děkujeme Vám!
I. Respondent
Pohlaví:
(zatrhněte)

Věk:

muž
žena

(zatrhněte)
18 – 30
30 – 45
46 – 60
60 a více









Vzdělání: (zatrhněte)
základní
střední bez maturity/vyučen
střední s maturitou
vysokoškolské






Obec/město ……………………………………………………………….…...............
( uveďte místo, ke kterému se vztahují vaše následující odpovědi)

II. Obecná spokojenost
1. Jste spokojen/a se životem v obci/městě?
- ano, zcela spokojen
- spíše ano
- spíše ne
- vůbec ne
- nevím/nevyjádřím se
2. Zajímáte se o dění v obci? (zatrhněte)

(zatrhněte)






a) ano
b) ne




3. V případě, že odpovídáte 2 b), přejděte k otázce č. 6:
V případě, že odpovídáte 2 a), máte zájem toto dění ovlivňovat? (zatrhněte) a) ano
b) ne




4. V případě, že odpovídáte 3 b), přejděte k otázce č. 6:
V případě, že odpovídáte 3 a), jakým způsobem chcete toto dění ovlivňovat? (zatrhněte)
- jako zastupitel obce

- účastí na zastupitelstvech a jednáních v obci 
- diskuzí na webových stránkách

- písemnou formou

- jiným způsobem (vypište) ........................................................
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5. Využil/a jste již někdy některou z těchto forem? (zatrhněte)
- ano

- ne

- nevím/nevyjádřím se

Pokud ano, uveďte jakou …………………………………….............
6. Označte prosím známkou svou spokojenost s poskytováním informací o dění v obci/městě:
1 – velmi spokojen

2 – celkem spokojen

3 – ani spokojen ani nespokojen

4 – spíše nespokojen

5 – zcela nespokojen

7. Vadí Vám něco na dění v obci/městě ?
(zatrhněte)
a) ano

b) ne

Pokud ano, stručně vypište
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Odpovídáte-li 7 a), co doporučujete vedení obce/města pro odstraňování problémů?
(stručně popište)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. Ekonomický pilíř
9. Je podle Vašeho názoru ve vaší obci/městě dostatek pracovních příležitostí (zatrhněte)
- ano

- spíše ano

- spíše ne

- ne

- nevím/nevyjádřím se

10. Ve kterých ekonomických odvětvích byste v obci/městě posílili počet pracovních příležitostí
(zatrhněte)
- strojírenský průmysl

- těžební průmysl

- energetický průmysl

- průmysl v oblasti dopravy

- průmysl v oblasti informačních technologií 
- průmysl textilní

- sklářství

- potravinářský průmysl

- zemědělství

- lesnictví

- služby

- cestovní ruch

- lázeňství a rekreace

(zde lze upřesnit váš názor) …………………………………………………………….......….
………………………………………………………………………………………………….
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11. Jaké formy podnikatelských subjektů byste raději v obci/městě preferovali (zatrhněte)
- podnikatelské mikro subjekty (do 9 zaměstnanců)

- malé podnikatelské subjekty (10 až 49 zaměstnanců)

- střední podnikatelské subjekty (50 až 249 zaměstnanců)

- velké podnikatelské subjekty (250 a více)


IV. Společenský pilíř
12. Jak jste spokojen? (v každém řádku zatrhněte Vaši odpověď)
velmi
celkem
nevím
spíše
spokojen/a spokojen/a
nespokojen/a
- s dostupností
zdravotní péče
- s kvalitou zdravotní
péče
- s dostupností služeb,
řízených obcí
(městem), jako je OÚ,
MěÚ, policie,
technické služby.....
- s kvalitou služeb,
řízených obcí
(městem), jako je OÚ,
MěÚ, policie,
technické služby.....
- s dostupností
vzdělávacích
organizací
v obci/městě
(mateřské, základní,
střední školy)
- s kvalitou
vzdělávacích
organizací
v obci/městě
(mateřské, základní,
střední školy)
- s dostupností
kulturního a
sportovního vyžití
v obci/městě
- s kvalitou kulturního a
sportovního vyžití
v obci/městě
- s dopravní dostupností
obce/města
- s kvalitou dopravní
dostupnosti
obce/města

silně
nespokojen/a
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V. Kvalita prostředí
13. Jak jste spokojen? (v každém řádku označte Vaši odpověď)
velmi
spokojen/a
-

celkem
spokojen/a

nevím

spíše
silně
nespokojen/a nespokojen/a

s kvalitou
životního
prostředí v obci/městě
s kvalitou bezpečnosti
v obci/městě

14. Myslíte si, že za období cca 10 posledních let došlo ke zlepšení stavu životního prostředí
v obci/městě ? (zatrhněte)
- ano

- ne

- nevím/nevyjádřím se

15. Uveďte problémy životního prostředí v obci/městě, u nichž si myslíte, že by měly být
odstraněny či dále zlepšovány: (stručně popište)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................................................
.......................................................................................................................................................
16. Myslíte si, že za období cca 10 posledních let došlo ke zlepšení bezpečnosti v obci/městě?
(zatrhněte)
- ano

- ne

- nevím/nevyjádřím se

17. Uveďte problémy bezpečnosti v obci/městě, u nichž si myslíte, že by měly být odstraněny či
dále zlepšovány (stručně popište)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Budeme se snažit, aby Vaše odpovědi přispěly ke zlepšení kvality života v obci/městě, v níž žijete!
Za Vaší aktivní spolupráci při dotazníkovém šetření děkují :
Řídící skupina MA 21 v Mikroregionu Podralsko
Svazek obcí Mikroregion Podralsko
MAS LAG Podralsko
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