
DOTAZNÍK PRO OBYVATELE OBCE BÁNOV 

Vážení spoluobčané, 

naše obec v současné době zpracovává strategický dokument Program rozvoje obce Bánov. Tento 

dokument bude sloužit ke správnému rozvoji naší obce, a proto je velmi důležité znát názor veřejnosti. 

Dovolujeme si vás proto požádat o vyplnění tohoto dotazníku.  

Výsledky dotazníku budou sloužit pouze pro účely tvorby Programu a dalšího rozvoje naší obce. Šetření 

je určeno pro všechny obyvatele obce starší 15 let. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 5-10 minut. Jeden 

obyvatel vyplní jeden dotazník. Dotazník bez čísla popisného nebude do průzkumu zahrnut. Dotazník 

najdete také na webových stránkách obce, kde jej můžete elektronicky vyplnit nebo vyplnit. Vyplněním 

dotazníku respondent souhlasí s použitím uvedených informací pro účely tvorby strategického 

rozvojového dokumentu obce. 

Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2018 na obecní úřad. Ke stažení je také 

na webových stránkách obce, popř. k dostání na OÚ. 

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem o rozvoj naší obce. 

Bc. Marek Mahdal, starosta 

Bydliště respondenta (číslo popisné): 

1. Jak jste obecně spokojen/a s obcí a jejím nejbližším okolím jako místem pro život? 

(níže zakroužkujte) 

a) Spokojen/a b) Spíše 

spokojen/a 

c) Ani spokojen/a ani 

nespokojen/a 

d) Spíše 

nespokojen/a 

e) Nespokojen/a 

 

2. Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních 5 let: 
(níže zakroužkujte) 

 

3. Jak hodnotíte obec v následujících oblastech? 

V každém řádku označte jednu odpověď, která odpovídá míře Vaší spokojenosti.  

 

  

Velmi 

dobrá 
Dobrá Špatná 

Velmi 

špatná 

Nedovedu 

posoudit 

Dostupnost zdravotních služeb           

Kvalita školství (ZŠ) 

     Kvalita školství (MŠ)           

Sociální služby (např. péče o seniory)           

Kultura a společenský život           

Možnosti sportování           

Komerční služby (obchody apod.)           

Dopravní spojení s okolními obcemi/městy           

Stav místních komunikací (silnic)           

Stav místních komunikací (chodníků) 

     Stav historických objektů památek           

Pracovní příležitosti (v obci i okolí)           

Rozvoj bydlení      

Vzhled/stav veřejných prostranství v obci           

Stav životního prostředí v obci a okolí           

Vzhled/stav obecního majetku - budov      

Odpadové hospodářství           

Mezilidské vztahy v obci           

a) Zlepšila b) Spíše    

zlepšila 

c) Zůstala 

stejná 

d) Spíše 

zhoršila 

e) Zhoršila f) Nedovedu 

posoudit 



Bezbariérovost obce           

Komunikace mezi obcí a občany           

 

4. Postrádáte v obci některé služby?  Ano     Ne 

Jestliže ano, o které služby se jedná? 

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

 

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

 

5. Postrádáte v obci nějaký typ kulturních akcí či volnočasových aktivit?         Ano       Ne 

Jestliže ano, o které se jedná? 

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

 

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

 

6. Představte si, že můžete rozhodnout o využití prostředků obce. Na co byste je přednostně 

využil/a? (zakroužkujte maximálně 3 možnosti) 

 

a) Zlepšení podmínek pro podnikání (vybudování infrastruktury pro průmyslovou zónu) 

b) Podpora bytové výstavby (stavba bytového domu) 

c) Oprava místních chodníků a komunikací 

d) Rozšíření zázemí pro pořádání kulturních akcí (stavba kulturního domu) 

e) Výstavba a rekonstrukce sportovišť (výstavba tenisových kurtů) 

f) Podpora kulturních a společenských událostí v obci 

g) Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci a okolí (biokoridory, větrolamy, rybníky) 

h) Odkup staršího domu a vybudování obecního muzea/zázemí pro soubory 

i) Zvýšení bezpečnosti (vybudování kamerového systému v obci) 

j) Podpora výstavby (výkupy pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů) 

k) Jiné, uveďte:  

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

 

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

 

7. Jste: 

  

8. Věk:  

a) 15 až 24 let 

 

b) 25 až 49 let c) 50 až 64 let d) 65 a více let 

9. Jak dlouho v obci žijete? 

 

Připomínky, náměty:  

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

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

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

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

a) Muž b) Žena 

a) Méně než 1 rok b) 1–5 let c) Déle než 5 let d) Od narození 


