ANKETA
občané obce Vřesová
Účel ankety:
Zpracování strategie rozvoje obce Vřesová

Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která hodnotí názor občanů na
kvalitu života v obci. Výstupy této ankety budou významnými podklady pro
připravovanou Strategii rozvoje obce Vřesová. Byli bychom velice rádi, pokud si najdete
čas pro vyplnění této ankety, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření
pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu rozvoje obce je velmi důležitá také
z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského
kraje.
Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš
názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou
hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.
Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději do 29. 2. 2020 na Obecním
úřadě Vřesová. Anketu je také možné zaslat poštou na adresu OÚ Vřesová, Vřesová č. p.
3, 357 43 Vřesová. Anketu je možné rovněž vyplnit v online verzi, najdete ji na.
https://forms.gle/EzmSNAART9w5vPA99

Děkujeme Vám za spolupráci.
Jiří Sivák v.r.
starosta obce

STRATEGIE ROZVOJE OBCE VŘESOVÁ

A – Základní charakteristiky respondenta

Pohlaví

Věk

Délka pobytu v obci

▢ muž

▢ do 18 let

▢ od narození

▢ žena

▢ 19 – 30 let

▢ přistěhoval/a jsem se

▢ 31 – 45 let
▢ 45 – 60 let
▢ nad 60 let

B – Kvalita života

V následujících otázkách prosím odpovídejte v číselné škále 0 – 10. Zvolte hodnotu od 0
do 10, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.
(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)
Jste celkově spokojeni se Jste spokojeni
životem v obci?
s mezilidskými vztahy
dglnelssfs
v obci?

Jste spokojeni s nabídkou
pracovních příležitostí
v obci?

Ohodnocení:…………………… Ohodnocení:……………………

Ohodnocení: ……………………..

Jak jste spokojeni s následujícím:
Ohodnocení

Vlastní komentář

Životní prostředí celkově
Estetický vzhled veřejných prostranství
Vzhled obecní zástavby
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Udržovaná zeleň v obci
Udržování čistoty v obci
Znečištění ovzduší exhalacemi a
prachem
Veřejné osvětlení
Kvalita cest a komunikací
Dostupnost obce hromadnou dopravou
Bezpečnostní situace v obci
Bezpečnost silničního provozu v obci
Dostupnost parkování
Informovanost o dění v obci
Možnost účastnit se místního plánování,
rozhodování či veřejných projednávání
Odvoz odpadů
Zdravotní péče
Sportovní vyžití v obci
Sportovní plochy a zařízení
Kulturní vyžití v obci
Ostatní volnočasové vyžití v obci
Vyžití pro rodiny s dětmi
Sociální služby

Jaké služby dle Vašeho názoru v obci nejvíce chybí?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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C – Rozvoj obce

Jakou obcí by se podle Vás Vřesová měla stát v budoucnu? (Vyberte maximálně tři
odpovědi)
▢ obcí cestovního ruchu
▢ obcí tradic a lidové kultury
▢ obcí s bohatým společenským životem
▢ obcí sportu a volnočasových aktivit
▢ obcí zeleně a kvalitního životního prostředí
▢ klidnou obcí pro příjemné bydlení
▢ obcí s kvalitními službami občanům
▢ čistou a bezpečnou obcí
▢ obcí potřebnou pro nové obyvatele
▢ obcí spolupracující s místními i zahraničními obcemi a městy
▢ jiné …………………………………………………………………………………………………………………

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních financí. Na co byste je
přednostně využil/a?
▢ podpora bytové výstavby (bytové a rodinné domy)
▢ veřejná doprava (autobusy)
▢ zřízení dalších obchodů a služeb v obci
[JMÉNO AUTORA]

4

STRATEGIE ROZVOJE OBCE VŘESOVÁ

▢ rekonstrukce místních komunikací (chodníků, silnic, parkovacích možností)
▢ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
▢ péče o veřejnou zeleň a prostředí
▢ péče o veřejnou zeleň
▢ bezplatný odvoz velkokapacitních kontejnerů na odpad
▢ jiné …………………………………………………………………………………………………………………

Co dalšího byste chtěli obci Vřesová sdělit a nebyl proto prostor v předchozích
otázkách?

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI
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