Dotazník pro občany Obce Bezděkov
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit jménem Obce Bezděkov za účelem spolupráce při aktualizaci Programu rozvoje Obce
Bezděkov na rok 2021 -2028. Tento program je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje obce
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. . Záleží nám na Vašem názoru ohledně stanovení směrů rozvoje obce a jejího
dalšího vývoje.
Prosíme Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku. Zaručujeme Vám anonymitu a diskrétnost při jeho zpracování.
O výsledcích šetření budete informováni v rámci zpracovaného Programu rozvoje Obce Bezděkov na období 2021 2028, který bude uveřejněn na webových stránkách obce www.bezdekov.cz a kde bude ke stažení i tento dotazník.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31.3.2021 do poštovní schránky obecního úřadu, zašlete
mailem na obecbezdekov@seznam.cz, nebo přepošlete jako foto pře aplikaci WhatsApp na tel. 724 180 256.
O Vaše názory se samozřejmě budeme zajímat i nadále a připomínáme, že každé jednání obecního zastupitelstva
je veřejné.
1. Ve které obci žijete?
a/ Bezděkov
b/ Koryta

c/ Poborovice

2. Jak se vám v obci žije?
a/ velmi dobře
b/ spíše dobře

d/ Struhadlo

c/ tak napůl

d /spíše špatně

3. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? / může být více odpovědí/
a/ příznivé a klidné životní prostředí
b/ dobrá dopravní obslužnost
c/ dostupné pracovní příležitosti
d/ kulturní a společenský život
e/ sportovní vyžití
f/ dobré mezilidské vztahy
g/ vzhled obce
h/ blízkost přírody
jiné:…………………………………………………….
4. Co se Vám ve Vaší obci nelíbí / může být více odpovědí/
a/ málo kvalitní životní prostředí
b/ nedostatek pracovních příležitostí
c/ špatná dopravní obslužnost
d/ špatná dostupnost obchodů a služeb
e/ mezilidské vztahy
f/ vzhled obce
g/ špatná kvalita komunikací a chodníků
h/ špatná bytová výstavba
jiné:……………………………………………………………….

e/ Tětětice

f/ Vítaná

e / velmi špatně

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených oblastí
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Nemohu
hodnotit

Bydlení
Školství
Dostupnost veřejné
dopravy
Kultura a společenský
život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o její vzhled
Podmínky k podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění
v obci
Kvalita komunikací a
chodníků
Sběr a svoz odpadů
Vodohospodářská
infrastruktura
Prodejna v Bezděkově
Úprava hřbitova
6. Z následujících oblastí, které se snaží obec řešit, zaškrtněte ty, které vnímáte za nejdůležitější:
a/ bezpečnost dopravního provozu / budování a opravy chodníků a komunikací/
b/ vybavenost základní a mateřské školy / rekonstrukce tříd, hřiště aj./
c/ rozvoj a údržba obecního majetku / rekonstrukce stávajícího, výstavba bytů aj./
d/ zasíťování pozemků u nádraží v Bezděkově pro výstavbu rodinných domů
e/ vodohospodářská infrastruktura
f/ rozvoj sportovního a rekreačního využití
g/ odpadové hospodářství / navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad atd./
h/ výstavba bytů
jiné:………………………………………………………………………………………………….
7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách obce?
a/ pravidelně / 1x týdně/
b/ občas / 1x měsíčně/
c/ vůbec
d/ nemám internet
8.Jste :
○ muž
○ žena
9. Váš věk?
○15- 29
○30-49
○50-64
○65 a více
10. Vaše vzdělání: ○ základní
○střední odborné ○střední s maturitou ○vyšší odborné ○vysokoškolské
11.Jak dlouho žijete v obci: ○od narození ○přistěhoval jsem se v dětství ○přistěhoval jsem se v dospělosti
Děkujeme za Vaši pomoc a Váš čas☺

