
Anonymní dotazník          
Obec Rybitví 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě strategického dokumentu naší 

obce, který bude ku prospěchu všem občanům. Bude sloužit především k plánování obecních 

projektů a také akcí, s možností čerpání dotačních prostředků do jednotlivých oblastí našeho 

každodenního života.   

Program rozvoje obce, tak bude tvořen za přispění názorů a stanovisek široké 

veřejnosti.   

Vyplněním tohoto dotazníku, týkajícího se spokojenosti či nespokojenosti s kvalitou a 

podmínkami života v naší obci, tak svobodně vyjádříte svůj vlastní názor, který bude dále 

využit v rámci strategického plánování.   

Dotazník se skládá z 10 jednoduchých otázek a je zcela ANONYMNÍ. Vaše odpovědi 

budou následně vyhodnoceny a dále zapracovány.  

Dotazník je k dispozici u zastupitelů, na obecním úřadu nebo na webových 

stránkách obce.  

   Vámi zvolenou odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor, pouze zakroužkujte.  

Vyplněné dotazníky, pak odevzdejte na úřad obce (je možné zaslat anonymně poštou, 

doručit do schránky na úřadě) nejpozději do 19. 7. 2019 do 12,00 hodin. 

 

          

Bc. Eva Šmeralová 

starostka obce 
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     Vážení občané, jsme rádi za Vaši ochotu a Vaši spolupráci při plánování věcí veřejných. Při 
vyplňování dotazníku ve svých odpovědích hodnoťte vždy stav celého územního obce, ne pouze 
části, ve které přímo bydlíte. V dotazníku zakroužkujte Vámi zvolenou odpověď.  V otázce, kde 
budou uvedeny pouze tečky, doplňte text prosím čitelně. 
 

 

1. Jak jste spokojen (a) s celkovým stávajícím stavem obce (rozvoj celé obce, její 

celkový vzhled, celková občanská vybavenost)? Zakroužkujte pouze 1 možnou 

odpověď. 

 

 

a) Spokojen (a) 

b) Spíše spokojen (a) 

c) Nespokojen (a) 

d) Spíše nespokojen (a) 

 

 

2. Jak jste spokojen se službami v obci (veškeré poskytované služby, ale také škola, 

školka, obchod, pošta, lékařská služba apod.)? Zakroužkujte pouze 1 možnou 

odpověď. 

 

a) Spokojen (a) 

b) Spíše spokojen (a) 

c) Nespokojen (a) 

d) Spíše nespokojen (a) 

 

 

3. Jak jste spokojen (a) s možností sportovního vyžití v obci?  (Uveďte svůj názor, i když 

už nejste např. aktivní sportovci).  

Zakroužkujte pouze 1 možnou odpověď. 

 

a) Spokojen (a) 

b) Spíše spokojen (a) 

c) Nespokojen (a) 

d) Spíše nespokojen (a) 
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4.  Jak jste spokojen (a) s možností kulturního vyžití v obci?  Zakroužkujte, prosím pouze 

1 odpověď. 

 

a) Spokojen (a) 

b) Spíše spokojen (a) 

c) Nespokojen (a) 

d) Spíše nespokojen (a) 

 

5.  Jak jste spokojen (a) s bezpečností dopravy na území obce (chodníky, 

přechody, místní komunikace aj.)? Zakroužkujte, prosím pouze 1 odpověď. 

 

a) Spokojen (a) 

b) Spíše spokojen (a) 

c) Nespokojen (a) 

d) Spíše nespokojen (a) 

 

6.  Jaké společenské akce, či kulturní a jiné události, Vám v obci chybí či nechybí 

nebo jaké sami navrhujete?  Zakroužkujte, prosím 1 až 3 odpovědi. 

 

a) Akce pro děti 

b) Církevní události 

c) Sportovní události 

d) Udržování tradic 

e) Akce pro seniory 

f) Žádná z uvedených akcí či aktivit mi v obci nechybí  

g) Navrhuji, chybí mi (dopište) …………………………………… 
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7. Do čeho by měla obec nejdříve investovat z veřejných prostředků a dotací (určete 

priority)? Zakroužkujte maximálně 1 až 4 z uvedených možností. 

 

a) Komunikace pro silniční dopravu 

b) Komunikace pro pěší 

c) Komunikace pro cyklisty 

d) Kanalizace a ČOV 

e) Veřejný vodovod 

f) Plynofikace 

g) Veřejné osvětlení 

h) Sociální byty 

i) Mateřská školka 

j) Základní škola 

k) Kurzy pro občany 

l) Školení pro občany 

m) Jiné vzdělávání  

n) Zdravotnické zařízení 

o) Zařízení sociální péče 

p) Kulturní a společenské zařízení 

q) Sportovní a tělovýchovné zařízení 

r) Vodní hospodářství 

s) Odpadové hospodářství 

t) Veřejná zeleň 

u) Váš návrh …………………………………… 

 

 

8. Co podle Vás může pomoci rozvoji obce do budoucna? Zakroužkujte maximálně 1 až 3 

odpovědi. 

 

a) Podpora podnikání 

b) Výstavba nového bydlení 

c) Regionální spolupráce a spolupráce s okolními obcemi 

d) Mezinárodní spolupráce se zahraniční obcí 

e) Čerpání dotací z fondů evropské unie 

f) Rozvoj zemědělské výroby 

g) Váš návrh ……………………………………. 
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9. Kdo dotazník vyplnil?  

 

a) Žena 
b) Muž 

 

10. Uveďte svůj věk. 

 

a) 20 let a méně  
b) 21 – 30 
c) 31 – 50 
d) 50 let a vice 

 
 
 
 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili a vyplnili tento dotazník. 

Vaše odpovědi budou využity v rámci komunitního plánování. 

 

 

 


