Vážení spoluob ané, dovolujeme si Vás požádat o vypln ní dotazníku, který
bude sloužit pro aktualizaci plánu rozvoje obce Všechovice. Prázdný formulá
žete získat na obecním ú ad nebo na webových stránkách obce
www.vsechovice.eu. Vypln ný dotazník m žete odevzdat
v obchod u p. íhalové, v traf ice u p. Horá ka nebo na obecním ú ad
do 28. 2. 2011.
kujeme za spolupráci
DOTAZNÍK PRO PROGRAM OBNOV Y OBCE VŠECHOVICE
Hodnocení známkou 1 – 5 (jako ve škole)- zak ížkujte
pokud budete mít více p ipomínek a návrh , p iložte text na další volný list

A. TE CHNICKÉ PODMÍNKY

1

2

3

4

5

1
B. SPOLE ENSKÉ PODMÍNKY
Dopravní obslužnost…………………………………………………………
Podmínky pro podnikatele (Co chybí?-popište níže)…………………….
Informovanost ob an ……………………………………………………….
Prostory pro spole enský život (Co chybí?-dopište níže)………………..
Prostory pro sportovní využití (Co chybí?-dopište níže)…………………
Údržba ploch v lét i v zim ………………………………………………...
Neorganizovaná aktivita ob an (spolky - co chybí?)…………………...
Váš vztah k turistice v obci………………………………………………….
Podmínky zajišt ní školní docházky……………………………………….
Stav zdravotní pé e………………………………………………………….
Pe ovatelské služby…………………………………………………………
Služby pro seniory…………………………………………………………...
Zajišt ní odvozu odpad , t íd ní…………………………………………...

2

3

4

5

2

3

4

5

Stav komunikací………………………………………………………………
Stav infrastruktury (vodovod,plynovod apod.)…………………………….
Možnosti parkování………………………………………………………….
Stav zelen v obci……………………………………………………………
Stav krajiny v okolí obce…………………………………………………….
Mobiliá , d tská h išt ………………………………………………………..
Máte n jaké další návrhy ke zlepšení technických podmínek v obci?

Máte n jaké další návrhy ke zlepšení spole enských podmínek v obci?

C. ROZVOJOVÉ PLOCHY

1

Pro bydlení……………………………………………………………………
Pro podnikání………………………………………………………………..
Pro rekreaci………………………………………………………………….
Máte n jaké další návrhy ke rozvojových ploch? Chybí vám v obci n které ze jmenovaných ploch?

D. OSOBNÍ P ÍST UP
Jsem len rady, zastupitelstva…………………………………………………….. ANO
ast na akcích …………………………………………………………………….. Aktivní
Jsem organizátor d ní v obci………………………………………………………. ANO

NE
pasivní
NE

Mám zájem o aktivní zapojení do innosti obce? V p ípad zájmu popište jakým zp sobem

E. DOTAZY
1. Jste spokojeni se vzhledem vaší obce, líbí se vám?
Popište co vám vadí a co hodnotíte kladn .

2. Ve ejná prostranství, bezpe nost na komunikacích,chodníky. Popište co je možné zlepšit?

3. Služby: které v obci chyb jí? Jsme spokojeni s t mi, co tu jsou? (obchod, kade ník, léka apod...)

4. Ob anská vybavenost (škola, školka, kulturní d m apod. ...). Jste spokojeni? Pokud ne, co byste
ivítali?

5. Životní prost edí. Jste spokojeni se stavem ŽP v obci? (Zele na ve ejných prostranstvích,
negativní jevy...)

6. Sociální rozvoj, vzd lanost, kultura. Jste spokojeni s kulturním životem v obci? Máte n jaké návrhy
na rozší ení?

Pokud máte zájem se dále zapojit do plánování v obci a p ípravy Programu obnovy obce,
napište prosím kontaktní e-mailovou adresu i jiný kontakt:……………………………………

