Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající
situaci v obci a Vaše představy o jejím dalším rozvoji. Vaše odpovědi budou také zdrojem pro aktualizaci Programu rozvoje obce. Tento program je důležitým dokumentem nejen pro rozhodování zastupitelstev o dalším směrování obce a jejího a rozvoje, ale i nedílným dokumentem v získávání finančních
prostředků z dotačních titulů.
Dotazník je anonymní a je určen pro všechny občany straší 15 let s trvalým bydlištěm v obci.
Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do schránky OÚ nebo e-mailem na adresu dotaznik@prilepy.cz.
V elektronické podobě je dotazník ke stažení na www.prilepy.cz, kde naleznete i další informace k dotazníkovému
šetření.
Sběr dotazníků probíhá do 30. září 2020!

1. Kolik je Vám let? (uveďte věk)
2. Jak dlouho žijete v Přílepích?(uveďte cca dobu v letech, popř. od narození)

3. Jste s životem v Přílepích obecně
spokojen/a?
ANO

SPÍŠE ANO

NE

Co Vám ke spokojenému životu v obci
schází? (uveďte)

Děkujeme za Vaši spolupráci

5. Jaké společenské akce dle vašeho
názoru v obci schází?
Udržování tradic
Akce pro děti
Akce pro seniory
Sportovní akce
Církevní akce
Úroveň a četnost akcí je dostačující
6. Jste ochotni podílet se aktivně na
rozvoji obce?
ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

7. Jste členem nějakého spolku
v obci?
4. Jak hodnotíte úroveň následující
oblasti v obci?
(oznámkujte jako ve škole 1 – 5)

Informovanost občanů
Správa obce
Práce obecního úřadu
Celkový vzhled obce
Úroveň ZŠ
Úroveň MŠ
Podpora spolků
Péče o zeleň a vzhled obce
Zimní údržba
Stav místních komunikací
Odpadové hospodářství
Bezpečnost v obci
Vzhled obce
Úroveň sportovního vyžití
Úroveň kulturního vyžití
Kultura a společenské dění
Péče o památky
Mezilidské vztahy
Vybavenost obce
Dopravní spojení

ANO

NE

8. Podílíte se na dění v obci?

(označte křížkem)

Ano, aktivně se podílím
Ano, příležitostně
Ne, nepodílím se a nebudu
Ne, schází mi zde činnost na které
bych se chtěl podílet (napište jaká)

Pravidelně
Vybírám si jen některé
Neúčastním
Nezajímá mě to
11. Váš námět ke kultuře a společenskému dění v obci. (napište)

12. Využili byste rekonstruovaný zámek jako kulturně společenské centrum? (místa pro setkávání občanů pro

veřejné i soukromé účely – společenská
místnost se zázemím)

ANO

NE

13. Uvítali byste v rekonstruovaném
zámku služby jako lékař, kadeřník,
kosmetika, masáže?
ANO

NE

14. Využíváte místní sportoviště?
ANO

NE

15. Považujete stávající sportoviště

(tělocvična ZŠ, multifunkční hřiště, tenisový kurt) za dostatečné?

9. Byli byste ochotni působit ve
svém volném čase např. jako vedoucí
kroužků, trenéři apod?
ANO

NE

Pokud ano, kontaktujte nás na:
obec@prilepy.cz

10. Účastníte se kulturních a společenských akcí v obci?

ANO

NE

16. Jaké další sportoviště či vybavení
pro volnočasové aktivity byste v obci
uvítali (napište)

17. Třídíte odpad?
ANO

NE (uveďte proč)

Váš další námět či připomínka k informovanosti:

Opravy chodníků

(napište lokalitu s nejhorším stavem)

Výstavba parkovacích ploch

18. Považujete stávající systém třídění odpadů za dostatečný?
ANO

NE (uveďte co schází)

19. Využíváte provoz kompostovacího místa a považujete jej za dostatečné?
ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

20. Uvítali byste vznik a provoz
sběrného dvora?
ANO

NE

21. Váš další námět k odpadovému
hospodářství v obci:

26. Považujete informovanost v obci
za dostatečnou?
ANO

NE

ANO

ANO (uveďte místo a čím je

nebezpečné)

24. Je podle Vás dostatečné pokrytí
veřejným osvětlením?
ANO

NE (uveďte kde schází)

25. Odkud získáváte informace
o dění v obci? (zaškrtněte i více možností)

NE

vývěska - místní rozhlas - web obce
aplikace „V obraze“ - Občasník osobně - Facebook - informace
e-mailem

32. Uvítali byste pravidelné konání
farmářských či jiných trhů?
NE

33. Využíváte služeb místní knihovny?
NE

NEVÍM O NÍ

34. Využíváte k odpočinku a relaxaci
zámecký park?
ANO

NE

35. Seřaďte následující projekty dle
vaší priority (opatřete pořadovými čísly od

1 – nejvyšší priorita do 18 – nejnižší priorita)

Rekonstrukce přílepského zámku
Opravy místních komunikací
(dopište lokalitu)

Další revitalizace a dovybavení
zámeckého parku
Vznik street-workout zóny s posilovacími a fitness prvky
Revitalizace lokality Skala a vznik odpoVznik volné dětské herní plochy pro
míčové hry, skateboard, volné hry
Vznik odpočinkových a relaxačních
míst s lavičkami
Úprava přílepské návsi

31. Jakou jinou služby byste v Přílepích uvítali (napište)

ANO

Výstavba sítí technické infrastruktury
v nových zástavbových lokalitách

činkové zóny s altánem a ohništěm

NE

30. Využíváte služeb pojízdných prodejců?

ANO

Výstavba nové požární zborjnice

Revitalizace sadu v Petřejově

NE

29. Využíváte služeb místní prodejny
potravin a smíšeného zboží?
ANO

(napište lokalitu)

Výsadba nové zeleně v obci

28. Uvítali byste znovuobnovení prodejny pekárny?
ANO

Výstavba nových chodníků

Revitalzace požární nádrže – rybníka

NE

ANO (uveďte kde)

23. Nachází se dle vašeho názoru v
obci nebezpečná místa?
NE

NEZAJÍMA MĚ TO

27. Využíváte k vyjížďce do školy a
zaměstnání veřejnou dopravu?

ANO
22. Schází Vám odpadkové koše na
veřejných prostranstvích?

NE

(napište lokalitu)

Letní zmrzlinový stánek
Pravidelné pořádání besed,
přednášek a školení
Jiné projekty (napište)

32. Vaše náměty, nápady či připomínky k dalšímu rozvoji obce:

