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Příloha 2: Vzor dotazníku 

 

Vážení občané, 

v rámci zkvalitňování životní úrovně v naší obci Vás žádáme o vyplnění krátkého a zcela 

anonymního dotazníku, který je určený pro občany starších 18 let. Výsledky budou použity jako 

podklad pro vypracování Programu rozvoje obce Žďár. Cílem výzkumu je zjištění 

nejvýznamnějších problémů či nedostatků v obci Žďár, které chceme do budoucna odstranit či 

minimalizovat. Vámi vybranou odpověď prosím zakroužkujte, a pokud není uvedeno jinak, 

vyberte jen jednu variantu. Vyplněný dotazník odevzdejte prosím v období od 4.10. 2021 do 15. 

10. 2021 do schránky umístěné na obecním úřadě. Dotazník k vyplnění je také k dispozici na 

webových stránkách obce Žďár na domovské stránce https://www.ou-zdar.cz/ 

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplněním tohoto dotazníku a zároveň za zájem o dění v naší 

obci.  

      Zastupitelstvo obce Žďár 

 

1) Zajímáte se o dění v obci? 

a) ANO 

b) NE 

 

2) Z jakých zdrojů získáváte informace o obci a o dění v ní? 

a) MÍSTNÍ ROZHLAS 

b) WEBOVÉ STRÁNKY OBCE 

c) ÚŘEDNÍ DESKA 

d) ZPRAVODAJ OBCE 

e) JINÉ, UVEĎTE…………………………………………………………………….. 

 

3) Navštěvujete veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žďár? 

a) ANO, PRAVIDELNĚ 

b) NĚKDY 

c) NE 

 

4) Zajímáte se o realizované projekty v obci? 

a) ANO 

b) NE 

Pokud jste odpověděl/a NE, přejděte prosím na otázku č. 6. 

 

 



PROGRAM ROZVOJE OBCE 
ŽĎÁR 2021-2025 

 
 

 

5) Se kterým projektem nesouhlasíte a proč? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Je občanská (kulturní dům, obchod,) vybavenost obce Žďár dostačující? 

a) ANO 

b) NE 

 

7) Je technická (kanalizace, vodovodní síť,…) vybavenost obce Žďár dostačující? 

a) ANO 

b) NE 

Pokud jste odpověděl/a ANO, přejděte prosím na otázku č. 9. 

 

8) Co Vám v obci z občanské či technické vybavenosti chybí? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9) Jak hodnotíte následující ukazatele v obci Žďár? (označte X) 

Hodnocení současného stavu  
velmi 
dobrá 

dobrá nevím špatná 
velmi 

špatná 

Možnosti třídění odpadů (např. dostatek kontejnerů ve 
všech částech obce, svoz nebezpečného odpadu atd.)           
Vzhled/stav krajiny a okolí obce (např. dostatek 
odpočinkových míst, péče o obecní pozemky atd.)           
Stav životního prostředí v obci a okolí 

          
Vzhled/stav veřejných prostranství v obci (vzhled návsi, 
údržba zeleně, udržování pořádku atd.?)           

Veřejná doprava (kvalita a frekvence dopravních spojů ze 
Žďáru a do dalších obcí a měst, současný stav čekáren)           
Kultura a společenský život (počet volnočasových aktivit, 
kulturní vyžití, akce pro děti, zájmové spolky)           

Komunikace mezi obcí a občany (např. vývěska, 
internetové stránky, email, SMS atd.)           
Možnosti sportování (např. dostatek sportovního 
vybavení a jeho kvalita, atd)           
Mezilidské vztahy (sousedské vztahy, vztahy mezi 
jednotlivými spolky v obci)           
Komerční služby (dostupnost obchodů a denních služeb 
jako je restaurace atd.)           

Stav místních komunikací a chodníků           

Stav historických objektů a kulturních památek            



 
 

10) Zúčastňujete se kulturních akcí v obci? 

a) ANO 

b) NE 

Pokud jste odpověděl/a NE, přejděte prosím na otázku č. 12. 

 

11) Jakých kulturních akcí v obci se zúčastňujete? Prosím jmenujte. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12) Co Vám v obci chybí pro lepší a kvalitnější život? Co by se mělo přednostně řešit? 

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ........................................................................  

 

13) V čem spatřujete největší slabiny obce v rámci jejího rozvoje? 

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ................................ 

 

14) Co se Vám v obci líbí a proč? (největší přednosti, výhody apod.) 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

 

15) Pokud byste měli Vaši obec heslovitě popsat, co ji nejvíce vystihuje? (např.: obec pro 

občany/venkovská obec/moderní obec) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


