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Strategický plán rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020
Průzkum potřeb občanů
Vážení spoluobčané,
obec Dobrá ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě v současné
době zpracovává strategický plán rozvoje obce na období 2014-2020, který by měl
obsahovat konkrétní projekty (projektové záměry) a aktivity s cílem přispět
k celkovému rozvoji obce v oblasti infrastruktury, občanské vybavenosti, kvality
služeb i života v obci.
Proč obec Dobrá zpracovává Strategický plán svého rozvoje do roku 2020?
Doposud se všechna zastupitelstva musela zabývat realizací úkolů základního
charakteru, které bylo potřeba splnit pro zajištění běžných životních podmínek
obyvatel. Až na výjimky způsobené komplikovanými majetkovými vztahy, byla
dobudována technická infrastruktura (kanalizace, voda, plyn apod.), základní škola
má zateplené všechny pavilony a budeme se věnovat postupné modernizaci
vnitřního vybavení školy. Obdobně postupujeme u mateřské školy. Uvědomujeme
si, že jsme dospěli do bodu, kdy je potřeba zamyslet se, jak dále rozvíjet naši obec
a stanovit nové cíle.
Strategický plán jako moderní nástroj řízení rozvoje bude obsahovat dlouhodobé
směřování rozvoje obce i krátkodobé cíle v důležitých oblastech života v obci.
Bude mimo jiné podkladem pro přípravu a změny dokumentů, jimiž se řídí život
naší obce (vyhlášky, nařízení, územní plán apod.), projektů a investičních akcí
a rozhodování zastupitelstva.
Sledujte prosím informace o zpracování Strategického plánu na naší webové
stránce i ve zpravodaji obce DOBERSKÉ listy. Budeme Vás postupně informovat,
jakým způsobem se můžete do zpracování Strategického plánu zapojit.
Při vytváření této strategie je důležité zapojení vás, občanů obce tak, aby vzniklý
strategický plán odrážel vaše skutečné potřeby. Vyplněním tohoto dotazníku máte
možnost budoucí vývoj prostředí v obci ovlivnit.
Ing. Jiří Carbol
Starosta obce

Mgr. Milan Stypka
Místostarosta obce

Dotazník je anonymní a lze jej rovněž vyplnit v elektronické podobě na
internetových stránkách obce www.dobra.cz. Dotazník může vyplnit více členů
domácnosti, přičemž za každou osobu může být vyplněn jeden dotazník. Formulář
dotazníku je možné si vyzvednout také na obecním úřadě.

kanalizace

rozvody plynu

vodovody

rozvody elektřiny

sběrný dvůr

nádoby na tříděný odpad

Vyplněné (papírové) dotazníky odevzdávejte do 17. 2. 2014 na podatelně
Obecního úřadu v Dobré nebo do schránky u vchodu do budovy.

obchody

restaurace

připojení k internetu

služby

Děkujeme za Vaše názory a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.
_________________________________________________________________

obecní mobiliář

veřejné osvětlení

mateřská škola

základní škola

Pohlaví:

obecní hřbitov

jiné, prosím uveďte:

Věk:

muž

žena

………………………………………………………………………………………….

…….

Žijete v obci?

ano

………………………………………………………………………………………….

ne

Jak dlouho žijete v obci?
0-5 let
6-20 let
více než 20 let
_________________________________________________________________
1.

3.

Co je pro Váš život v obci a jejím okolí nejcennější?
(označte zakřížkováním maximálně 5 odpovědí a přiřaďte jim hodnoty podle
důležitosti, kdy 1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)

Jak hodnotíte nabídku a dostupnost zdravotnických služeb v obci?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)

…..

hezké prostředí obce

…..

kontakt s obyvateli obce

…..

dostupné a příjemné bydlení

…..

dobrá nabídka služeb

…..

podmínky a možnosti podnikání

…..

možnost vzdělávání

…..

čisté / zdravé ovzduší

…..

pracovní uplatnění

…..

kulturní vyžití

…..

sportovní vyžití

…..

dopravní obslužnost

…..

bezpečnost v obci

…..

možnost trávení volného času v obci a okolí

jsem spokojen(a)

…..

zdravotní a sociální péče

jsem spíše spokojen(a)

…..

jiné, prosím uveďte:………………………………………………………….

jsem spíše nespokojen(a)

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

jsem nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

4.

Jak hodnotíte nabídku a dostupnost sociálních služeb v obci?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

2.

Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti podle Vás
v obci nejvíce chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu?
(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi)
komunikace

parkovací plochy

chodníky

zeleň

jsem nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

5.

Jak by podle Vás měla obec podporovat podnikání?
(označte zakřížkováním libovolný počet odpovědí)
vytvářením vhodných prostor a lokalit pro podnikání

zapojováním podnikatelů do aktivit obce, spoluprací úřadu s podnikateli
podporou místních podnikatelů

9.

poradenskou a informační činností pro podnikatele a zájemce o podnikání
………………………………………………………………………………………….

jsem spíše spokojen(a)

………………………………………………………………………………………….

jsem spíše nespokojen(a)

Jaké problémy v oblasti dopravy pociťujete nejvíce?
(označte zakřížkováním libovolný počet odpovědí)
kvalita místních komunikací

parkování

bezpečnost provozu

chodníky

dopravní obslužnost

nepociťuji problémy

jiné, prosím uveďte:

7.

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

jsem nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

10. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím
okolí? (označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi)
lokální topeniště (spalování nevhodných paliv, emise škodlivých látek)

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

černé skládky

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

průmyslové zdroje znečištění

Jak hodnotíte možnosti kulturního vyžití v obci?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

8.

Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)
jsem spokojen(a)

jiné, prosím uveďte:

6.

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

automobilová doprava

hluk v okolí

nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
nedostatečný a nepravidelný svoz odpadků
nedostatečný úklid ulic / obce
neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta
s kvalitou životního prostředí v obci jsem spokojen
jiné, prosím uveďte:

jsem nespokojen(a)

…………………………………………………………………………………………

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

…………………………………………………………………………………………

Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)

11. Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ano, zvolte první možnost, v opačném
případě vyberte z níže uvedených možností, co podle Vás nejvíce
ohrožuje bezpečnost v obci.
(označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi)
v obci se cítím bezpečně

Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.)

jsem nespokojen(a)

kriminalita páchaná v obci (krádeže majetku, násilná činnost atd.)

nedostatečná činnost policie
chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení

…………………………………………………………………………………………
15. Kterých 3 věcí si na obci nejvíce „ceníte“ / máte rádi?

nedodržování povolené rychlosti automobilů v obci

…………………………………………………………………………………………

jiný, prosím uveďte:

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

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

12. Jak jste spokojeni se současným stavem komunikace obce s občany
(Doberské listy, webové stránky obce)?
(označte zakřížkováním 1 odpověď)
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

jsem nespokojen(a)
Uveďte proč……..………..………………………………………………….…….……..…

13. Jaký způsob komunikace mezi obcí a občany preferujete?
(označte zakřížkováním libovolný počet odpovědí)
prostřednictvím měsíčníku (Doberské listy) v papírové podobě
prostřednictvím měsíčníku (Doberské listy) v elektronické podobě
(emailem)
zasíláním aktualit o dění v obci na email (po předchozí registraci)
prostřednictvím webových stránek obce
jiným způsobem, uveďte:
……………………………………………………………………………………..
14. Existuje nějaké místo v obci či v okolí obce, které je podle Vás
zajímavé/cenné, je dnes sice zanedbané a zaslouží si rozvoj?
(popište konkrétně lokalitu a představu jeho rozvoje)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

16. Kterých 3 věcí si na obci nejméně „ceníte“ / nemáte rádi?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

