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Vážení spoluobčané,
máte představu, jak má naše obec vypadat a fungovat?
Chcete se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Nebaví Vás čekat, až to za Vás udělá někdo jiný?
Zapojte se i Vy.
Asi každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen sportovního klubu či zájmového spolku, má svou
představu, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet.
Prostřednictvím dotazníku Vás prosíme o Váš názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší
obce do roku 2022.
Naším pomocníkem pro zlepšení života v obci je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory,
zastupující partnery z 24 obcí okresu Trutnov a mající za cíl zlepšit život na venkově tak, aby byl dostatek
kvalitních venkovských škol a školek, pracovních příležitostí, sportovního, kulturního a společenského vyžití, a
aby bylo bezpečno.
V srpnu byly zahájeny práce na společném dokumentu – Integrované strategii rozvoje území Místní
akční skupiny Království – Jestřebí hory pro období 2014–2022, který by měl Vaše představy a potřeby
zdokumentovat a následně je pomoci uskutečnit za přispění finančních prostředků z EU.

Při ručním vyplňování dotazníku na papír odpovědi na otázky zakřížkujte nebo zakroužkujte. Při
elektronickém vyplňování dotazníku jednoduše zvolenou odpověď zaškrtněte pomocí kliku levého tlačítka
myši, jinak je možné psát vlastní text; velikost vpisovaného textu není omezena. Je možno označit více
odpovědí na jednu otázku. Elektronickou verzi dotazníku je možno získat na webových stránkách Města
Pilníkov nebo MAS Království – Jestřebí hory: www.kjh.cz. Elektronickou verzi dotazníku si stáhněte na svůj
počítač a teprve poté vyplňte a uložte.
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 9. listopadu 2012, a to: v papírové podobě na Městský
úřad v Pilníkově nebo do kanceláře MAS (Palackého 793, 542 36 Úpice, boční vchod ZŠ Úpice-Lány);
v elektronické podobě zašlete na e-mailovou adresu kosina@kjh.cz. Všechna data získaná tímto
dotazováním slouží výhradně pro potřeby naší obce a MAS Království – Jestřebí hory.
Děkujeme za Váš čas a ochotu k vyplnění dotazníku!
Jiří Haken, starosta města
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1. ÚROVEŇ BYDLENÍ
1. Máte zájem zlepšit svou bytovou situaci?
Ano

Ne (pokračujte otázkou č. 2)

1a. Jakým způsobem ji chcete řešit?
Výstavbou domu

Přestavbou bytu

Přestavbou domu

Koupí obecního bytu

Koupí domu

Žádostí o přidělení obecního bytu

Přestěhováním v rámci obce

Přestěhováním v rámci území MAS (viz mapka)

Přestěhováním mimo území MAS (viz mapka)

Jiným ....................................

2. Myslíte si, že v obci je dostatek rozvojových ploch pro bydlení?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

3. Jste spokojeni se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

3a.Co by mělo být zlepšeno?
...........................................................................................................................................................
4. Vlastníte (máte k dispozici) osobní automobil?
Ano

Ne

5. Vlastníte (máte k dispozici) garáž?
Ano (pokračujte otázkou č. 6)

Ne

Ne, ale potřebuji

5a. Je v okolí vašeho bydliště dostatek parkovacích míst?
Ano

Ne
Uveďte přesnou lokalitu (v rámci obce)
.............................................................

2. KVALITA ŽIVOTA V OBCI A JEJÍM OKOLÍ
6. Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí v obci a jejím okolí?
Dobré
Spíše dobré
Spíše špatné
Špatné
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7. Které problémy související s životním prostředím v obci Vás znepokojují?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. Třídíte odpad?
Ano

Ne

9. V případě, že ano, tak který odpad?
Plasty
Papír
Bioodpad
Barevné kovy

Nebezpečný odpad

Železo

Sklo

Drobná elektrozařízení

Jiný

10. V případě, že ne, proč?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Které sběrné místo pro tříděný odpad Vám chybí:
Plasty
Papír
Bioodpad
Barevné kovy

Nebezpečný odpad

Železo

Sklo

Drobná elektrozařízení

Jiný

12. Vyhovuje Vám četnost a způsob svozu tříděného odpadu?
Ano
Ne
Váš komentář: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Zaškrtněte, co považujete za důležité:
Zlepšení údržby veřejných prostranství
Zvýšení výsadby veřejné zeleně – stromů a keřů
Odstranění nepovolených skládek odpadu (upřesněte lokalitu) …………………………………………………….
Podpora/zajištění po domluvě údržby neudržovaných soukromých ploch
Vytvoření protipovodňových opatření v obci
Jiné (uveďte): …………………………………………………………………………………………….
14. Považujete za důležité vytvoření dlouhodobého plánu údržby a ochrany životního prostředí v obci
(např. údržba vodních ploch, toků, údržba lesa, alejí, lesních a polních cest, vhodné hospodaření na
zemědělské půdě, výskyt černých skládek, likvidace odpadu atd.…)?
Ano
Ne
Váš komentář: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Za čím jezdíte z Vaší obce? (min. 1x týdně)
práce, škola
nákupy
služby
restaurace
16. Jste spokojeni s podobou Vaší obce?
Ano
Spíše ano
16a. Co byste ve Vaší obci změnili?

volný čas, kultura
jiné …………………………………………………………

Spíše ne

Ne

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

3

Království - Jestřebí hory, o. p. s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz
17. Jste spokojeni se sítí služeb ve Vaší obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
17a. Které služby ve Vaší obci postrádáte?

Ne

.........................................................................................................................................................
18. Existuje v obci dostatečná nabídka pracovních míst?
Ano
Spíše ano
19. Jste spokojeni s úrovní dopravy do zaměstnání?
Ano (pokračujte otázkou č. 20)
Spíše ano
19a. Co Vás znepokojuje na úrovni dopravy?

Spíše ne

Spíše ne

Ne

Ne

...........................................................................................................................................................
20. Jste spokojeni s dostupností zdravotnických služeb ve Vaší obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
20a. Který typ zdravotnické péče v obci postrádáte?

Ne

...........................................................................................................................................................
21. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování předškolních zařízení? Napište nám je.
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
21a. Vytvoření/prodloužení provozu předškolního zařízení. Provoz MŠ je požadován do

hodin.

22. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování základních škol? Napište nám je.
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
22a. Vytvoření/prodloužení provozu družiny. Provoz družiny je požadován do
hodin.
22b. Zajištění soukromého skupinového hlídání dětí předškolního a školního věku. Máme zájem o
hlídání dítěte/dětí ve věku
na dobu
(týdny). Za tuto službu jsme ochotni zaplatit
za jedno dítě na den
Kč.
23. Jste spokojeni s kulturním vyžitím ve Vaší obci?
Ano
Spíše ano
23a. Které kulturní aktivity v obci postrádáte?

Spíše ne

Ne

............................................................................................................................................................
24. Jste spokojeni s údržbou kulturního dědictví v obci?
Ano
Spíše ano
24a. Co byste doporučili ke zlepšení?

Spíše ne

Ne

.........................................................................................................................................................
25. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití?
Ano
Spíše ano
Spíše ne

25a. Které sportovní aktivity ve své obci postrádáte?
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.........................................................................................................................................................
26. Jak hodnotíte možnosti využití volného času v obci?
Dobré
Odpovídající
Nedostatečné
26a. Které klubové a zájmové aktivity ve své obci postrádáte?
...........................................................................................................................................................
27. Jste spokojeni s možnostmi veřejného přístupu k internetu?
Ano
Ne
27a. Váš komentář

Nepotřebuji, nevyužívám

.............................................................................................................................................................
28. Jste spokojeni s možnostmi připojení k internetu v obci?
Ano
Ne
28a. Váš komentář

Nepotřebuji, nevyužívám

...........................................................................................................................................................
29. Jste spokojeni s bezpečnostní situací v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
29a. Které bezpečnostní problémy Vás nejvíce zneklidňují?

Ne

...........................................................................................................................................................
29b. Které místo je podle Vás v obci nejméně bezpečné? (ulice, náměstí, část obce atd.)
.......................................................................................................................................................

3. SLUŽBY, SPRÁVA, SAMOSPRÁVA
30. Jaký je Váš názor na kvalitu činnosti služeb (označte prosím křížkem – „x“)?
Výborná

Dobrá

Dostatečná

Špatná

Bez názoru

Propagace obce
Městská, státní policie
Údržba silnic, chodníků a přístupových
cest
Údržba bytového fondu
Poskytování prostoru pro podnikání
Vydávání povolení a licencí (i jiná správní
řízení)
Zásobování vodou
Zásobování elektrickou energií
Zásobování plynem
Zásobování teplem
Kanalizace
napojená
na
čistírnu
odpadních vod (ČOV)
30a. Které služby byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny?
.........................................................................................................................................................
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31. Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a organizacemi? Pokud ANO, uveďte kde, zda
úspěšně či neúspěšně.
Místo
(obec)

NE

Úspěšně

Úspěšně, ale s Neúspěšně
problémy

Starosta vaší obce
Místostarosta vaší obce
Odbor majetkoprávní
Odbor správní a vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí
Odbor dopravy
Odbor strategického rozvoje,
územního
plánování
a
investic
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí
Odbor živnostenský
Úřad práce
Policie
Informační centrum
Katastrální úřad
Svazek obcí Jestřebí hory
Společenství
obcí
Podkrkonoší
Místní
akční
skupina
Království – Jestřebí hory,
o.p.s.
31a. Pokud jste byli s něčím nespokojeni, jaké změny byste navrhli, aby byly lépe uspokojeny Vaše
potřeby?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
32. Které další úřady a instituce v obci postrádáte?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
33. Jste spokojeni s informovaností o práci Městského, obecního úřadu a jeho akcích?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
33a. Váš komentář

Ne

.........................................................................................................................................................
34. Jaký způsob informování Vám nejvíce vyhovuje:
Internet
Obecní zpravodaj
Obecní rozhlas
Sms
E-mail
Kabelová televize
Výlepové plochy a obecní vývěsky
Jiné (specifikujte): …………………………………....…………
35. V čem vidíte největší přednosti vaší obce?
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
36. V čem vidíte největší nedostatky vaší obce?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE
37. Zavedení komunikačních sítí (zaškrtněte, co vám chybí):
telefonní budka
dostatečné pokrytí signálem mobilních operátorů
O2
Vodafone
T-mobile
U-fon
dostatečné pokrytí televizním signálem
38. Občanská vybavenost – zaškrtněte maximálně 5 pro Vás nejdůležitějších:
Obnova/vytvoření budovy kulturního domu
Obnova/vytvoření budovy kina nebo divadla
Obnova/vytvoření budovy sokolovny
Obnova/vytvoření budovy hasičské zbrojnice
Obnova budovy obecního úřadu
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro malé děti (cca do 10 let)
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro děti školního věku (10–18 let)
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro seniory
Obnova/vytvoření venkovního sportovního hřiště
Obnova/vytvoření veřejného koupaliště
Obnova/vytvoření krytého sportoviště – tělocvičny
Obnova/vytvoření klubovny pro mládež
Obnova/vytvoření Baby klubu (klubovna pro maminky s dětmi na mateřské dovolené)
Obnova/vytvoření klubovny pro zájmové spolky
Obnova/vytvoření veřejné knihovny
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Obnova/vytvoření zdravotního střediska
Obnova/vytvoření veterinární ordinace
39. Sociální oblast – zaškrtněte pro Vás nejpotřebnější:
Zajištění příležitostné pečovatelské služby pro seniory formou objednávkové služby (proti úhradě)
Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro soběstačné seniory
Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory bez nutnosti
zvláštní lékařské péče, pouze s nutností dopomoci při běžných činnostech
Zajištění místa v domově pro seniory či jiném speciálním zařízení (proti úhradě) pro nesoběstačné
seniory s nutností zvláštní lékařské péče
Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři bez nutnosti speciální péče
Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři se speciální péčí
Zajištění služby dálkového dohledu na seniory, kteří jsou sami, prostřednictvím vysílačů, který má
senior stále u sebe a v případě nouze (zdravotní/bezpečnostní) se stiskem jediného tlačítka
dovolá na operátora, který mu přivolá příslušnou pomoc (nutná úhrada za poskytování služby)
Zajištění dovozu/rozvozu obědů do obce pro zájemce z řad občanů (proti úhradě za cenu služby)
Zřízení nízkoprahového zařízení pro mládež
Zřízení obecního bytu jako startovacího bytu pro mladé rodiny
40. Životní prostředí
Máte dostatečné informace, jak správně třídit odpad?
Ano

Ne

Pokud ne, jaký způsob informování by Vám nejvíce vyhovoval?
Informační leták

Přednáška

Webové stránky

Jiné (vyjmenujte): …………………………………………….……
41. Dopravní obslužnost
Pokud máte konkrétní náměty a připomínky k dopravní obslužnosti Vaší obce (zlepšení stavu
silničních komunikací, zlepšení autobusového nebo vlakového spojení, vybudování zastávek veřejné
dopravy nebo lepší údržba zastávek veřejné dopravy atd.…), napište je zde:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42. Cestovní ruch – co vnímáte jako potřebné ve Vaší obci:
Označení nových cyklotras na stávajících komunikacích/cestách
Vybudování nových cyklostezek v okolí obce
Vybudování půjčovny a úschovny kol
Vytvoření a označení v terénu nových turistických tras pro pěší
Vybudování veřejného tábořiště (minimální rozsah – ohrazená část louky s přístupem k užitkové
vodě, suchým WC a místem pro rozdělání ohně)
Vybudování doprovodných turistických zařízení k turistickým trasám a cyklostezkám (informační
panely, oddychová místa, úvaziště pro koně, nástupní místa na řece)
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43. Ostatní služby – zaškrtněte pro Vás potřebné:
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci dozorem policie
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci instalací kamerového systému
Zajištění provozu veřejné knihovny
Zajištění občasné základní lékařské služby (praktický lékař)
Zajištění veřejných přednášek či občasného promítání filmů v místním kulturním domě či kině
Zajištění prodeje potravin
Zajištění provozu pohostinství
Zajištění stravování pro veřejnost – odnos nebo rozvoz
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost (tj. dospělí + děti), a to
min.
x ročně
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na děti, a
to min.
x ročně
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na
dospělé, a to min.
x ročně
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na
seniory, a to min.
x ročně
Vytvoření kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí pro celé území MAS
(elektronický i tištěný)
44. Příspěvek občanů
Na realizaci rozvoje obce
Jsem ochoten přispět dobrovolnickou prací v těchto oblastech:……………………………………………………
Nemám zájem se nijak na rozvoji obce podílet

5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA?
45. Kde bydlíte? (vyplňte název obce) ..........................................................
46. Věk
15–18 let

19–24 let

25–44 let

45–59 let

60–69 let

70 a více let

47. Pohlaví
Muž

Žena

48. Vzdělání
Základní
Vyučený

Středoškolské bez maturity
Středoškolské s maturitou

49. Ekonomická aktivita
Studující
Soukromý podnikatel
Zaměstnanec

Důchodce
Zaměstnanec ve státním sektoru
V domácnosti, na mateřské dovolené, apod.
Nezaměstnaný
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50. Kde pracujete, resp. studujete?
V místě bydliště
Mimo obec (v regionu)

Mimo okres

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Děkujeme Vám za spolupráci i projevený zájem.
starosta obce
Dotazník je anonymní. Pokud máte zájem být přizváni ke spolupráci na dalších etapách přípravy Integrované
strategie rozvoje území, spojte se s námi na níže uvedených kontaktech.
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Kancelář:
Palackého 793
542 32 Úpice
tel.: 499 397 232
kosina@kjh.cz
www.kjh.cz
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