
Dotazník 
ke Strategickému plánu obce Stará Paka 

(dotazník možno vyplnit přímo na: 
https://www.survio.com/survey/d/B7K9J0E2F7J6T5T7Q) 

 
 
 
1. V jaké místní části žijete? 

  Brdo     Karlov    Krsmol   Roškopov     Ústí     Stará Paka 
 
2. Jste? 

 Žena     Muž 
 
3. Váš věk? 

  15 - 25 let     26 - 35 let     36 - 50 let     51 - 65 let     66 a více let 
 
4. Vaše vzdělání? 

  základní    střední odborné - vyučen/a     střední odborné s maturitou 

  vyšší odborné   vysokoškolské 
 
5. Vaše sociální postavení 

  žák, student    zaměstnanec    podnikatel     v domácnosti   

  nezaměstnaný   důchodce 
 
6. Typ Vaší domácnosti 

  domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)     domácnost dospělými dětmi 

  domácnost bez dětí 
 
7. Co považujete jako hlavní přednost naší obce? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
8. Co považujete jako hlavní nedostatek obce, co Vám nejvíce vadí, co byste změnili? 

  Kriminalita, vandalismus    Nedostatek pracovních příležitostí    Nedostatek služeb 

  Etnické menšiny     Pasivita obyvatel        Volnočasové nabídky 
Jiná... 
_________________________________________________________________________________________ 
 
9. Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci? 
 
      velmi  spíše   dostatečná  spíše   velmi   nevím  
      dobrá  dobrá     špatná  špatná  

 

Celkový vzhled obce                      

Stavební možnosti (domky)                     

Kvalita mateřské školy                      

Kvalita základní školy                      

Dostupnost zdrav. služeb                     

Dostupnost soc. služeb                     
 

https://www.survio.com/survey/d/B7K9J0E2F7J6T5T7Q


Nákupní možnosti                      

Příroda a okolí                       

Údržba veřejné zeleně                      

Bezpečnost v obci                      

Bezpečnost siln. provozu                      

Dostupnost hrom. dopravy                     

Kvalita veřejného osvětlení                     

Kvalita komunikací                      

Kvalita chodníků                       

Nakládání s odpady                      

Příležitosti k podnikání                      

Nabídka pracovních míst                     

Kulturní nabídka                       

Sportovní možnosti                      

Činnost spolků a sdružení                     

Fungování OÚ Stará Paka                     

Komunikace s OÚ Stará Paka                    

Bezbariérový přístup                      
 
 

ČÁST II. 
Doprava a životní prostředí 

 
10. Z jakého důvodu nejčastěji vyjíždíte z obce? 

  Práce/škola     Nákupy    Zdrav., soc. služby   Kultura a sport 

  Vyřizování záležitostí na úřadech    Jiná: ____________________________________ 
 
11. Jaké oblasti dopravy považujete v obci za nejproblematičtější? 

  Zatížení dopravou    Údržba komunikací    Parkování 

  Místa souběhu pěší a motorové dopravy      Nedostatek cyklostezek v obci a okolí 

  Bodové dopravní závady (úzká místa, křížení, přechody atd.) 

  Jiná ___________________________________________________________________________ 
 
12. Třídíte odpad z domácnosti? 

  ANO – pravidelně   Jen někdy    

   Netřídím, protože nádoby na oddělený odpad jsou příliš daleko od mého domu 

  Netřídím, protože to nepovažuji za důležité nebo na to nemám čas 

  Jiná _________________________________________________________________________________ 
 
13. Považujete systém třídění odpadu v obci za dostatečný? 

  ANO       NE      NEVÍM 

  Mám návrh na vylepšení 
_________________________________________________________________________________________ 
14. Co podle vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?  (maximálně 3 odpovědi) 

  Automobilová doprava    Černé skládky    Nedostatečná intenzita odvážení odpadků 
 



  Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad    Topení tuhými palivy 

  Nedostatek zeleně v obci   S kvalitou životního prostředí jsem spokojen 

  Jiná... 
_________________________________________________________________________________________ 
 
15. Na zlepšení kterých oblastí životního prostředí by se měla obec zaměřit? (max. 2 odpovědi) 

  Úspory energií veřejných budov    Zlepšení kvality ovzduší    Nakládání s odpady 

  Obnova a údržba veřejné zeleně   Zvýšení povědomí obyvatel, ekologické vzdělávání 

  Odstranění černých skládek a jiných zátěží   Údržba a zlepšení krajiny v okolí obce 

  Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
16. Kterou z následujících forem údržby veřejných prostranství obce považujete za nedostatečnou, kde 
       vidíte největší rezervy? (maximálně 2 odpovědi) 

  Úklid ulic a chodníků (odpadky, prach, psí exkrementy)   Počet odp. košů nebo četnost svozu 

  Zimní údržba (odklízení sněhu, posyp chodníků)    Péče o veřejnou zeleň, parky apod. 

  Péče o městský mobiliář (lavičky, koše atd.), vč. odstraňování následků vandalismu 

  Péče (údržba) o veřejná prostranství a místa - dětská hřiště, hřbitov apod. 

  Považuji veřejná prostranství ve městě za dobře udržovaná a nevidím zásadní potřebu zlepšování 

  Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ČÁST III. 
Rozvoj obce 

 
17. Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit / do kterých by měla podle Vás prioritně 
      zaměřit investice, zdroje? (maximálně 3 odpovědi) 

  Dopravní situace v obci    Sportovní vyžití v obci a okolí    Kulturní vyžití v obci  

  Zařízení pro volný čas dětí a mládeže     Úroveň bydlení včetně okolí obce  

  Dostupnost zdravotní péče    Dostupnost sociálních služeb    Školství (MŠ, ZŠ) 

  Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch    Nakládání s odpady a jejich třídění 

  Možnost podnikání    Technické infrastruktury obce (kanalizace, vodovod, osvětlení atd.) 

  Propagace obce     Zlepšení fungování obecního úřadu, komunikace s občany 

  Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, vodních prvků, veřejná prostranství 

  Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
18. Co považujete za největší hrozby/rizika rozvoje obce v příštích 10 letech? (max.  3 odpovědi)  

  Stárnutí obyvatel obce    Snižování počtu obyvatel obce   Nízká kvalita a nedostatek 

obchodů a komerčních služeb   Špatná správa a údržba obce    Nedostatek veřejných služeb 

(sociální, zdravotní, vzdělávací)   Růst počtu nepřizpůsobivých obyvatel 

  Nedostupnost bydlení     Snižování bezpečnosti     Zhoršování vztahů mezi lidmi 

  Zhoršení živ. prostředí     Nedostatek pracovních příležitostí ve městě a okolí 

  Odlišné potřeby různých částí obce a její nerovnoměrný rozvoj a vybavenost 

  Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 



19. Co naopak může obec využít jako rozvojové stimuly, v čem vidíte šanci na její další rozvoj v příštích 
      10 letech? (zaškrtněte nejvýše 3 odpovědi) 

  Vybavenost pro volný čas, sport, kulturu    Životní prostředí, hezké okolí obce 

  Bezpečnost, nízká kriminalita      Přírodní nebo kulturní dědictví, tradice 

  Dobré hospodaření obce, nízká zadluženost   Přijatelná míra nezaměstnanosti 

  Komunitní způsob života, vztahy mezi lidmi   Atraktivita obce pro podnikatele 

  Rozvoj cestovního ruchu v obci či okolí    Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
20. Jaké problémy v oblasti bydlení považujete za nejvýznamnější? (zaškrtněte nejvýše 2 odpovědi) 

  Nedostatek pozemků pro stavbu rodinných domů v obci     Nedostatek startovacích bytů pro 

mladé nabízených obcí       Nedostatek sociálních bytů pro potřebné (seniory apod.)  

  Nedostatečná nabídka bytů (obecně)   Vysoké ceny nemovitostí 

  Jiné, uveďte: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ČÁST IV. 
Veřejná správa 

 
21. Jak hodnotíte kvalitu provádění místní správy ve Staré Pace (tj. fungování obce a obecního úřadu) v 
následujících oblastech? (proveďte pouze 1 zaškrtnutí na každém řádku) 
 
        výborná  dobrá    dostatečná  špatná  nevím  

Podpora podnikání                            

Vytváření podmínek pro bydlení                         

Údržba silnic a veřejného prostoru                         

Odpadové hospodářství                          

Zajištění sociálních služeb                          

Školství (mateřská a základní škola)                        

Kultura, sport, volný čas                          

Vstřícnost a jednání úřadu                          

Informovanost, komunikace s obyvateli                        

Propagace obce a místních aktivit                         
 
 

ČÁST V. 
Závěr 

22. V případě potřeby nám prosím stručně sdělte Vaše další zásadní náměty a připomínky, které by podle 
       Vás mohly být využity pro další rozvoj naší obce. Nápověda k otázce: (investice, akce atd.) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku! 


