DOTAZNÍK - Kvalita života v obci Bolatice (2013)
Vážení spoluobčané,
obec Bolatice i díky vám zpracovala Strategický plán rozvoje obce. Jeho
součástí je i uspořádání dotazníkového šetření mezi občany, aby vedení obce
získalo zpětnou vazbu na různé etapy a kroky v životě obce. Chceme znát
vaše názory, připomínky a návrhy, abychom při rozvoji obce lépe naplňovali
i vaše představy o tom, kam by naše obec měla dále směřovat.
V první otázce chceme také ověřit váš názor na 10 největších problémů obce,
které vyjmenovali občané na Veřejném fóru 10. 4. 2013.
Dotazník je anonymní, je možné si jej stáhnout z internetových stránek
www.bolatice.cz a pak jej vyplněný odeslat na e-mail bolatice@bolatice.cz
nebo vytisknout a odevzdat na jednom ze sběrných míst.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat v termínu do 2. 6. 2013 na těchto
sběrných místech:
V Bolaticích:
Na Borové:
- Obecní úřad Bolatice
- Obchod Tempo (Jednota)
- Obchodní středisko Tempo (Jednota)
- Smíšené zboží Lenka
- Potraviny Malhvo (ul. Svobody)
- Základní škola (u vyučujících)

1. Ve Veřejném fóru občanů bylo vymezeno 10 největších
problémových oblastí obce. Vyberte prosím z následujícího
seznamu max. 3 problémy, které by se měly řešit přednostně.
Chybí venkovní prostor pro akce mladých (koncert, karneval)
Zajistit energetické aukce na nákup plynu a el. energie pro
občany
Chybí víceúčelové hřiště
Opravit zbývající komunikace a chodníky
Zlepšit stav ovzduší (zvýšení osvěty, zateplování objektů, atd.)
Chybí kabelová televize pro obecní vysílání
Vydat OZV na zákaz prodeje podomních obchodníků
Při ZŠ je nedostatek kroužků (tanec, cizí jazyk)
Zlepšit bezpečnost dopravy – zpomalení dopravy
Zřídit novou zastávku na ul. Nádražní blíže k centru obce
Jiné (prosím vypište):
2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci Bolatice?
(oznámkujte hodnotou 1 – 5, 1 =spokojený(á) , 5 = nespokojený(á))

o
o
o
o
o
o
o

Fungování a komunikace obecního úřadu s občany
Nakládání s odpady, jejich recyklace a třídění
Celkový vzhled obce
Bezpečnost v obci
Životní prostředí, množství a kvalita zeleně v obci
Bezbariérovost obce
Dostupnost a kvalita zdravotní péče

o
o
o
o
o

Úroveň vzdělávání
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Mezilidské vztahy
Dopravní obslužnost obce

3. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí?
(křížkem označte max. 3 odpovědi)

Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Informační centrum
Dráhy pro in-line brusle, skateboard
Vyhrazená místa pro venčení psů
Bowling, tenisové kurty
Nic mi nechybí, současný stav je dostačující
Jiné (prosím vypište):

4. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí?
Stacionář nebo Dům pro seniory s následnou péčí
Placená služba sociální pomoci (odvoz k lékaři, pomoc
v domácnosti, nákupy apod.)
Těchto služeb bych nevyužil/a
Jiné (prosím vypište):
5. Co je pro Váš život v obci Bolatice nejdůležitější?
(křížkem označte max. 3 odpovědi)

Hezké prostředí obce
Dostupné nebo příjemné bydlení
Zdravotní péče
Možnosti dopravního spojení
Možnost pracovního uplatnění
Dobré nákupní možnosti
Možnost rekreace v okolí obce
Sportovní vyžití
Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce
Kulturní vyžití
Možnost vzdělávání
Možnost podnikání
Bezpečnost v obci
Jiné (prosím vypište):

6. Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím
z následujícího seznamu důvody, kvůli kterým se bezpečně necítíte.
(křížkem označte max. 3 odpovědi)

Vandalismus v obci
Častý výskyt problémových osob
Nevhodné chování mladistvých
Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy)

Nedostatečná činnost policie
Obavy o majetek
Špatné pouliční osvětlení
Nedodržování rychlosti v obci
V místě bydliště se cítím bezpečně
Jiné (prosím vypište):
7. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?
(křížkem označte max. 3 odpovědi)

Černé skládky
Hluk v okolí (rušné silnice, továrny, obchody, restaurace...)
Znečištěné ovzduší
Automobilová doprava
Neukázněnost občanů
Psí výkaly
Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí
Jiné (prosím vypište):

8. Má se obec i nadále prezentovat v dalších soutěžích jako Vesnice
roku a získávat tak další zkušenosti pro svůj rozvoj?
Ano
Ne
9. Jaké služby Vám v Bolaticích chybí?
Zdravotní služby – optika, chirurgická ambulance
Komplex relaxačních služeb – masáže, wellness
Prodejna / opravna obuvi
Sklenářství
Kavárna, cukrárna, čajovna
Jiné (prosím vypište):
10. Jste spokojeni s množstvím a kvalitou cyklostezek vedoucí
z obce (nebo kolem obce)?
Ano
Ne
Jiný návrh s (prosím vypište):
11. V čem jsou Bolatice lepší než jiné obce na Hlučínsku?
V ekonomice a rozvoji obce
V životním prostředí a mezilidských vztazích
V rozvoji a údržbě infrastruktury
V sociální a zdravotní oblasti
Ve vzdělávání
V kulturním a společenském životě
V něčem jiném (prosím vypište):

V dalších dvou otázkách zjišťuje obec Bolatice zájem občanů
o koupi či pronájem bytů, které by se ještě mohly postavit
na ul. Družstevní.
12. Koupili byste si byt např. o celkové ploše 60 m2 v novém
bytovém domě v Bolaticích?
Ano, v případě, že m2 bytu bude stát max. 25.000,- Kč (celý byt
1,5 mil. Kč)
Ano, v případě, že m2 bytu bude stát max. 30.000,- Kč (celý byt
1,8 mil. Kč)
Ne, nekoupil bych si byt
13. Pronajali byste si byt např. o celkové ploše 60 m2 v novém
bytovém domě v Bolaticích?
Ano, v případě, že cena nájmu za 1 m2 bytu bude stát max. 60,Kč / měsíc (celý byt 3 600,- Kč / měsíc)
Ano, v případě, že cena nájmu za 1 m2 bytu bude stát max. 90,Kč / měsíc (celý byt 5 400,- Kč / měsíc)
Ne, nepronajal bych si byt
14. Vaše připomínky a názory:

Profil respondenta
1. Pohlaví
muž
žena

2. Jaký je Váš věk?
20 a méně let
20 – 35 let
36 – 55 let
56 – 69 let
70 a více let

3. Jaké je Vaše
nejvyšší dosažené
vzdělání?
Základní
Střední
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Děkujeme za vyplnění dotazníku a za Váš čas!

