Plánujeme společně budoucnost naší obce
Program rozvoje obce Stará Huť

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající
situaci v obci a Vaše představy o jejím budoucím rozvoji. Výstupy z tohoto šetření budou významným
podkladem pro právě připravovaný Program rozvoje obce Stará Huť na období 2017 až 2023. Tento
dokument je významným podkladem pro zastupitele při plánování konkrétních investičních akcí i rozvoje
služeb pro občany. Existence Programu rozvoje obce je velmi důležitá také pro možnost čerpání finančních
prostředků z národních programů i strukturálních fondů EU. Budeme velice rádi, pokud si najdete čas na
vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a upřesnění vhodných opatření pro další rozvoj obce.
Dotazník je anonymní – získaná data budou zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší osoby.
Vyplněný dotazník je možné přinést do 31. července 2017
 osobně na obecní úřad,
 vhodit do schránky na OÚ,
 poslat na email: stara.hut@worldonline.cz nebo brdy-vltava@seznam.cz,
 vyplnit na tomto odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/1e4lWz6PG6DnXLfe8y3V6EPuLD0yQbPXOF2U_1zxDgYY
Formulář dotazníku je také ke stažení na webových stránkách obce: http://www.starahut.eu

1. Kolik let žijete ve Vaší obci? ……………………….

2. Kolik je Vám let? ……………………… let

3. Kde trávíte převážnou část pracovního dne?






Přímo v naší obci
Dojíždím za prací/studiem do bližšího okolí (do 10 km)
Dojíždím za prací/studiem do vzdálenějšího okolo (do 25 km)
Dojíždím za prací/studiem do jiného města (více jak 40 km včetně Prahy)
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4. Jak jste spokojen/a s danou oblastí? (zakroužkujte na stupnici 1 vysoká spokojenost, 2 spíše spokojenost, 3
spíše nespokojenost, 4 vysoká nespokojenost)
Hodnocená oblast

Stupnice

Podněty ke zlepšení

Vzhled obce

1

2

3

4

Čistota veřejných
prostranství

1

2

3

4

Dostupnost ZŠ

1

2

3

4

Dostupnost MŠ

1

2

3

4

Možnost
sportovního vyžití

1

2

3

4

Možnost kulturního
a společenského
vyžití

1

2

3

4

Bezpečnost v obci

1

2

3

4

Práce obecního
úřadu

1

2

3

4

Nakládání s odpady,
jejich svoz a třídění

1

2

3

4

Pracovní příležitosti
v obci či
bezprostředním
okolí

1

2

3

4

Úroveň dopravní
infrastruktury vč.
chodníků

1

2

3

4

Úroveň veřejného
osvětlení

1

2

3

4

Úroveň veřejného
kanalizačního řadu

1

2

3

4

Úroveň veřejného
vodovodního řadu

1

2

3

4

Úroveň veřejné
dopravy

1

2

3

4

Mezilidské vztahy
v obci

1

2

3

4
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5. Seřaďte následujících 6 oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje
obce. Seřaďte podle důležitosti (1 – nejvýznamnější oblast, 6 – nejméně významná oblast), případně
doplňte vlastním komentářem.

Oblast

Pořadí

Možnosti trávení volného času (sportovní, kulturní a společenské vyžití v obci)
Fungující mezilidské vztahy a spolupráce (podpora sousedských vztahů, spolupráce mezi organizacemi
v obci/ regionu, podpora podnikatelů)
Kvalitní dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, hromadná doprava)
Kvalitní technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení)
Upravená a čistá obec
Kvalitní životní prostředí (fungující odpadové hospodářství, ochrana vod a krajiny, fauny a flory, podpora
investic do úspor energií)
Jiné, prosím doplňte:

6. Co považujete za přednost a co za slabou stránku obce, jaké jsou příležitosti, které může obec využít a co
může rozvoj obce ohrozit? (prosím vypište)
6a. Co považujete za silnou stránku obce?
(v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury,
životního prostředí, kultury, občanských iniciativ,
veřejné správy)

6b. Co považujete za slabou stránku obce?
(v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury,
životního prostředí, kultury, občanských iniciativ,
veřejné správy)

6c. Co považujete za příležitosti pro obec?
(co může obec teď či v budoucnu využít pro svůj
rozvoj např. v oblasti politické, legislativní,
ekonomické, sociální, …)

6d. Co považujete za ohrožení obce?
(jaké faktory mohou fungování obce teď nebo
v budoucnu ohrozit v oblasti politické,
legislativní, ekonomické, sociální, …)

7. Jakou obcí by se podle Vás měla Stará Huť stát v budoucnu? (zaškrtněte maximálně 3 odpovědi)











Klidnou obcí pro příjemné bydlení.
Obcí zachovávající tradice.
Obcí s bohatým společenským životem.
Obcí s kvalitní dopravní a technickou
infrastrukturou.
Obcí s výrazným cestovním ruchem
(turistickým centrem).
Bezpečnou obcí.
Obcí zeleně a kvalitního životního
prostředí.
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Obcí kvalitních pracovních příležitostí
a zdravým podnikatelským prostředím.
Aktivní obcí spolupracující s místními
obyvateli (obec bude NAŠE) i navenek.
Obcí s dostatkem volnočasových aktivit pro
všechny věkové skupiny obyvatel.
Obcí s kvalitními službami občanům.
jiné,
specifikujte……………………………………………..

8. Kde získáváte informace o dění v obci? (prosím zaškrtněte, lze označit více odpovědí)








na obecním úřadě
na úředních deskách
na jednání zastupitelstva
od sousedů/známých
z regionálních tiskovin
z webových stránek obce

Jiné, prosím vypište: …………………………………………………………………………………………………………………

9. Co vnímáte ve Vaší obci jako NEJVĚTŠÍ problém? Co Vám nejvíce vadí? (prosím vypište)

10. Jaký výrok by nejlépe vystihoval Váš přístup k dění v obci? (prosím zaškrtněte 1 z možností)






O dění v obci se velice zajímám a aktivně vyhledávám informace.
O dění v obci se zajímám, ale aktivně informace nezjišťuji.
O dění v obci se zajímám spíše zřídka, pouze pokud jde o problém, který se mě bezprostředně týká.
O dění v obci se nezajímám.

11. Byl/a byste ochoten/a strávit odpoledne diskusí se zastupiteli a dalšími občany o výsledcích tohoto
průzkumu a o dalším rozvoji obce?



Ano





Ne

Nevím

12. Kolik maximálně obyvatel by měla mít obec Stará Huť v roce 2023? (zapište prosím přibližné číslo) (aktuální
počet k 1. 1. 2016 je 1 340 obyvatel)
……………………………….. obyvatel

Děkujeme Vám za spolupráci!
Vedení obce Stará Huť ve spolupráci s Centrem společných služeb1 a Místní akční skupinou BrdyVltava o.p.s.2
1

Centrum společných služeb poskytuje poradenství pro obce a občany Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Kancelář:
Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, kontakt: pavel.janecek@sodn.cz, petra.svojtkova@sodn.cz, 605 344 750, více
informací o organizaci na: http://sodn.cz
2
Nezisková organizace zabývající se rozvojem obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací v území
Dobříšska a Novoknínska a Středního Povltaví. Kancelář: Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, kontakt:
brdy-vltava@seznam.cz, 605 344 750, více informací o organizaci na: http://brdy-vltava.cz/.
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