
 

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE BENEŠOVA U SEMIL 
 

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou 

nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce. 
 

1. Jste? 

      a)  muž  b)  žena 

2. Váš věk? 

      a)  15–29 let  b)  30–49 let  c)  50–64 let  d)  65 a více let  

3. V obci: 

a) žiji od narození  

b) přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 

c) přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety 

d) přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 

e) jsem chatř/ka, chalupář/ka 

4. Bydlím v části obce? 

       a) Muchov    b) Podolí    c) Hradišťata    d) Horní Benešov   e) Pod Mošnou   f) Převráť   g) Podskalí 

5. Jak se Vám v obci žije? 

a)  velmi dobře          d)  spíše špatně 

b)  spíše dobře         e)  velmi špatně 

c)  ani dobře ani špatně 

6. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

a)   klidný život 

b)  Základní a Mateřská škola 

c) dobré mezilidské vztahy 

d) příznivé životní prostředí 

e) blízkost přírody 

f) dobrá dopravní dostupnost  

g) kulturní a společenský život 

h) sportovní vyžití 

i) vzhled veřejného prostoru v obci (náměstí, dětská hřiště, hřbitov,...) 

j) jiné:……………………………………………………………………… 

7. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

a) špatné vztahy mezi lidmi 

b) nezájem lidí o obec 

c) málo kvalitní životní prostředí 

d) nedostatek pracovních příležitostí 

e) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 

f) nedostatečný kulturní a společenský život 

g) špatná dostupnost lékaře 

h) nekvalitní veřejná infrastruktura (silnice, kanalizace, vodovod, el. síť,...) 

i) nedostatečná bytová výstavba 

j) nepořádek v obci 

k) špatné podmínky pro podnikání 

l) jiné: ………………………………………………………………………. 
8. Co Vám v obci nejvíce chybí?  

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

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

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

....................……………………………………………………………………………………………… 
9. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

a) rozhodně ano         d)  rozhodně ne 

b)  spíše ano         e)  nedovedu posoudit  

c)  spíše ne 



10. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 

 
Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to 

lhostejné 

1 Bydlení 1 2 3 4 5 

2 Školství 1 2 3 4 5 

3 Veřejný prostor 1 2 3 4 5 

4 Veřejná doprava 1 2 3 4 5 

5 Kultura a společenský život 1 2 3 4 5 

6 Sportovní vyžití 1 2 3 4 5 

7 Životní prostředí 1 2 3 4 5 

8 Péče obce o svůj majetek 1 2 3 4 5 

9 Veřejná infrastruktura 1 2 3 4 5 

10 Rozvoj obce 1 2 3 4 5 

11 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4 5 

 

11. Na kterém informačním kanále sledujete informace o dění v obci? 

a)  internetové stránky obce             d) facebook 

b)  obecní vysílání               e) SMS infokanál obce 

c) Benešovské noviny 

12. Jste spokojeni s volnočasovými aktivitami a zájmovými kroužky pořádanými pro děti v obci? 

a)  rozhodně ano         d)  rozhodně ne 

b)  spíše ano         e)  nedovedu posoudit  

c)  spíše ne 
13. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

a) zlepšení podmínek pro podnikání 

b) častější spoje veřejné dopravy 

c) zřízení obchodu a služeb v obci 

d) rekonstrukce místních komunikací 

e) investice do kanalizační infrastruktury 

f) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 

g) péče o veřejný prostor a prostředí v obci 

h) investice do oprav obecních bytů 

i) jiné: ……………………………………………………………………… 

14. V rámci bezpečnosti v obci bych chtěl/a.  

a) zlepšit parkování a bezpečnost dětí před ZŠ, MŠ a OÚ 

b) zavést veřejné osvětlení do místa …………………………………….. 

c) chodník v místě……………………………………………………….. 

d) přechod pro chodce v místě…………………………………………… 

e) omezit rychlost vozidel v místě……………………………………….. 

f) bezbariérový přístup na OÚ 

g) vyřešit vandalismus v obci 
Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme Vám za vyplnění. 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 11.10. 2019 do předem určených míst: 

Kancelář OÚ, Pošta Pod Mošnou a Označená schránka v Podolí na plotě u chalupy č.p. 85 


