Městys Slavětín
Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín
a jeho části Kystra.
Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra,
obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili, jak jste spokojeni se životem v našem
městečku. Informace získané z tohoto průzkumu nám poslouží jako námět k zabezpečení
kvalitních životních podmínek v městečku či podnět ke změnám dle Vašich potřeb, názorů a
postojů. Vaše názory zaznamenané v dotazníku budou statisticky vyhodnoceny, dotazník je
anonymní, Vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.
Dotazníky odevzdejte do poštovní schránky, která je umístěna ve vestibulu/chodbě/ Úřadu
městyse Slavětína. Dotazník je dostupný k vytištění i na webových stránkách
www.slavetin.info
U otázek, prosím, zakroužkujte vhodnou odpověď, popř. více odpovědí, pokud je to možné,
nebo uveďte počet bodů.
Respondent je:
a) muž
b) žena
Věková kategorie:
a) do 18 let
b) 19-35 let
c) 36-50 let
d) 51-65 let
e) nad 66 let
Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
a) základní
b) střední bez maturity
c) úplné střední s maturitou
d) vyšší odborné
e) vysokoškolské (bakalářské)
f) vysokoškolské (Mgr., Ing., atd)
Ve Slavětíně, Kystře:
a) pouze bydlím
b) pouze chodím do práce
c) bydlím i chodím do práce
d) pouze tudy projíždím/jsem na návštěvě

1

Jaké je vaše zaměstnání?
a) zaměstnanec
b) důchodce
c) student/ka
d) nezaměstnaný
e) podnikatel/ka
f) v domácnosti
g) na mateřské/rodičovské dovolené
Jste celkově spojen/a s Vaším městysem, kde žijete/pracujete?
a) velmi spokojen/a
b) spíše spokojen/a
c) spíše nespokojen/a
d) velmi nespokojen/a
Jak dlouho v městysi žijete?
a) 5 let a méně
b) 6 -10 let
c) 11 a více let
V jaké lokalitě bydlíte?
a) Slavětín
b) Kystra
OBECNĚ :
1. Jak jste spokojeni se vzhledem městyse a s životem v městysi ?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Celkově život v městečku
Kvalita bydlení v městečku
Celkový vzhled městečka
Vzhled bezprostředního okolí Vašeho bydliště
Míra zapojení občanů do dění v městečku
Rozdělování finančních prostředků z rozpočtu městyse
Pracovní uplatnění, možnosti zaměstnání v městečku
Podmínky pro podnikání
Bezpečnost

2. Jaké místo/budova/předmět se Vám v městečku:
a) nejméně líbí…………………………………………………………………………………...
b)nejvíce líbí…………………………………………………………………………………….
3. Jak je podle Vás v městečku bezpečno?
Uveďte, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními (ANO, NE, ČÁSTEČNĚ,
NEVÍM)
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a) Bojím se nechat bez dozoru otevřené okno

………………..

b) Bojím se být přes den doma s nezamknutými dveřmi

………………..

c) Bojím se chodit v noci po ulicích

………………..

d) Bojím se nechat jít dítě samotné ze/do školy

………………..

e) Bojím se ponechat dítě samotné na sportovišti/pískovišti………………..
4. Co je podle Vás největším problémem městyse?
a) Vysoká úroveň kriminality, vandalismu
b) Nedostatek možností trávení volného času
c) Absence rekreačních, zelených ploch
d) Nedostatečná vybavenost obchody a službami
e) Vyšší četnost nebezpečných dopravních úseků
f) Nedostatečná nabídka sociálních služeb (pečovatelská služba, dům pro seniory, atd.)
g) Vysoký podíl obtížně přizpůsobivých občanů
h) Zvýšený výskyt psích exkrementů na veřejných prostranstvích
i) Jiné ……………………………………………………………………………………………
5. Sledujete dění v městečku, pokud ano, tak v jaké formě?
a) webové stránky městyse
b) úřední deska
c) facebook
e) nezajímá mě to
6. Co by se v městečku mělo rozhodně změnit? Vypište, prosím.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ČISTOTA , VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
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7. Jak byste zhodnotili situaci ve městě, pokud jde o:
1 – velmi dobrá, 2 – spíše dobrá, 3 – spíše špatná, 4 – velmi špatná, 0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Celkově čistota
Rozsah zeleně
Údržba a péče o zeleň
Počet a stav dětských hřišť
Celková kvalita životního prostředí
Odvoz a likvidace odpadu
Počet odpadkových košů
Docházková vzdálenost k místům pro třídění odpadu (kontejnery)
Čistota místních komunikací včetně chodníků

NABÍDKA SLUŽEB, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
8. Jak jste spokojeni s úrovní občanské vybavenosti, s kvalitou a dostupností služeb?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
F
G

Celkově kvalita a dostupnost veřejných služeb a péče o občany
Nabídka mateřských škol
Možnosti dalšího vzdělávání (např. jazykové kurzy, počítačové kurzy,
vzdělávací programy pro seniory, matky na mateřské dovolené atd.)
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb – péče o seniory, péče o tělesně postižené nebo
jinak handicapované občany atd.

9. Které veřejné služby, dle Vašeho mínění, v městysi nejvíc chybí? Vypište, prosím.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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DOPRAVA
10. Jak jste spokojeni s dopravní situací v městečku?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D
E
F
G

Doprava a dopravní řešení
Průjezdnost městysem
Dostupnost a umístění autobusové zastávky
Kvalita a bezpečnost místních komunikací (bezpečné přechody pro chodce
atd.)
Údržba místních komunikací včetně chodníků
Parkování
Množství parkovacích míst

11. Jste spokojeni s autobusovými spoji?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D

Celkově spokojenost s autobusovými spoji
Dostupnost okolních obcí
Dostupnost Loun
Dostupnost okolních větších měst (mimo Loun)

KULTURA, SPORT
12. Jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit, možností trávení volného času ve
Slavětíně, Kystře?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D
E

Celkově nabídka volnočasových aktivit
Nabídka kulturních akcí
Nabídka společenských akcí
Nabídka sportovního vyžití (hřiště, tělocvičny, cyklostezky atd.)
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (kroužky, kluby atd.)

13. Jaké kulturní nebo sportovní zařízení ve Slavětíně nejvíce postrádáte? Vypište,
prosím.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ÚŘAD
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14. Jak jste spokojeni se službami, které poskytuje Úřad městyse Slavětína a jak celkově
hodnotíte image úřadu městyse?
1 – velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – velmi nespokojen/a,
0 – nedokážu posoudit
A
B
C
D

Celkově služby poskytované Úřadem měszyse Slavětína
Dostupnost úřadu městyse (otevírací doba, provozní doba, možnosti přístupu,
zajišťování služeb na jednom místě – CzechPOINT)
Vstřícnost a odbornost zaměstnanců úřadu městyse
Informování o dění v městysi a činnosti úřadu městyse prostřednictvím
úřední desky, internetových stránek a facebooku městyse

15. Postrádáte, nebo uvítali byste nějakou službu, kterou zatím Úřad městyse Slavětína
nezajišťuje?
a) Ne
b) Ano, jakou? …………………………………………………………………………………..
c) Nedokážu posoudit

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU,
odevzdejte do 31. prosince do poštovní schránky v přístupové
chodbě Radnice Slavětín čp. 50 u plastových dveří.
Jaroslav Jandl
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