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DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

Dotazník je zcela anonymní a slouží jako podklad pro tvorbu Strategie rozvoje obce Bartošovice 

v Orlických horách pro období 2023 – 2028. Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých 

chceme něco změnit či nově vytvořit, podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i 

potenciálu obyvatel, slaďuje představy o rozvoji obce a respektuje aktuální potřeby. Cílem je zjistit, 

jak jsou místní obyvatelé s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. 

 

Prosíme o vyplnění dotazníku každým občanem samostatně a o vrácení do schránky Obecního 

úřadu do 31. ledna 2023.  

Děkujeme, že nám pomůžete a dotazník vyplníte.  

       Zastupitelstvo obce a Pavlína Florianová 

 

Jaké je Vaše pohlaví?           žena                           muž 

Jaký je Váš věk?     do 25 let 

      26 – 35 let 

      36 – 45 let 

      46 – 55 let 

      56 – 65 let 

      nad 66 let  

Jaké máte ukončené vzdělání?   základní  

      středoškolské s výučním listem  

středoškolské s maturitou 

      vysokoškolské 

 

Jak dlouho v obci trvale žijete?   od narození 

přistěhoval/a jsem se před více než 30 lety 

přistěhoval/a jsem se před více než 20 lety 

přistěhoval/a jsem se před více než 10 lety 

přistěhoval/a jsem se před méně než 10 lety 

jsem chalupář 
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V jaké části obce žijete?   Bartošovice v Orlických horách 

Neratov 

Vrchní Orlice, Malá Strana, Podlesí, Nová Ves 

Jak se Vám v obci žije?     jsem zde spokojený/á 

      jsem relativně spokojený/a 

      nejraději bych se odstěhoval/a 

 

Jak jste spokojen/a s vybaveností v obci (služby, nákupy, veřejná místa)?   

nespokojenost  1 2 3 4 5 spokojenost 

 

Vaše vyjádření: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak jste spokojen/a se společenským děním v obci (kultura, sport, komunitní akce)?   

nespokojenost  1 2 3 4 5 spokojenost 

 

Vaše vyjádření: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak jste spokojen/a s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi?   

nespokojenost  1 2 3 4 5 spokojenost 

 

Vaše vyjádření: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Co se Vám na obci líbí?    prostředí, příroda 

     sousedské vztahy 

     rozvoj obce 

     jiné: 

     -------------------------------------------------------------------------- 
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Co Vám na obci vadí?    nedostatečná občanská vybavenost  

     nepořádek, nehezké prostředí 

     špatné sousedské vztahy 

     vandalismus a bezpečnostní situace v obci 

     rušení nočního klidu 

     rozbité dopravní komunikace 

     nedostatečná zimní údržba komunikací 

     vzhled zástavby a veřejných prostranství 

     bezpečnost silničního provozu 

     kvalita ovzduší 

     parkování 

     veřejné osvětlení 

     dostupnost obce hromadnou dopravou 

     turistický ruch 

     komunikace samosprávy s občany 

     společenský život v obci 

     investice do obecního majetku 

     jiné: -------------------------------------------------------------------- 

     -------------------------------------------------------------------------- 

     ---------------------------------------------------------------------------------- 

           

Kam dojíždíte za zdravotnickými službami? ---------------------------------------------------------------------- 

Jak daleko dojíždíte za zaměstnáním? pracuji v obci   

vzdálenost do 15 km 

vzdálenost do 30 km 

     vzdálenost nad 30 km 

Označte 

libovolný počet 

odpovědí, 

případně 

k odpovědi 

doplňte text. 
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Označte 

libovolný počet 

odpovědí, 

případně 

k odpovědi 

doplňte text. 

Na co by se měla obec v příštích letech zaměřit?    

možnosti trávení volného času  

    technická infrastruktura (voda, kanalizace, elektřina) 

    odpadové hospodářství 

    zlepšení mezilidských vztahů 

    čistota obce 

    bezpečnost v obci 

    zlepšení životního prostředí a péče o krajinu 

    informovanost veřejnosti 

    podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

    rekonstrukce veřejných budov 

    dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkování) 

    společenský život 

    podpora komunity 

 kulturní památky 

jiné:      ----------------------------------------------------------------------------- 

     ---------------------------------------------------------------------------------- 

     ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prostor pro Vaše náměty a další sdělení:   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Děkujeme za Vaše odpovědi. 


