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Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v obci 

Horní Lomná 

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, abychom mohli zjistit, jak 

jste spokojeni se životem v obci. Informace, které touto cestou zjistíme, nám poslouží jako námět a motivace 

ke zlepšení životních podmínek v obci a také jako podněty ke změnám dle Vašich potřeb, postojů a názorů. 

Vaše odpovědi vyhodnotíme a výsledky zveřejníme na webových stránkách obce a v místním periodiku 

Lomňánek. Garantujeme Vám, že informace nebudou použity k jiným účelům, než pro které jsou uvedeny. 

Dotazník je anonymní a je určen osobám od 15-ti let výše. 

Dotazníky odevzdejte do sběrných boxů, které budou na obecním úřadě Horní Lomná a v obchodě potraviny 

Turoňová. 

Správnou odpověď označte křížkem, případně rozepište. 

 

1. Pohlaví: a) Muž           b) Žena 

 

2. Věk:a) 15 - 25 let        b) 26 – 39 let         c) 40 – 55 let         d) 56 – 69 let           e) 70 let a více 

 

3. V obci: a) mám trvalé bydliště            b) mám přechodné bydliště (chatu, jinou nemovitost) 

 

4. Bydlím (mám nemovitost, chatu) v lokalitě 

a) Přelač 

b) Rzyka, Kyčmol, Burkov 

c) Centrum – potraviny Turoňová – Salajka 

d) Lačnov, Stoligy 

e) Havraň, Halščočka 

 

5. S děním a životem v obci jsem 

a)spíše spokojen                 b)velmi spokojen   

      c)spíše nespokojen             d)velmi nespokojen          e)nemohu posoudit 

 

6. Jak jste spokojeni s kvalitou občanské vybavenosti či s kvalitou a dostupností služeb? 

1 - spíše spokojen, 2 – velmi spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen,  

5 – nemohu posoudit 

 

Základní škola   

Mateřská škola  

Možnosti sportování  

Komerční služby (obchod apod.)  

Restaurace a pohostinství  

Dopravní obslužnost  

Odvod a likvidace odpadů  

Sociální péče o občany   
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7. Které služby, dle Vašeho mínění, v obci nejvíce chybí? Vypište prosím 

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

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

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

……………………………………… 

 

8. Jste spokojeni s autobusovými spoji? 

 

a)spíše spokojen               b)velmi spokojen 

c)spíše nespokojen           d)velmi nespokojen         e)nemohu posoudit 

V případě volby odpovědi c), d) napište, prosím, proč 

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

………………………………………………………………………… 

9. Jste spokojeni se vzhledem obce? 

 

a) spíše spokojen 

b) velmi spokojen 

c) spíše nespokojen 

d) velmi nespokojen 

e) nemohu posoudit 

 

10. Co je podle vás největším problémem v obci? Vypište prosím 

  

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

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

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

 

11.  Co by se mělo v obci rozhodně změnit? Vypište prosím 

 

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

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

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

 

12.  Co je silnou stránkou naší obce? Vypište prosím 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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13.  Jaký by měla mít obec v budoucnosti charakter? Označte maximálně 3 odpovědi 

 

a) klidná obec 

b) kulturně-společenská obec 

c) obec sportu 

d) zelená obec 

e) rekreační a oddychové místo 

f) obec zaměřená na cestovní ruch 

g) obec s plnohodnotným vybavením 

h) zemědělská obec 

 

14.  Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci? 

 

             a)spíše spokojen                b)velmi spokojen           c) spíše nespokojen 

             d)velmi nespokojen           e)nemohu posoudit 

 

15.  Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci? 

 

a)spíše spokojen                b)velmi spokojen            c)spíše nespokojen 

            d)velmi nespokojen           e)nemohu posoudit 

 

16.  Které oblasti by měla obec více podporovat? 

 

a) aktivity pro děti a mládež 

b) sociální služby seniorům 

c) rozvoj a podpora místního podnikání 

V případě volby odpovědi b), napište jaké  

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

……………………………………………………………………..…… 

 

17.  Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních 5 let: 

 

a) spíše zlepšila              ………………………………………………………………………………… 

b) zlepšila                      …………………………………………………………………………………... 

c) spíše zhoršila            ………………………………………………………………………………….. 

d) zhoršila                      ……………………………………………………………………………….. 

e) výrazně zhoršila        ………………………………………………………………………………… 

f) Zůstala stejná           ……………………………………………………………………………….                        

Při výběru odpovědi a), b), c), d), e) napište v čem 
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18.  Představte si, že můžete rozhodnout o využití prostředků obce. Na co byste je přednostně využili? 

Zaškrtněte max. 3 možnosti 

 

a) cyklostezka 

b) budova se sportovním zázemím 

c) oprava místních komunikací 

d) vybudování chodníků 

e) renovace a rozšíření sítě veřejného osvětlení 

f) opravy a rekonstrukce kostela 

g) investice do technického vybavení obce (stroje pro údržbu obce) 

h) podpora služeb pro seniory 

i) zkrášlení veřejných prostor v obci 

j) podpora kulturních a společenských událostí v obci 

 

19.  Cítíte se být dobře informováni o dění v obci? 

 

           a)spíše ano           b)ano          c)spíše ne          d)ne          e)nemohu posoudit 

 

20.  Jaký způsob informování o dění v obci by Vám nejvíce vyhovoval? 

 

a) webové stránky obce 

b) aplikace sms pro obce 

c) úřední deska obce 

d) veřejná zasedání 

e) Lomňánek 

 

21. Využijete kotlíkových dotací? 

a) ano 

b) ne 

 

22.  Zde nám můžete napsat podněty, stížnosti či přání, které v dotazníku nezazněly, budeme rádi. 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………... 

 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku! Jsou to pro nás velmi cenné 
informace. Dotazník prosím odevzdejte do 30.4.2019 na sběrná místa 

(potraviny Turoňová, obecní úřad Horní Lomná)  

 

  


