DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
– veřejnost
Vážení a milí spoluobčané,
Obec Červené Janovice v současné době zpracovává Program rozvoje obce Červené Janovice na
období let 2018-2027, jehož cílem je stanovit rozvojové priority a na jejich základě pak i naplánovat
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich
finančních prostředků a je důležitým (v budoucnu i nezbytným) podkladem při získávání některých
dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Obec Červené Janovice má, dle mého názoru, dostatečně zajištěné služby a občanská vybavenost
v obci – zdravotnictví (praktický, dětský a zubní lékař), školství (mateřská a základní škola), úřady
(obecní a stavební úřad, matrika), obchody, hospody, pošta, kadeřnictví, kosmetika, masáže,
sportovní vyžití je možné na fotbalovém hřišti a na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ.
Naopak základní nedostatky obce, které je nutné v budoucnosti řešit, spatřuji ve třech směrech:
1. Vodovod – dokončen je vodovodní přivaděč (2011) a páteřní síť vodovodu v obci Červené
Janovice (2014). S ohledem na počasí a sucha z posledních let bude potřebné rozšíření
vodovodu.
2. Nová výstavba rodinných domů – obec bohužel nevlastní pozemky v zástavbových zónách,
jednání s vlastníky takových pozemků částečně probíhají.
3. Kanalizace – výstavba kanalizace v obci Červené Janovice a popř. Vilémovice dle zpracované
studie společnosti VHS Kutná Hora. Jedná se o velkou investiční akci.
Zamyslete se prosím nad uvedenými tématy, které vyžadují nemalé investice (obec v současnosti
ještě splácí úvěr za stavbu vodovodu) a napište svůj názor v bodě č. 11 v dotazníku.
Poněvadž považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na současný stav a seznámit se s Vašimi
představami, jaká by naše obec měla být (a co pro to všichni můžeme udělat), obracíme se na Vás
s žádostí o zodpovězení otázek uvedených v tomto anonymním dotazníku. Vámi poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny a výsledky poslouží právě jako cenný podklad pro zpracování Programu
rozvoje obce (PRO).
O výsledcích dotazníkového šetření, stanovení priorit a celkové tvorbě PRO budete průběžně
informováni – jednak na webových stránkách obce, ale i při veřejné diskuzi, kterou OÚ k tomuto
tématu vyvolá.
Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky OÚ Červené Janovice nebo přímo v kanceláři OÚ.
V případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na obecním úřadě nebo vytisknout na
http://www.cervenejanovice.cz/.
Přivítáme, pokud se zapojí všichni obyvatelé obce, chataři i chalupáři starší 18- ti let a přispějí tak
svým názorem k formulaci strategie rozvoje obce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Bc. Miroslav Ptáček
starosta obce Červené Janovice
Termín vyplnění dotazníku – 21.9.2018

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jste v obci trvale hlášen?

ANO / NE

2. Vaše bydliště je?
1. Červené Janovice

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilémovice
Zhoř
Lány
Chvalov
Zadní
Katlov

3. Pokud jste v obci trvale hlášen, pak zde:
1. žiji déle než deset let
2. přistěhoval jsem se v posledních deseti letech
4. Jste?
1. muž
2. žena
5. Váš věk a rodinný stav?
1. jsem ve věku 18-59 let bez nezaopatřených dětí
2. jsem ve věku 18-59 let s nezaopatřenými dětmi
3. je mi 60 let a více
6. Vaše vzdělání?
1. základní
2. střední odborné
3. střední odborné s maturitou
4. vyšší odborné
5. vysokoškolské
7. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. spíše špatně
4. velmi špatně
5. ani dobře ani špatně
8. Co Vás do budoucna motivuje, abyste v obci setrvali? (zatrhněte maximálně 5 možností)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí a blízkost přírody
4. občanská vybavenost v obci
5. pracovní uplatnění
6. dobrá dopravní dostupnost služeb a úřadů
7. kulturní a společenský život v obci, sportovní vyžití
8. vzhled obce
9. bezpečnost, nízká kriminalita
10. rodinné zázemí
11. jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Co se Vám v naší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 5 možností)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost služeb a úřadů
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatečná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod)
špatná dopravní obslužnost
rostoucí dopravní zatížení v obci
nepořádek v obci a stav veřejných prostranství
špatné podmínky pro podnikání
bezpečnost a kriminalita v obci
jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...................................................................................................................................................................
11. Jaká investiční akce v obci by, dle Vašeho názoru, nejvíce prospěla rozvoji obce?
...................................................................................................................................................................
12. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska stávajícího stavu níže uvedených oblastí:
(V každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti í – známkováno jako ve
škole, 1= výborný. Berte, prosím, v potaz velikost naší obce, pokud jde o Vaše nároky na jednotlivé
oblasti.)
Velmi
spokojen
1

Spíše
spokojen
2

Spíše
nespokojen
3

Velmi
nespokojen
4

2 Školství – dostupnost MŠ a ZŠ

1

2

3

4

5

3 Zdravotnictví í – dostupnost
Sociální služby – nabídka a
4
dostupnost
5 Obslužnost veřejnou dopravou
Dopravní infrastruktura a
6 bezpečnost (značení, chodníky,
místní komunikace)
Technická infrastruktura
7 (veřejné osvětlení, vodovod,
kanalizace)
8 Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9 Sportovní vyžití
10 Životní prostředí
Péče obce o své prostředí a
11
zeleň
12 Podmínky pro podnikání
13 Nakládání s odpady

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

14 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

15 Informovanost o dění v obci
16 Činnost zastupitelstva

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

17 Hospodaření obce

1

2

3

4

5

1 Bydlení

Nevím
5

4

13. Cítíte se v obci bezpečně?
1. cítím se dlouhodobě stejně bezpečně
2. většinou se cítím bezpečně, ale horší se to
3. bojím se vykradení / byl jsem vykraden
4. nevím
14. Třídíte odpad z domácnosti?
1. ne
2. ano, využívám nádob na tříděný odpad
3. ano a přivítal bych navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
4. ano a přivítal bych navýšení druhů tříděného odpadu v obci (textil, elektro, papír…)
5. ano a přivítal bych pravidelný svoz bio-odpadu (druhý kontejner na bio-odpad v domácnosti)

15. Myslíte si, že pořádané kulturní a sportovní akce v obci utužují její komunitu a přispívají
k lepším mezilidským vztahům v obci?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne

16. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc)
4. nemám internet

17. Jste ochoten/ochotna podílet se na rozvoji své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 31.12.2017 - 660 obyvatel)
1. obec by měla zůstat přibližně stejně velká
2. obec by se měla postupně rozrůstat na přibližně …..……. (zde doplňte) obyvatel bez velkého
stavebního rozšiřování a měla by řešit problém dlouhodobě nevyužitých stavebních objektů
3. obec by měla zajistit plochy pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca …………. (zde doplňte)
obyvatel v obci)

19. Odpovězte, prosím, na následující otázky (zakroužkujte ANO / NE)
1. Měl by být v obci zakázán podomní prodej a nabízení služeb (dům od domu)?
ANO / NE
2. Mělo by být v obci zakázáno pálení zahradního odpadu?
ANO / NE
3. Máte zájem o zavedení nedělního klidu? (zákaz hluku í – sekání, řezání atd.)
ANO / NE
4. Měla by obec zajistit regulaci hluku z pořádaných kulturních akcí?
ANO / NE
5. Měla by obec iniciovat realizaci pozemkových úprav v katastrech obce
ANO / NE
6. jiné:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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20. Vybrali jsme pro Vás následující možné rozvojové oblasti obce Červené Janovice. Na jaké oblasti
by se měla obec zaměřit nejvíce / do kterých by měla podle Vás prioritně zaměřit investice?
Zaškrtněte max. 4 odpovědi. (Upřesnění jednotlivých oblastí naleznete níže.)
Technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura a bezpečnost
Sociální služby
Velikost obce í – územní rozvoj
Kultura a sport
Veřejná zeleň
Památky, cestovní ruch a propagace obce

21. Vyberte, prosím, vždy daný počet podoblastí, které jsou pro Vás nejdůležitější.
Technická infrastruktura (zaškrtněte max. 3 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Vybudování kanalizace a ČOV
Vodovod
Plynofikace
Umístění rozvodů elektřiny pod zem
Rozšíření, rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení
Veřejný rozhlas

Dopravní infrastruktura a bezpečnost (zaškrtněte max. 2 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Rekonstrukce stávajících místních komunikací
Obnova a doplnění dopravního značení
Obnova polních a lesních cest
Výstavba chodníků

Sociální služby (zaškrtněte max. 3 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách – web obce, nástěnky
Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené – rozvoz obědů, úklid, nákupy, atd.
Služby a aktivity pro matky na mateřské dovolené
Vybudování komunitního a společenského centra

Velikost obce (zaškrtněte max. 3 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Budování obecních bytů
Nová obytná zóna – výkup pozemků a příprava nových parcel
Zvýhodnění trvale bydlících obyvatel/ tlak na trvalé obydlení rekreačních objektů
Prodej přihrazených obecních pozemků – vyjasnění vlastnických vztahů

Kultura a sport (zaškrtněte max. 3 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Finanční podpora místní spolkové činnosti
Finanční podpora oprav budovy „Sokolovny“
Rozšíření volnočasových aktivit pro obyvatele obce formou finanční či organizační podpory obce – např. obcí pořádané zájezdy
Opravy a údržba prostranství hřišť a dětských „plácků“
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Veřejná zeleň (zaškrtněte max. 3 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Výsadba a údržba stávajících veřejných ploch
Vytvoření více odpočinkových míst a investice do potřebného mobiliáře (lavičky)
Výsadba alejí kolem cest
Obnova a pořízení techniky pro úpravu veřejných prostranství a lesních pozemků – malotraktor
Revitalizace menších vodních ploch
Údržba zeleně na místních hřbitovech

Památky, cestovní ruch a propagace obce (zaškrtněte max. 4 pro Vás nejdůležitější podoblasti)
Údržba a rekonstrukce křížků a pomníčků
Zlepšení turistické infrastruktury – oprava polních a lesních cest
Aktivity za účelem propagace a zviditelnění obce – např. natočení propagačního videa
Instalace nových prvků a zajímavostí -např. pomníčky, sochy, sportovní prvky

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Děkujeme za vyplnění.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 21.9.2018 do příslušné schránky na dveřích obecního úřadu
nebo v kanceláři OÚ

