DOTAZNÍK – Strategie rozvoje obce Maršov 2014 – 2018
Vážení spoluobčané
Dovolili jsme si pro Vás připraviti dotazník nazvaný „Strategie rozvoje obce Maršov 2014 –
2018“, ve kterém se můžete vyjádřit k dění v obci, informovat nás o tom, jakým směrem by
se měl rozvoj naší obce ubírat v letech 2014 - 2018 a jaké jsou Vaše priority.
Jelikož se jedná o dokument značného významu, z něhož budeme jako zastupitelstvo obce
vycházet při žádostech o dotace a přípravě investičních akcí, prosíme Vás, abyste mu
věnovali pozornost a jeho vyplněním nám sdělili své představy o budoucím směřování obce,
své připomínky, náměty a názory. Máme zájem, od Vás, od občanů získat konkrétní návrhy a
tipy, kterými se budeme v budoucnu řídit a postupně je uskutečňovat.
Jistě má každý z Vás představu o tom, v jakém prostředí by chtěl žít. Potěší nás proto, pokud
si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku. Můžete tak ovlivnit budoucí rozvoj své obce.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou zveřejněny v maršovském zpravodaji a na
stránkách obce.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas.
Zastupitelstvo obce

INVESTICE OBCE V BUDOUCÍCH LETECH
Navrhněte, kam by měla obec Maršov v následujících letech investovat a to tak, že
ohodnotíte jednotlivé oblasti rozvoje podle důležitosti:
1 – nejdůležitější
2 – důležité
3 – nejméně důležité
Do pravého sloupce pak můžete připojit svůj komentář a upřesnit své hodnocení
Oblast hodnocení
Opravy místních komunikací
(silnice, chodníky, parkování…)

Opravy veřejných budov
(OÚ, školka, hasička, knihovna…)

Investice do veřejných
prostranství (osvětlení, zeleň,
lavičky, rybník, hřbitůvek…)

Zlepšení dopravní
obslužnosti (počet spojů,
kvalita cestování…)

Bezpečnost provozu na
průtahu obcí (instalace
přechodů pro chodce…)

Pořadí
důležitosti

Váš komentář, popřípadě návrh řešení

Podpora životního prostředí
(třídění odpadů, ochrana
životního prostředí…)

Péče o sakrální stavby
(kaplička, křížky, boží muka…)

Podpora zaměstnanosti a
vznik pracovních míst
(podpora podnikání…)
Podpora kultury (hody,
společenské akce, divadlo,
výstavy, dětské akce…)

Podpora sportovních aktivit
(sportovní hřiště, dětská hřiště,
rekreační sport, cvičení…)

Činnost místní knihovny
(provoz, nabídka knih…)

Rozvoj cestovního ruchu
(cyklostezky, rozhledna, naučné
stezky, propagace obce…)
Rybník (osvětlení pro večerní
bruslení, lavičky, koupání,
zarybnění a rybolov…)

Podpora místních spolků
(SDH, TJ Sokol, myslivci, včelaři,
Maršáček…)

Na závěr několik konkrétních otázek*:
1. Informují Vás dostatečně nástěnky, webové stránky a zpravodaj o dění vobci?
ANO

NE

NEVÍM

2. Jak hodnotíte péči o čistotu obce
VYHOVUJÍCÍ

DOSTATEČNÁ

NEDOSTATEČNÁ

*Vybranou odpověď prosím zakroužkujte
Zde je místo pro Vaše další případná vyjádření:

Prosíme o pár osobních údajů pro vyhodnocení dotazníku (zakroužkujte)
Pohlaví:
žena
muž
věk: …………
vzdělání: základní

SŠ

Odpovědi odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2015 do schránky na OÚ. Pozdeji odevzdané
dotazníky nemohou být zařezeny do zpracování. Děkujeme za spolupráci.

VŠ

