Dotazník k rozvoji obce občanům Vřesiny
Vážení občané,
v souvislosti s přípravou Programu rozvoje obce na období 2022 – 2026 se na Vás obracíme s prosbou o
vyplnění následujícího dotazníku, kterým můžete vyjádřit spokojenost s životem v obci a svůj pohled na
její další rozvoj. Dotazník je anonymní. Bude sloužit pro ujasnění priorit. Dotazník prosím odevzdejte na
obecním úřadě do označené schránky nebo v knihovně do konce října. Lze jej vyplnit i v elektronické
aplikaci, odkaz bude zveřejněn na webové stránce obce www.vresina.cz. Děkujeme za Vaše odpovědi!
Členové Komise pro rozvoj obce

1. Ohodnoťte Vaši spokojenost s úrovní uvedených služeb či dalších faktorů obce
Vřesina. Odpověď v příslušném políčku označte křížkem.
Oblast / Stupnice

velmi
spokojen

spokojen

nespokojen

velmi
nespokojen

nevím

Bezpečnost v obci
Dopravní
infrastruktura
Služby, zdravotní péče
Kulturní vyžití
Sportovní vyžití
Čistota obce
Okolí obce

2. Co byste v obci uvítali, čemu přikládáte nejvyšší prioritu? Označte max. 5
odpovědí.
 vybudování nového kulturně
společenského zázemí
 přestavba sálu v hasičárně pro
volnočasové aktivity a kulturní akce
 vbudování startovacích bytů pro mladé
manželské páry
 výstavba nových chodníků a přechodů
pro chodce (kde?)
 volnočasové centrum pro matky s dětmi
 rozšíření knihovny
 nové cyklotrasy, pěšiny a turistické trasy
 zvýšení nabídky služeb
 jiné (uveďte)










podpora spolkové činnosti
větší množství kulturních akcí
větší množství sportovních akcí
vybudování tribuny u fotbalového hřiště
nová sportovní hala pro veřejnost
revitalizace vřesinských parků
estetizace obce
vytvoření rekreační a relaxační zóny
kolem rybníka v Oši
 zlepšení dopravní obslužnosti u ZŠ
 opravy kanalizace včetně řešení
problému balastních vod

3. Jaký charakter by podle Vás měla mít obec Vřesina v budoucnu? Označte max. 3
odpovědi.








vesnický charakter obce (současný stav)
městský charakter obce
připojení obce Vřesina k Ostravě jako samostatný městský obvod
vybudování centra obce s náměstím
obec s bohatým sportovním využitím
obec s bohatým kulturním, společenským a náboženským životem
obec rozšiřující se, otevřená pro nové obyvatele

 obec se zdravým podnikatelským prostředím
 umožnění výstavby průmyslových objektů
4. Myslíte si, že je vhodné vymezit území pro drobné podnikání?
 území pro podnikání v obci by nemělo být nijak regulováno
 v obytných zónách povolit pouze takové podnikání, které neprodukuje, hluk, zápach, emise,
zvýšený provoz na komunikacích apod.
 zóny pro podnikání vytěsnit mimo zónu pro bydlení
 objekty pro podnikání povolit pouze v dostatečné vzdálenosti od obytných domů
5. Do jaké oblasti by měla obec investovat své rozpočtové finanční prostředky?
Označte max. 5 odpovědí.
 společenský a kulturní objekt
s dostatečnou kapacitou
 důstojné zázemí pro halové sportovní
aktivity
 startovací byty pro mladé
 zlepšení dopravní obslužnosti
 zvýšení bezpečnosti v obci, chodníky
 podpora podnikání

 rozvoj služeb občanům
 rekonstrukce a výstavba kanalizace
 ochrana životního prostředí a zdravého
životního stylu (hluk, zeleň, cyklotrasy)
 obnova krajinných prvků (rybníky,
studánky, památné stromy, aleje,
remízky)
 podpora volnočasových aktivit

6. Jaké z následujících faktorů způsobují, že se v obci necítíte bezpečně?
Možnost více odpovědí.

 nedostatečná činnost policie
 nedodržování povolené rychlosti
automobilů
 výskyt problémových osob
 jiné, (uveďte)

 nadměrné zatížení místních komunikací
 nedostatečné pouliční osvětlení
 kriminalita páchaná v obci

7. Napište stručně, co vám v obci vadí a co byste si přáli změnit
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Jaké je Vaše pohlaví?
 muž

 žena

9. Jaké je Vaše sociální postavení?
 student
 zaměstnanec
 podnikatel/OSVČ

 mateřská dovolená, v domácnosti
 nezaměstnaný/á
 důchodce

10. Do jaké věkové kategorie patříte?
 15 – 30 let

 31 – 60 let

11. Jak dlouho v obci Vřesina žijete?





méně než 5 let
5 - 15 let
16 – 45 let
více než 45 let

 61 a více let

