Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany
zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti s tvorbou
Strategického plánu rozvoje obce Opatov.
Z celkového počtu 160 rozdaných dotazníků se jich zpět podařilo získat 125. Návratnost tedy byla 78 %. Takto
vysoké míry návratnosti bylo dosaženo anonymním vyplňováním dotazníků a následně jejich osobním sběrem přímo
od občanů.
Většina z celkového počtu 18 otázek v dotazníku byla uzavřených, tzn. dotazovaní vybírali z nabídnutých odpovědí
tu, která je nejblíže jejich názoru. V některých případech mohli doplnit i svoji verzi odpovědi. Závěrečná otázka byla
otevřená a účastníci dotazníkového šetření v ní mohli vyjádřit další návrhy a připomínky, které chtěli sdělit
představitelům obce.
Následující část je věnována podrobným výsledkům dotazníkového šetření, a to včetně grafického znázornění.

Otázka č. 1: Pohlaví respondenta
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v
šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

pohlaví

počet

muž

60

žena

65

celkem

125

1.) Jste?

60; 48%
65; 52%
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muž
žena

Otázka č. 2: Věk respondenta
Nejnižší počet dotazníků byl vyplněn respondenty ve věku 15-20 let. Ostatní věkové kategorie jsou již v dotazníku
zastoupeny rovnoměrně a odpovídají věkové struktuře obyvatelstva.

věk
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 a více

počet
6
25
21
25
26
22

2.) Jaký je Váš věk?
6; 5%
22; 17%
15-20
25; 20%

21-30
31-40
41-50

26; 21%
21; 17%

51-60
60 a více

25; 20%
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Otázka č. 3: Získávání informací o dění v obci (možnost výběru více odpovědí, dopsání vlastní odpovědi)
Největší počet respondentů získává informace od ostatních občanů (29 %) a dále pak z internetu (18 %), v
hospodě (18 %), od zastupitelů obce (17 %) a z vývěsek (10 %). Naopak nejméně efektivním způsobem
informování občanů jsou informace získané přímo na obecním úřadě a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Dalším způsobem, který byl respondenty dopsán formou vlastní odpovědi, je získávání informací z plakátů v
obchodě a v hospodě.

způsob získávání informací

počet

z internetu

39

z vývěsek

23

přímo na obecním úřadě

8

od zastupitelů osobně

37

od ostatních občanů

67

v hospodě

37

obecním rozhlasem

6

vůbec

4

3.) Informace o dění v obci získáváte?
6; 3%

4; 2%

39; 18%

Z internetu

37; 17%

Z vývěsek
Přímo na obecním úřadě
23; 10%

8; 3%
67; 30%

Od zastupitelů osobně
Od ostatních občanů
V hospodě
Jinak - obecním rozhlasem
Jinak - vůbec

37; 17%
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Otázka č. 4: Jaký máte názor na obec Opatov? Řekli, by jste z hlediska potřeb Vaší domácnosti, že se Vám zde žije?
Absolutní většině respondentů se v obci žije spíše dobře, případně velmi dobře (89 %). Spíše špatně se v obci
Opatov žije pouze 7 % obyvatel, odpověď velmi špatně neuvedl žádný z respondentů.

odpověď
velmi dobře
spíše dobře
spíše špatně
velmi špatně
nevím

počet
18
93
9
0
5

4.) Jaký máte názor na obec Opatov? Řekli, by
jste z hlediska potřeb Vaší domácnosti, že se Vám
zde žije?

0; 0%

5; 4%

9; 7%

18; 14%

Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně

93; 75%
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Nevím

Otázka č. 5: Jaký je Váš názor na celkový rozvoj obce za posledních 5 let?
Přibližně polovina dotazovaných odpověděla na tuto otázku, že jsou sice vidět nějaké pokroky v rozvoji obce, ale
ne mnoho. Pětina dotazovaných v rozvoji obce nespatřuje žádné změny, naopak velmi pozitivně hodnotí vývoj
obce 10 % respondentů. Zbytek občanů hodnotí vývoj negativně, případně jej nedokáže posoudit.

odpověď
hodně věcí se změnilo k lepšímu
jsou vidět nějaké pokroky,ale ne mnoho
nic se nezměnilo, je to stále stejné
nastaly změny spíše k horšímu
nevím nedokážu posoudit

počet
13
66
26
8
11

5.) Jaký je Váš názor na celkový rozvoj obec za
posledních 5 let?

11; 9%

Hodně věcí se změnilo k
lepšímu

13; 11%

8; 6%

Jsou vidět nějaké
pokroky,ale ne mnoho
Nic se nezměnilo, je to
stále stejné

26; 21%

Nastaly změny spíše k
horšímu

66; 53%

Nevím nedokážu posoudit
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Otázka č. 6: Jak jste byl/a spokojen/a s prací obecního úřadu za poslední volební období?
S prací obecního úřadu byla ve sledovaném období celkem spokojena polovina dotazovaných, avšak pouze 2 %
občanů bylo spokojeno velmi. Spíše nespokojena byla pětina respondentů a velmi nespokojeno bylo 6 %
dotazovaných. Téměř pětina občanů práci obecního úřadu nebyla schopna posoudit.

spokojenost s prací OÚ
velmi spokojen
celkem spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nevím, nedokážu posoudit

počet
3
66
27
7
23

6.) Jak jste byl/a spokojen/a s prací
obecního úřadu za poslední volební období?
3; 2%
Velmi spokojen
23; 18%
Celkem spokojen
7; 6%
Spíše nespokojen
66; 52%
27; 22%

Velmi nespokojen
Nevím, nedokážu
posoudit
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Otázka č. 7: Co považujete za hlavní přednosti obce Opatov? (možnost výběru více odpovědí, dopsání vlastní
odpovědi)
Téměř dvě třetiny dotazovaných spatřují hlavní přednost v existenci obchodu a v poklidné atmosféře obce. Více
jak polovina potom označila za přednost také zdravé životní prostředí. Významně jsou také v odpovědích
zastoupeny vzhled obce, dobré mezilidské vztahy, existence hospody a bezpečnost obyvatel. Naopak cca pouhá
desetina obyvatel spatřuje přednost v blízkosti krajského města a dostatku kulturního využití. Naprosto
zanedbatelný počet občanů spatřuje přednost v dostatku sportovního vyžití, příp. v dobré dopravní obslužnosti.
Dalšími odpověďmi, které byly respondenty dopsány, byly existence autoservisu, historie obce a aktivity
některých místních skupin.

hlavní přednost obce
zdravé životní prostředí
vzhled obce a její uspořádání
poklidná atmosféra obce
dostatek kulturního vyžití
dostatek sportovního vyžití
dobré vztahy mezi lidmi
dobrá dopravní obslužnost
blízkost krajského města Jihlavy
existence obchodu
existence hospody
bezpečnost obyvatel, obec bez drog
jiné - nedokážu posoudit

počet
65
28
78
12
4
36
9
19
76
36
31
2

7.) Co považujete za hlavní přednosti obce Opatov?
Zdravé životní prostředí
2; 1%

Vzhled obce a jeho uspořádání
Poklidná atmosféra obce

31; 8%
65; 16%

Dostatek kulturního vyžití

36; 9%

Dostatek sportovního vyžití
28; 7%

Dobré vztahy mezi lidmi
Dobrá dopravní obslužnost

76; 19%

Blízkost krajského města Jihlavy

78; 20%

Existence obchodu
Existence hospody
19; 5%
9; 2%

36; 9%

Bezpečnost obyvatel, obec bez drog
4; 1%

12; 3%

Jiné - nedokážu posoudit, autoservis
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Otázka č. 8: Co považujete za hlavní problémy obce Opatov? (možnost výběru více odpovědí, dopsání vlastní
odpovědi)
Největší problém spatřují dotazovaní v rámci nabídnutých odpovědí v nedostatku stavebních parcel pro výstavbu
RD (44 % dotazovaných) a ve špatném stavu komunikací, příp. chodníků (33 %). Pětině obyvatel vadí nedostatek
sportovního vyžití, nedostatečná dopravní obslužnost, nepořádek a neupravenost obce. Nejnižší počet
respondentů označil jako problematické mezilidské vztahy a nedostatek kulturního vyžití.
Mezi dalšími problémy, které občané sami identifikovali v rámci vlastních odpovědí, se nejčastěji vyskytují
neexistence obecního vodovodu, volně pobíhající psi a jejich výkaly, chybějící bezbariérový přístup do obchodu,
užívání drog, špatný stav dětských hřišť a nedostatek aktivit pro děti. Dalšími odpověďmi byly rozpadlá usedlost u
kostela, nepořádek u zastávky, špatně slyšitelný rozhlas, chybějící ČOV, vzhled obce a některých budov a
nevyřešené pozemky.

hlavní problémy obce
nepořádek a neupravenost obce
stav chodníků
stav komunikací
nedostatek kulturního vyžití
nedostatek sportovního vyžití
dopravní obslužnost
špatné vztahy mezi lidmi
nedostatek staveb. parcel pro výstavbu RD
jiné:

počet
22
27
41
14
26
23
15
55
2

8.) Co naopak považujete za hlavní problémy
obce Opatov?
Nepořádek a neupravenost
obce
Stav chodníků

2; 1%
22; 10%
55; 24%

Stav komunikací
Nedostatek kulturního vyžití

27; 12%

Nedostatek sportovního vyžití
15; 7%

41; 18%

Dopravní obslužnost

23; 10%

Špatné vztahy mezi lidmi

26; 12%

Nedostatek staveb. parcel pro
výstavbu RD
Jiné:

14; 6%
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Otázka č. 9 Jakým způsobem byste měl/a a nebo máte zájem ovlivňovat koncepci rozvoje obce Opatov?
Největší zájem o zapojení do rozvoje obce respondenti projevili ve formě spolupráce se zastupitelstvem obce a
účasti na veřejných schůzích zastupitelstva obce, na kterých se bude řešit dotčená problematika. Zároveň také
občané projevili zájem o možnost písemných připomínek na internetových stránkách obce. Naopak nezájem
projevili občané v možnosti založení organizace, která by se zabývala otázkami rozvoje obce.

9.) Jakým způsobem byste měl/a a nebo máte zájem ovlivňovat
koncepci rozvoje vesnice Opatov?
45

Účastnic se veřejných
schůzí zasupitelstva a
hovořit zde o
problematice, která je v
oblasti vašeho zájmu

40

40

37
35

35

32

Spolupracovat ať už sám,
nebo jako člen nějaké
organizace na hledání
řešení ve spolupráci se
zastupitelstvem obce

30 30
30

28

25
20

22
20

19
16

15

12

11

13

Založit organizaci např.
občanské sdružení, které
bude usilovat o nalezení
řešení některé z
problematických oblastí
Formou písemných
připomínek na webových
stránkách obce

10
5
1

1

0
rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne
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Otázka č. 10: Chtěl/a byste se zapojit do práce a dění v obci Opatov?
60 % dotazovaných občanů je ochotno se částečně zapojit do dění v obci Opatov a pětina respondentů se již do
dění v obci někdy zapojila a chce v tom i nadále pokračovat. Zapojit se naopak nechce 15 % občanů.

zapojení do dění v obci
Již jsem se, zapojil/a a chci v tom nadále pokračovat.
Již jsem se, zapojil/a, ale nechci v tom nadále pokračovat.
Ano, chtěl/a bych se zapojit.
Jen částečně bych mohl/a pomoci.
Ne, nechci se zapojit.

počet
23
4
4
73
19

10.) Chtěl/a by jste se zapojit do práce a dění v obci Opatov?

19; 16% 23; 19%

Již jsem se, zapojil/a a chci v tom nadále
pokračovat
Již jsem se, zapojil/a, ale nechci v tom nadále
pokračovat
Ano, chtěl/a bych se zapojit

4; 3%
4; 3%

73; 59%

Jen částečně bych mohl/a pomoci
Ne, nechci se zapojit
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Otázka č. 11: Jak byste hodnotil/a současný stav sběru odpadu v obci?
Více jak třetina respondentů je spokojena se současnou situací ve sběru odpadu v obci Opatov, zbylí dotazovaní
požadují změnu současného stavu.
stav sběru odpadu
současný stav mi vyhovuje
současný stav by se měl změnit

počet
88
36

11.) Jak by jste hodnotil/a současný stav sběru odpadu v
obci?

36; 29%

Současný stav mi vyhovuje
88; 71%

Současný stav by se měl
změnit

Otázka č. 12: Je podle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na tříděný odpad? (možnost dopsání vlastní odpovědi)
Více než polovina dotazovaných je spíše spokojena s počtem kontejnerů na tříděný odpad, za rozhodně
dostatečný jejich počet označilo 15 % respondentů. Spíše nedostatečný je počet kontejnerů pro pětinu
dotazovaných občanů a jako nedostatečný hodnotí počet kontejnerů na tříděný odpad desetina obyvatel obce.
Občané dále uvedli následující poznatky a problémy spojené s tříděním odpadu v obci: chybějící kontejnery u
hřbitova, nedostatečná frekvence vývozu, chybějící kontejnery na plechovky a drobný kov, nedostatečná kapacita
kontejnerů v prostřední a dolní části obce.
odpověď
počet
rozhodně dostatek
19
spíše ano
68
spíše ne
26
málo
12

12.) Je podle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na
třídený odpad?
Rozhodně dostatek
12;
10%

19; 15%

Spíše ano

26; 21%

Spíše ne
Málo

68; 54%

Případně je třeba doplnit a
kam:
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Otázka č. 13: Jaký zaujímáte postoj k zavedenému systému třídění odpadu v místě Vašeho bydliště?
Absolutní většina (94 %) respondentů třídí odpad, přičemž dvě třetiny z nich vidí v systému určité mezery. Zbylých
6 % dotazovaných odpad netřídí a to buď z nedůvěry k systému nebo kvůli vzdálenosti, příp. přeplněnosti
kontejnerů na tříděný odpad.

postoj k třídění odpadu
odpad třídím a mám ke stávajícímu systému důvěru
odpad třídím, i když si myslím, že má systém ještě své mezery
odpad netřídím, jelikož se domnívám, že systém je špatný
odpad netřídím, protože si myslím, že tím životnímu prostředí nepomohu
odpad netřídím, kontejnery pro třídění odpadu jsou daleko nebo
přeplněné
odpad netřídím, protože mně to připadá jako ztráta času

počet
38
80
4
0
3
0

13.) Jaký zaujímáte postoj k zavedenému systému třídění odpadu v
místě Vašeho bysliště?
4; 3%

Odpad třídím a mám ke stávajícímu systému
důvěru
Odpad třídím, i když si myslím, že má systém
ještě své mezery
Odpad netřídím, jelikož se domnívám, že systém
je špatný
Odpad netřídím, protože si myslím, že tím
životnímu prostředí nepomohu
Odpad netřídím, kontejnery pro třídění odpadu
jsou daleko nebo přeplněné
Odpad netřídím, protože mně to připadá jako
ztráta času
Odpad netřídím, z jiného důvodu, vypiště:

3; 3%

38; 30%

80; 64%
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Otázka č. 14: Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem? „Ekologická problematika by se měla brát v úvahu
při rozhodování o rozvoji obce."
Naprosté většině respondentů (87 %) není lhostejná ekologická problematika při rozhodování o rozvoji obce. Zbylí
respondenti tuto otázku nedokáží posoudit, případně s výrokem nesouhlasí.
odpověď
počet
rozhodně souhlasím
55
spíše souhlasím
53
spíše nesouhlasím
3
rozhodně nesouhlasím
1
nevím, nedokážu posoudit
12

14.) Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem?
"Ekologická problematika by se měla brát v úvahu při
rozhodování o rozvoji obce"
1; 1%
3; 2%

Rozhodně souhlasím

12;
10%

Spíše souhlasím
55; 44%

Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím

53; 43%

Nevím, nedokážu posoudit

Otázka č. 15: Vyhovují Vám autobusová spojení do Opatova? (možnost dopsání vlastní odpovědi)
Polovině z dotazovaných občanů, kteří jezdí autobusem, autobusová spojení vyhovují, druhé polovině nikoliv. V
rámci doplnění vlastních odpovědí však zaznělo pouze doporučení na doplnění spojů z Jihlavy do Opatova po 16.
hodině.
odpověď
počet
ano
41
ne
39
autobusem nejezdím
45

15.) Vyhovují Vám autobusová spojení do
Opatova?

Ano
46; 36%

41; 33%
Ne
Autobusem nejezdím
39; 31%
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Otázka č. 16: Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí? (možnost výběru více odpovědí, dopsání
vlastní odpovědi)
Nejvíce respondenti postrádají klubovnu pro setkávání, lavičky a veřejná prostranství pro setkávání a dětské hřiště
(cca 1/3 dotazovaných). Žádné zařízení nechybí 26 % dotazovaných občanů a nejméně respondenti postrádají
naučné stezky, prostory s vybavením pro netradiční sporty a cyklostezky.
Nejčastěji se v dopsaných odpovědích vyskytují absence sportovního hřiště (volejbal, malá kopaná, tenis) a
nevyhovující dětské hřiště. Dále respondenti uváděli tato chybějící zařízení: venkovní cvičící stroje pro dospělé,
knihovna, naučná turistická stezka.

typ zařízení
klubovna pro setkávání lidí (pro spolky, přednášky, kroužky, zájmové činnosti)
lavičky a veřejná prostranství pro setkávání lidí
naučné stezky pro vzdělávání a na procházky
prostory s vybavením pro netradiční sporty
dětské hřiště
cyklostezky
nic mi nechybí

počet
44
39
21
20
36
17
33

16.) Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí?
Klubovna pro setkávání lidí (pro spolky,
přednášky, kroužky, zájmové činnosti)
Lavičky a veřejná prostranství pro setkávání
lidí

0; 0%

Naučné stezky pro vzdělávání a na
procházky

33; 16%
44; 21%

Prostory s vybavením pro netradiční sporty

17; 8%

Dětské hřiště
Cyklostezky

39; 19%

36; 17%

Nic mi nechybí
20; 9%

21; 10%

Něco jiného, uveďte…….
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Otázka č. 17: Jaké by podle Vás měli být priority, na které by se mělo obecní zastupitelstvo zaměřit? (možnost
výběru více odpovědí, dopsání vlastní odpovědi)
Za nejnaléhavější prioritu označili respondenti jednoznačně výstavbu obecního vodovodu (dvě třetiny
respondentů označili jako velmi naléhavé), dalšími zásadními prioritami by měly být vytvoření stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů, rekonstrukce dětských hřišť a parků, zaměření se na celkový vzhled obce
a veřejných prostranství, zapojení dětí a mládeže do realizace projektů a zapojení občanů do rozhodování o obci.
Za nenaléhavé priority občané označili získání partnerské zahraniční obce, rekonstrukci hospody, hasičárny a KD,
osvětlení kostela a zavedení kamerového systému.
Jako další priority doplnili respondenti následující oblasti: turistika, naučná stezka, hřiště na malou kopanou a
akce, tenisový kurt, bezpečnější dětské hřiště, volejbalové hřiště, hřiště pro seniory, zvýšení informovanosti a
prezentace obce včetně její historie, vybudování naučné stezky - přilákání turistů, rekonstrukce záchodů v KD,
zaměření se na převedení pozemků a cest od státu, využívání dotací na občanskou vybavenost i na ostatní činnosti
v obci, zamezení volného pobíhání psů, hasičárna a škola - možnost vybudování bytů, sportovní centrum ve škole,
péče o zbytky kulturních, stavebních a technických památek v katastru obce, kontrola a dodržování rychlosti v
obci, více společenských akcí, vícezdrojové financování investičních záměrů, rekonstrukce komunikací, úprava
polních cest.
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17.) Jaké by podle Vás měli být priority, na které by se mělo obecní zastupitelstvo
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zaměřit (část 1.)
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Sběr, třídění a odvoz odpadů
Celkový vzhled obce a veřejných
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17.) Jaké by podle Vás měli být priority, na které by se mělo obecní zastupitelstvo
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Vznik Kulturního a vzdělávacího
centra
Rekonstrukce dětských hřišť a
parků
Osvětlení kostela
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Zpomalení dopravy v obci
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- 16 -

Položení elektrických kabelů do
země
Lepší informovanost občanů o
akcích a společen. událostech
Zapojení občanů do rozhodování o
obci
Zapojení dětí a mládeže do
realizace projektů

Otázka č. 18: Uveďte jakékoliv další návrhy, nápady či připomínky, které by jste chtěli sdělit.
Zde je výčet relevantních odpovědí:
- zkontrolovat a případně odstranit dopravní značení
- snažit se o přeložení vysokého napětí el. proudu mimo obec
- urychleně dopracovat územní plán
- zavést pořádek v užívání obecních pozemků (různé skládky a zábory)
- úprava cesty na hřbitově
- rozhodně zapojit mládež (viz. čekárna)
- kroužky pro děti
- nekuřácké prostředí v hospodě
- vysadit okrasné dřeviny
- informační panel o historii obce
- vyřešit rozpadlou (a nebezpečnou budovu) na návsi
- častější spoje do obce nebo chodník k zastávce na rozcestí
- omezit rychlost projíždějících traktorů, zemědělských strojů
- především poděkování za čas, energii a nasazení všech, kteří v této obci přemýšlí nad její kultivací a hledají cesty
ke změnám k lepšímu
- zapojit více mládež do dění obce + vlastní aktivity
- ošetřit podávání alkoholu a cigaret mladistvým (otázka zda to jde?)
- zviditelnit některé momenty z historie obce (např. evangelická škola - cca 100 dětí)
- systematická práce s dětmi
- v některých místech není slyšet obecní rozhlas
- co nejdříve dokončit a zprovoznit vodovod,
- dokončit vodovod a začít přípravu ČOV
- prosazovat více obecní vyhlášky (místní poplatky)
- využívat více přestupkového zákona (volný pohyb zvířat)
- uvítala bych větší spolupráci s občany a jejich větší informovanost o dění a hospodaření v obci, mladí zastupitelé
tu snahu mají, ale pan starosta jim to neulehčuje, zvolení zastupitelé mají pracovat pro občany a ulehčovat jim
život na vesnici a ne obráceně
- volně pobíhající psi, všude jsou exkrementy
- škola (2xbytovky), kulturní centrum, Rychetského nemovitost - nařídit demolici
- omladit zastupitelstvo, zviditelnit obec navenek, velmi nutná rekonstrukce dětských hřišť
- skládky na veřejných prostranstvích
- vybudování vodovodu s pitnou vodou
- nový vodovod s pitnou vodou
- sportovní zázemí (volejbal, fotbal, tenis), rekonstrukci dětských hřišť
- využívání dotací, vzhled obce
- vadí mi výkaly psů po obci
- dělat přednášky a besedy se zajímavými lidmi, pravdivě informovat lidi o důležitosti a spravedlnosti církevních
restitucí
- dopravní spojení směr Pelhřimov, ráno
- Rychetského usedlost
- řešení špatného stavu některých stavení
- otázka řešení stavu rozpadajících se starých objektů, chybějící odpadkové koše na psí exkrementy
- zasílání důležitých sdělení občanům formou sms, zajistit likvidaci psích exkrementů obecním pohůnkem, nebo
zajistit úklid exkrementů majiteli psů, zasadit se o zřízení ubytovacích kapacit pro turisty a v tomto směru získávat
turisty formou akcí, cykloturistiky, turistiky a pod., získávat finance do obecní kasy + zlepšení povědomí o obci,
organizace akcí, k tomu samozřejmě přispět i kvalitou služeb (info, obchod, restaurační služby s jídlem a pod.)
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Jaký by měl být Opatov?
Dobrý den, ahoj,
v současné době vzniká na obci další důležitý dokument, který plánuje a monitoruje vývoj obce na dalších zhruba 10 let.
Nazývá se STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VESNICE Opatov. Je to důležitý dokument, který například ovlivňuje i získávání evropských dotací.
Prosíme Vás, aby jste jednotlivě 15 minutami svého času přispěli k náhledu současné nálady ve vsi a hlavně k náhledu vize do budoucnosti, kam a jakým směrem
by se měl Opatov vyvíjet v letech 2014 – 2024 , jakým směrem by se mělo zastupitelstvo a obec ubírat dál.
Jmeném zastupitelstva obce Opatov Vám za toto děkuji.
Jan Petr

Dotazník je zcela ANONYMNÍ!!!

1.) Jste?
Žena
Muž

2.) Jaký je Váš věk?
15 - 20
21 - 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 a více

3.) Informace o dění v obci získáváte?
Z internetu
Z vývěsek
Přímo na obecním úřadě
Od zastupitelů osobně
Od ostatních občanů
V hospodě
Jinak? Uveďte…

5.) Jaký je Váš názor na celkový rozvoj obce Opatov za posledních 5 let?

Pokyn.: Vyznačte prosím pouze jednu odpověď
Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
Nevím

1
2
3
4
5

6.) Jak jste byl/a spokojen/a s prací obecního úřadu za poslední volební období?

Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Hodně věcí se změnilo k lepšímu
Jsou vidět nějaké pokroky, ale ne mnoho
Nic se nezměnilo, je to stále stejné
Nastaly změny spíše k horšímu
Nevím, nedokážu posoudit

4.) Jaký máte názor na obec Opatov? Řekli, by jste
z hlediska potřeb Vaší domáctnosti, že se Vám zde žije?

Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Velmi spokojen
Celkem spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Nevím, nedokážu posoudit

1
2
3
4
5
18

1
2
3
4
5

7.) Co považujete za hlavní přednosti obce Opatov?

8.) Co naopak považujete za hlavní problémy obce Opatov?

Pokyn.: Vyznačte křížkem

Pokyn.: Vyznačte křížkem

Zdravé životní prostředí
Vzhled obce a jeho uspořádání
Poklidná atmosféra obce
Dostatek kulturního vyžití
Dostatek sportovního vyžití
Dobré vztahy mezi lidmi
Dobrá dopravní obslužnost
Blízkost krajského města Jihlavy
Existence obchodu
Existence hospody
Bezpečnost obyvatel, obec bez drog
Něco jiného, uveďte

Nepořádek a neupravenost obce
Stav chodníků
Stav komunikací
Nedostatek kulturního vyžití
Nedostatek sportovního vyžití
Dopravní obslužnost
Špatné vztahy mezi lidmi
Nedostatek staveb. parcel pro výstavbu RD
Vzdálenost krajského města Jihlavy
Něco jiného. Uveďte co?

9.) Jakým způsobem byste měl/a a nebo máte zájem ovlivňovat koncepci rozvoje obce Opatov?
Pokyn.:

1 – rozhodně ano, 2 –spíše ano, 3 –spíše ne, 4 – rozhodně ne
Účastnit se veřejných schůzí zastupitelstva a hovořit zde o problematice, která je v oblasti vašeho zájmu
Spolupracovat ať už sám, nebo jako člen nějaké organizace na hledání řešení ve spolupráci se zastupitelstvem obce
Založit organizaci např. občasnké sdružení, které bude usilovat o nalezení řešení některé z problematických oblastí
Formou písemných připomínek na webových stránkách obce
Jinou formou, napište prosím jakou:

10.) Chtěl/a by jste se zapojit do práce a dění v obci Opatov?
Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Již sem se zapojil/a a chci v tom nadále pokračovat
Již sem se zapojil/a, ale nechci v tom nadále pokračovat
Ano, chtěl/a bych se zapojit
Jen částečně bych mohl/a pomoci
Ne, nechci se zapojit

1
2
3
4
5
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12.) Je podle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

11.) Jak by jste hodnotil/a současný stav sběru odpadu v obci?

Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď

Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Současný stav mi vyhovuje
Současný stav by se měl změnit

Rozhodně dostatek
1
Spíše ano
2
Spíše ne
3
Málo
4
Případně je třeba doplnit a kam :

1
2

13.) Jaký zaujímáte postoj k zavedenému sytému třídění odpadu v místě Vašeho bydliště?
Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Odpad třídím a mám ke stávajícímu systému důvěru
Odpad třídím, i když si myslím, že má systém ještě své mezery
Odpad netřídím, jelikož se domnívám, že systém je špatný
Odpad netřídím, protože si myslím, že tím životnímu prostředí nepomohu
Odpad netřídím, kontejnery pro třídění odpadu jsou daleko nebo přeplněné
Odpad netřídím, protože mně to připadá jako ztráta času
Odpad netřídím, z jiného důvodu, vypiště:

15.) Vyhovují Vám autobusová spojení do Opatova?
Pokyn.: Vyznačte křížkem
Ano
Ne
Autobusem nejezdím

1
2
3
4
5
6
7

14.) Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem?
„Ekologická problematika by se měla brát v úvahu při
rozhodování o rozvoji obce „
Pokyn.: Vyznačte pouze jednu odpověď
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, nedokážu posoudit

16.) Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí?
Pokyn.: Vyznačte max.3 možnosti
Klubovna pro setkávání lidí (pro spolky, přednášky, kroužky, zájmové činnosti)
Lavičky a veřejná prostranství pro setkávání lidí
Naučné stezky pro vzdělávání a na procházky
Prostory s vybavením pro netradiční sporty
Dětské hřiště
Cyklostezky
Nic mi nechybí
Něco jiného, uveďte…….
20

1
2
3
4
5

17.) Jaké by podle Vás měli být priority, na které by se mělo obecní
zastupitelstvo zaměřit?

18.) Zde můžete úvést jakékoliv další návrhy, nápady či
připomínky, které by jste nám chtěli sdělit.

Pokyn.: Uveďte prosím, jaké je naléhavé řešení těchto problémů v Opatově

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

1 – velmi naléhavé, 2 –poměrně naléhavé 3 -nenaléhavé

Výstavba obecního vodovodu
Vznik Kulturního a vzdělávacího centra
Rekonstrukce dětských hřišť a parků
Osvětlení kostela
Stavební pozemky pro výstavbu RD
Sběr, třídění a odvoz odpadů
Celkový vzhled obce a veřejných prostranství
Množství a kvalita zeleně
Čistička odpadních vod
Kamerový systém – prevence kriminality
Rekonstrukce hasičárny
Rekonstrukce hospody
Rekonstrukce kuturního domu
Vybudování sportovního areálu
Zpomalení dopravy v obci
Položení elektrických kabelů do země
Lepší informovanost občanů o akcích a společen. událostech
Zapojení občanů do rozhodování o obci
Zapojení dětí a mládeže do realizace projektů
Získání partnerské obce v zahraničí
Něco jiného, uveďte co?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Moc Vám děkujeme za vyplěnění tohoto dotazníku, vážíme si toho, že máte o dění v obci zájem, každá spolupráce je vítána.
 o výsledcích dotazníkového šetření budete informováni.
Hromadný sběr dotazníku
a kontaktních karet proběhne 2. – 3. dubna 2014
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