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1. Obec v rámci území MAS, ve které žijete/pracujete/máte sídlo firmy/provozovnu atp.

2. Do jakého sektoru obyvatelstva spadáte?

Biskupice 0

Bohuslavice u Zlína 0

Březnice 1

Březůvky 0

Dobrkovice 0

Dolní Lhota 1

Doubravy 0

Horní Lhota 1

Hřivínův Újezd 0

Kaňovice 0

Kelníky 2

Lipová 0

Ludkovice 0

Luhačovice 7

Petrůvka 8

Podhradí 0

Pozlovice 16

Provodov 16

Rudimov 1

Sehradice 1

Slavičín 9

Slopné 1

Velký Ořechov 2

Želechovice nad Dřevnicí 2

Občan obce - fyzická osoba 43

Veřejný sektor (starosta, ředite… 12

Podnikatel v obci 9

Neziskový sektor 4



3. Jak hodnotíte následující oblasti?

Výborná Dobrá Spíše špatná Nedostatečná

Dostupnost kulturního vyžití

Kvalita základních a mateřských škol

Dostupnost zájmových kroužků v obci

Kvalita a dostupnost bydlení

Nabídka pracovních příležitostí

Péče o kulturní a historické památky

Péče o životní prostředí v obci – včetně třídění
odpadu

Služby (pošta, obchod, atp.)

Sociální služby (péče o seniory, zdravotně
znevýhodněné osoby, osoby sociálně vyloučené atp.)

Situace pro rozvoj průmyslu a podnikání

Podpora místní produkce (včelařství, rybářství, farm.
trhy)

Místní komunikace, polní a lesní komunikace

Kvalita a rychlost veřejného přístupu k internetu (př.
wifi na veřejných místech, možnost připojení v…

Kvalita a rychlost internetu v obci (možnosti připojení
v domácnostech a firmách)

Kvalita a dostupnost sportovišť a dětských hřišť

Počet parkovacích míst v obci (u obecního úřadu,
v blízkosti Vašeho bydliště)

Stav veřejných ploch (chodníky, veřejná zeleň veřejné
osvětlení, mobiliář, atd.)

Spolupráce obcí a podnikatelů

Spolupráce obcí a neziskových organizací



4. Do jaké oblasti by měla obec investovat a čemu by se měla věnovat?

5. V rámci veřejného sektoru patříte k zástupci

Dopravní infrastruktura (dostupnost a návaznost

Obce 10

Školy/DDM 1

Sociální služby 1



6. Jak hodnotíte následující oblasti?

Výborná Dobrá Spíše špatná Nedostatečná

Dostupnost kulturního vyžití

Kvalita základních a mateřských škol

Dostupnost zájmových kroužků v obci

Kvalita a dostupnost bydlení

Nabídka pracovních příležitostí

Péče o kulturní a historické památky

Péče o životní prostředí v obci – včetně třídění
odpadu

Služby (pošta, obchod, atp.)

Sociální služby (péče o seniory, zdravotně
znevýhodněné osoby, osoby sociálně vyloučené atp.)

Situace pro rozvoj průmyslu a podnikání

Podpora místní produkce (včelařství, rybářství, farm.
trhy)

Místní komunikace, polní a lesní komunikace

Kvalita a rychlost veřejného přístupu k internetu (př.
wifi na veřejných místech, možnost připojení v…

b í h b d á h)
Kvalita a rychlost internetu v obci (možnosti připojení
v domácnostech a firmách)

Kvalita a dostupnost sportovišť a dětských hřišť

Počet parkovacích míst v obci (u obecního úřadu,
v blízkosti Vašeho bydliště)

Stav veřejných ploch (chodníky, veřejná zeleň veřejné
osvětlení, mobiliář, atd.)

Spolupráce obcí a podnikatelů

Spolupráce obcí a neziskových organizací



Dopravní infrastruktura (dostupnost a návaznost



7. Do jaké oblasti by měla obec investovat a čemu by se měla věnovat?

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Obnova/vytvoření venkovního víceúčelového
sportovního hřiště

Obnova/vytvoření krytého sportoviště – tělocvičny

Obnova/vytvoření klubovny pro mládež či zájmové
spolky

Pořádání společenských, sportovních a jiných
zábavních akcí pro veřejnost

Obnova místních komunikací pro pěší a
automobilovou dopravu a zvyšování jejich…

Revitalizace veřejného prostranství

Realizace opatření pro zlepšování kvality životního
prostředí

Zajištění výsadby zeleně v intravilánu a extravilánu
obce

Vznik či rozvoj stávajících terénních, pobytových či
ambulantních sociálních služeb

Rozšíření nabídky ambulantní i pobytové péče o
seniory

Zřízení sociálního bydlení

Podpora bytové výstavby

Rozvoj formálního i neformálního vzdělávání (školky,
školy, kroužky)

Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci instalací
kamerového systému

Podpora zaměstnanosti v obci

Rozvoj pomoci a poradenství sociálně vyloučených
osob

Realizace a modernizace cyklostezek a cyklotras a
doplňkové infrastruktury

Rozvoj turistického ruchu v obci

Modernizace a výstavba ubytovacích a stravovacích
kapacit



8. Co je potřeba zlepšit?

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Vybudování, resp. modernizace a vybavení učeben
MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ

Internetové připojení a s tím spojená technika

Vybudování, resp. modernizace zázemí pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami

Vybudování, resp. modernizace zázemí pro pracovníky
škol

Vybudování, resp. modernizace zázemí pro družiny

Investice do budovy školy (střecha, jídelna, tělocvična,
atp.)

Modernizace doprovodné infrastruktury školy
(parkoviště, zahrada, hřiště atp.)

Vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Podpora rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a
příkladů dobré praxe

Podpora spolupráce škol s podnikateli

Podpora celoživotního vzdělávání napříč věkovými
skupinami

Zkvalitnění infrastruktury pro zájmové vzdělávání



9. Do jakých oblastí je potřeba investovat a čemu je potřeba se věnovat?

10. Jaký je počet zaměstnanců ve vašem podniku?

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Vznik či rozvoj stávajících terénních, pobytových či
ambulantních sociálních služeb

Rozšíření nabídky ambulantní i pobytové péče o
seniory

Vytvoření nízkoprahového centra

Zřízení sociálního bydlení

Rozvoj pomoci a poradenství sociálně vyloučených
osob

Podpora rozvoje zaměstnanců, sdílení zkušeností a
příkladů dobré praxe

Investice do budovy a technického vybavení sociálních
služeb

pracuji jako OSVČ bez dalších … 5

do 10 včetně 2

11-50 1

50-100 0

101-250 1

251 a více 0



11. Hodnocení stávající situace v obci v souvislosti s podnikáním

12. Jaký je váš obor podnikání?

Výborná Dobrá Spíše špatná Nedostatečná

Nabídka pracovních příležitostí

Situace pro rozvoj průmyslu a podnikání

Podpora místní produkce (farm. trhy, ostatní místní
produkty)

Spolupráce obcí a podnikatelů

Zemědělství a potravinářství 4

Výroba 1

Gastronomie a hotely 0

Služby 1

Jiné 3



13. Co by se mělo zlepšit a čemu je potřeba se věnovat?

Velmi důležité Spíše důležité Možnost 3 Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Podpora modernizace podnikání, včetně pořízení
vybavení

Podpora automatizace zemědělské výroby a
precizního zemědělství

Výstavba a rekonstrukce staveb pro podnikání

Podpora vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Podpora spolupráce škol s podniky

Podpora místní produkce

Podpora vzniku nových pracovních míst

Údržba, obnova a modernizace polních cest

Podpora opatření zabraňujícící větrné a vodní erozi
půdy

Podpora opatření pro zadržování vody v krajině



14. Co by se mělo zlepšit a čemu je potřeba se věnovat?

15. Jaké je zaměření vaší neziskové organizace?

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Podpora modernizace podnikání, včetně pořízení
vybavení

Výstavba a rekonstrukce staveb pro podnikání

Podpora vzdělávání a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců

Podpora propagace místních podniků

Podpora spolupráce škol s podniky

Podpora vzniku nových pracovních míst

Sport 0

Kultura 1

Hasiči 1

Folklor 0

Zájmová činnost pro děti (nap… 0

Životní prostředí 0

Jiné 2



16. Hodnocení stávající situace

Výborná Dobrá Spíše špatná Nedostatečná

Dostupnost kulturního vyžití

Dostupnost zájmových kroužků v obci

Péče o kulturní a historické památky

Kvalita a dostupnost sportovišť

Kvalita dětských hřišť

Životní prostředí obce

Propagace obce a okolí (naučné stezky, cyklostezky,
atd.)

Soudržnost obyvatel

Spolupráce obcí a neziskových organizací



17. Co by se mělo zlepšit a čemu je potřeba se věnovat?

18. Znáte činnost Luhačovského Zálesí, o.p.s.?

19. Jaké je vaše pohlaví?

Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Podpora uchovávání místních tradic a lidových
řemesel

Podpora uchovávání místních tradic a lidových
řemesel

Výstavba a modernizace prostor pro činnost spolků

Podpora financování činnosti spolků

Výstavba a rekonstrukce požárníc zbrojnic, vč. pořízení
techniky

Spolupráce obce při realizaci akcí

Zlepšování kvality životního prostředí v intravilánu

Zlepšování kvality životního prostředí v extravilánu

Ano, znám a spolupracuji 24

Ano, znám, ale nespolupracuji 32

Neznám 12

žena 28

muž 40



20. Jaký je váš věk?

21. Váš email (nepovinné)

22. Děkujeme za váš čas při vyplňování dotazníku. Vyhodnocení bude zveřejněno na webových
stránkách Luhačovského Zálesí, o.p.s. Zde je prostor pro vaše doplňující poznámky, konkrétní
problémy a návrhy pro jejich zlepšení

0-14 0

15-25 8

26-39 28

40-55 17

56-69 13

70 let a víc 2

Nejnovější odpovědi

"starosta@velkyorechov.cz"
16

Odpovědi

Nejnovější odpovědi

"Průzkumům zdar!"
6

Odpovědi


