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MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

 Dotazník pro obce 
Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava 

z.s. pro období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem pro zpracování strategické a 

implementační části strategie, tedy pro zacílení podpory rozvoje regionu MAS Bobrava. 

Název obce: 

Kontakt (jméno, telefon, email): 

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE 

1. Má obec zpracován územní plán? 

a. ANO, z roku ………….. b. NE

2. Má obec zpracován nějaký rozvojový dokument (např. program obnovy vesnice, program rozvoje obce/města, 

strategii rozvoje, strategický plán atd., nikoliv územní plán)? 

a. ANO, uveďte název dokumentu, rok zpracování a dobu platnosti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. NE 

3. Jaký je v obci stav komplexních pozemkových úprav? 

a. Již jsou realizovány 

b. Plánují se v roce ………. 

c. Neplánují se 

4. Bytová výstavba: 

4.1. Celkový počet bytů v majetku obce:  ……… 

4.2. Počet volných bytů v majetku obce:  ……… 

4.3. Počet evidovaných žádostí o obecní byt: ……… 

4.4. Vlastní obec pozemky pro výstavbu bytů v obci dle ÚP? ANO – NE 

4.5. Jsou zájemci o bydlení v obci?   ANO – NE 

4.6. Počet žadatelů o výstavbu rodinného domu: ……… 

5. Jaké jsou největší překážky pro další rozvoj obce? 

Vyberte maximálně 3 nejzásadnější překážky. 

 Nedostatečná dopravní obslužnost  

 Nedostatek pracovních příležitostí v obci a okolí 

 Snižování počtu obyvatel (odliv obyvatelstva) 
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 Špatně dostupné veřejné služby – uveďte které:…………………………………………………  

 Nedostatek pozemků k dispozici pro výstavbu bytů, firem 

 Nedostatečná občanská vybavenost, resp. její dostupnost 

 Zanedbaná technická infrastruktura – uveďte která:……………………………………………… 

 Neprovedené komplexní pozemkové úpravy 

 Nezájem obyvatel o dění v obci 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Neschválená územněplánovací dokumentace 

 Vysoká administrativní zátěž a vysoké nároky na znalost legislativy 

 Jiné (uveďte):…………………………………………………………………….  

 

6. Jaký je roční rozpočet obce na r. 2015?   …………………………. 

7. Kolik činí část vyhrazená na investiční a neinvestiční projekty obce? ……………………. 

B. INFRASTRUKTURA OBCE 

1. Jakým způsobem je v obci zajištěna dodávka vody (uveďte odpovídající možnost, lze vybrat více možností): 

a) Veřejný vodovod  b) Vlastní studny  c) Jiným způsobem: …………… 

2. Je vodovodní síť v majetku obce?   ANO – NE 

3. Vyhovuje technický stav vodovodní sítě?   ANO – NE 

4. Počet obyvatel napojených na veřejný vodovod:  ………… (soulad s PRVK JmK) 

5. Hygienické parametry vody: 

a) Umožňuje napojení i dalších objektů  b) Vyhovuje pro pití dle ČSN c) Nevyhovuje d) Zdravotně závadná 

6. V jakém stavu je dešťová kanalizace v obci? 

a) Obec nemá vybudovanou b) Stav vyhovuje c) Stav nevyhovuje 

7. Je v obci vybudována splašková kanalizace?  ANO – NE  

8. Počet obyvatel napojených na splaškovou kanalizaci:  ………… (soulad s PRVK JmK) 

9. Jakým způsobem je zajištěno čištění odpadních vod? 

a) ČOV na území obce   b) ČOV v jiné obci c) Voda není čištěna c) Septiky d) Jiným způsobem: …………………… 

10. Je v obci ČOV? Je v majetku obce?   ANO - NE 

11. Je do obce zaveden plyn?      ANO – NE 

a. počet bytů/domů nenapojených na plynovod:  …………  
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b. plánuje obec rozšíření stávající sítě?   ANO – NE  

c. plánuje obec zavedení plynu?    ANO – NE     

12.  Jsou v obci velké zdroje znečištění (kromě domácností)? 

a. ANO, jaké? ………………………………………………… 

b. NE  

13. Vyhovuje stávající kapacita vedení elektrické energie?  ANO – NE 

14. Je v obci dostupný kabelový internet?   ANO – NE 

15. Je v obci zaveden místní rozhlas?    ANO – NE 

16. Je v obci zaveden tříděný sběr odpadu?   ANO – NE 

a. Na jaké složky je odpad tříděn? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

17. Je v obci sběrný dvůr?     ANO – NE 

C. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

1. Je v obci mateřská škola? 

a. ANO, kapacita: ........., aktuální počet dětí v MŠ: ……… 

b. NE, děti dojíždí: ……… 

2. Je v obci základní škola? 

a. ANO, ročníky: ………, celková kapacita: ………, aktuální počet žáků: ……… 

b. NE, děti dojíždí: ……… ……… 

3. Je v katastru obce pobytové zařízení sociálních služeb? 

(např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 

bydlení, týdenní stacionáře, domy na půl cesty, azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům) 

Název zařízení Typ zařízení Vlastník/provozovatel Počet lůžek 

    

    

    

 

4. Existuje v obci nabídka terénních a ambulantních sociálních služeb? 

(odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, 

denní stacionáře, raná péče, telefonická krizová pomoc, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní 
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centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické 

dílny, sociální rehabilitace atd.) 

Název zařízení Typ zařízení Vlastník/provozovatel Kapacita 

    

    

    

 

5. Vlastní obec sociální byty?         

a. ANO, počet celkem: ……… počet bytů s pečovatelskou službou ……… 

pro jakou cílovou skupinu jsou určeny? ………………………………………… 

postačuje tato kapacita? ANO – NE 

b. NE  

6. Co považujete za hlavní nedostatky v zajištění sociální péče pro občany? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nachází se v obci lékařská ordinace? Příp. kam občané dojíždí? 

Obec Specializace Ordinační doba 

   

   

   

   

 

8. Nachází se v obci lékárna?        ANO - NE 

9. Považujete současný stav zajištění zdravotní péče v obci za vyhovující?  ANO - NE 

10. Co považujete za hlavní nedostatky v zajištění zdravotní péče pro občany? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jaké služby se v obci nacházejí? 

Služba Počet provozoven Služba Počet provozoven 

potraviny/smíšené zboží  autoopravna  

hospoda/restaurace  instalatér/topenář  

kavárna/cukrárna/vinárna  zámečník/kovář  

pošta  stolař/truhlář  

služebna policie  kadeřnictví  
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veřejná knihovna  sakrální stavba pro náb. akce  

 

12. Považujete současný stav zajištění služeb v obci za vyhovující?  ANO - NE 

13. Co považujete za hlavní nedostatky v zajištění služeb pro občany? Které služby v obci chybí? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Existují ve Vaší obci nějaké projevy lidové a tradiční kultury? (zvyky, řemesla, folklórní akce atd.)  

a. ANO, jaké: ……………………………………………………………………………………………… 

b. NE  

15. Je v obci kulturní/sportovní zařízení pro využití volného času? 

Knihovna   ANO – NE 

Kulturní dům   ANO – NE 

Mateřské centrum  ANO – NE 

Kino    ANO – NE 

Kostel s bohoslužbami  ANO – NE 

Muzeum   ANO – NE 

Výletiště   ANO – NE 

(výletiště = venkovní zázemí pro kulturní akce) 

Dětské hřiště   ANO – NE 

Hřiště (sportovní)  ANO – NE 

Fotbalové hřiště  ANO – NE 

Víceúčelové sport. hřiště ANO – NE 

Tělocvična   ANO – NE 

Koupaliště   ANO – NE 

Hipotrasa   ANO – NE 

Cyklostezka   ANO – NE 

Cyklotrasa   ANO – NE 

Turistické informační centrum ANO – NE 

Autokemp či veřejné tábořiště ANO – NE 

Jiné …………………………………………………..   

16. Je v obci ubytovací zařízení? 

Název Typ (hotel, penzion, ubytovna…) Kapacita (počet lůžek) 

   

   

   

   

   

   

   

 

17. Uveďte spolky a sdružení působící v obci: 

Název Předmět činnosti Kontakt 
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D. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, ZAMĚSTNANOST 

1. Délka místních komunikací ve správě obce (km): ……… 

z toho vyžadující opravu či rekonstrukci: ……… 

2. Považujete současný stav zajištění dopravní obslužnosti v obci veřejnou dopravou za vyhovující? ANO – NE 

3. Jaké spojení v oblasti veřejné dopravy považujete za nedostatečné či chybějící? 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Které problémy v oblasti dopravy považujete za nejvýznamnější? 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Jsou v obci volné objekty vhodné pro podnikání? ANO – NE 

Pokud ano, uveďte: 

Druh objektu (dle posl. využití) Velikost (např. v m2) Druh vlastnictví (obecní, soukromé) 

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Jsou v obci volné pozemky dle územního plánu vhodné pro podnikání? ANO – NE 

Pokud ano, uveďte: 

Rozloha (m2) Druh vlastnictví (obecní, soukromé) 
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7. Jaké jsou v obci významné podnikatelské subjekty? Uveďte prosím subjekty s více než 10 pracovníky. 

Název subjektu Předmět činnosti 

  

  

  

  

  

  

  

 

E. PRIORITY A PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY OBCE 

1. Spolupracujete s jinými obcemi? 

a. ANO, s kým a v jakých oblastech? ………………………………………………………….   

b. NE 

2. Máte navázáno partnerství/spolupráci s nějakou zahraniční obcí? 

a. ANO, s jakou? …………………………………………………………. 

b. NE 

3. Jaké jsou silné stránky obce? 

…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

…..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..… 

4. Jaké jsou slabé stránky obce? 

…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

…..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..… 

5. Jaké jsou příležitosti obce? 

…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

…..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..… 

6. Jaká jsou ohrožení obce? 
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…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

…..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..… 

7. Jaké byly v obci realizovány projekty? (soulad se seznamem realizovaných projektů) 

Žadatel Projektový záměr Náklady Termín realizace 

    

    

    

    

    

 

8. Zvažuje obec v období do r. 2020 (resp. 2022) již nějaké záměry? 

Žadatel Projektový záměr Náklady Termín realizace Aktuální stav  

     

     

     

     

     

F. ZÁVĚR 

1. Zde prosím volnou formou uveďte jakékoli vaše náměty, připomínky či doporučení týkající se zejména rozvoje 

Vaší obce, resp. celého území MAS, které považujete za vhodné, aby byly zohledněny, nebo na ně bylo 

reagováno při přípravě strategie MAS a při jejím reálném provádění (vč. dotačních prostředků) na území MAS 

Bobrava, z.s.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  


