Instrukce: Dotazník je anonymní a každá domácnost obdržela jeden
výtisk. Prosíme, aby dotazník vyplnil jeden zástupce domácnosti.
V případě, že by jej chtěli vyplnit i ostatní členové domácnosti, jsou
prázdné dotazníky k dispozici na obecním úřadě nebo na
www.husinec-rez.cz. Po vyplnění vhoďte dotazník do sběrných boxů.
Místa se sběrnými boxy jsou uvedena v dolním rámečku.
Sběr dotazníků končí ve čtvrtek 22. 12. 2016.
U každé otázky označte jednu odpověď, není‑li uvedeno jinak!

Úvodní otázky
1. Jak dlouho v obci bydlíte?
 méně než 5 let
 5 – 20 let
 více než 20 let
2. Ve které části obce bydlíte?
 Husinec
 Dolní Řež
 Horní Řež
 Červená Skála
 jinde, uveďte kde
...........................................................
...........................................................
 v obci nebydlím
 nevím/bez odpovědi
3. Představte si, že k Vám přijela
návštěva, která nikdy v Husinci
‑Řeži nebyla. Čím byste se
jí pochlubil/a? (zaškrtněte
MAX. 3 ODPOVĚDI)
 příroda v okolí
 Vltava a její využití pro volný čas
 hodně zeleně přímo v obci
 klidné bydlení
 dostupnost Prahy veřejnou dopravou
 fungující spolkový život
 příjemná atmosféra místa
(genius loci)
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................
 nevím/bez odpovědi
4. Na co naopak nejste v obci
pyšný/á? (zaškrtněte
MAX. 3 ODPOVĚDI)
 omezování zeleně a volného
prostoru ve prospěch zástavby
 stav a údržba silnic a chodníků
 parkování
 dopravní bezpečnost
 úklid a pořádek v obci
 chybí regulace architektonického
rázu obce (různé stavební styly vedle
sebe)
 malá kapacita školských zařízení
(mateřská a základní škola)
 nedostatečný počet spojů veřejné
dopravy
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................
 nevím/bez odpovědi

Školství, volný čas
a společenský život v obci
5. Kapacita školských zařízení
v obci není dostatečná. Jak zajistit
dostatek míst ve školce a škole?
 podpořit zavedení tzv. dětské
skupiny jako alternativy k mateřské
škole (dále jen MŠ)
 výstavba nové budovy MŠ
 finančně podpořit rodiny, jejichž
děti se nedostaly do obecní MŠ
a navštěvují proto místní soukromou
MŠ
 není třeba nic řešit, situace je dobrá
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................
 nevím/nedokážu posoudit

6. Co navrhujete pro zlepšení kvality
vzdělávání v obci? (zaškrtněte
MAX. 2 ODPOVĚDI)
 rozšířit nabídku o alternativní
způsoby výuky (např. provozované
soukromým subjektem)
 zlepšit komunikaci mezi rodiči
a školou
 vybudovat školní tělocvičnu
 zlepšit vybavení školy a školky,
můžete uvést, co konkrétně
...........................................................
...........................................................
 není třeba nic řešit, situace je dobrá
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................
 nevím/nedokážu posoudit
7. Co by podle Vás pomohlo místním
obyvatelům pro aktivní trávení
volného času venku? (zaškrtněte
MAX. 3 ODPOVĚDI)
 zřizovat volně přístupná sportoviště
(včetně různých „plácků“
pro sportování)
 umístit sportovní či hrací prvky venku
(outdoorová tělocvična, betonový
ping‑pongový stůl, basketbalový
koš apod.)
 vytvořit veřejné prostranství
pro setkávání lidí
 zřídit tzv. přírodní pobytový prostor
(místo, kde mohu udělat táborák,
grilovat, potkat se s přáteli atd.)
 budovat nové nebo udržovat
stávající cesty pro pěší procházky
do okolí
 vytvořit odpočinková místa
(s lavičkami apod.)
 nic není potřeba, stávající stav je
dostatečný
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................
 nevím
8.









Která z následujících zařízení
či prostor pro volný čas v obci
chybí nebo nejsou dostatečná?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)
sportovní hala (využitelná i jako
tělocvična pro školu)
místo pro společenské akce (větší
sál pro pořádání plesů, setkání atd.)
menší prostory a klubovny pro místní
spolky
větší prostory pro knihovnu
žádná, stávající stav je dostatečný
jiná, vypište
...........................................................
...........................................................
nevím/nedokážu posoudit

9. Která věková skupina dětí
a mládeže má v obci nejhorší
podmínky pro trávení volného
času?
 děti předškolního věku, můžete
uvést, co chybí
...........................................................
...........................................................
 děti ve věku 6-12 let, můžete uvést,
co chybí
...........................................................
...........................................................
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 mládež (13-18 let), můžete uvést,
co chybí
...........................................................
...........................................................

 žádná, stávající stav je dostatečný
 nevím/nedokážu posoudit
10. Jakým způsobem byste
byl/a ochoten/a se více podílet
na životě v obci? (zaškrtněte MAX.
2 ODPOVĚDI)







pomáhat při sportovních akcích
pomáhat při kulturních akcích
pomáhat při akcích pro děti
pomáhat při akcích pro seniory
pomáhat s udržováním pořádku
v obci (např. v rámci akce „ukliďme
Česko“)

 nemám zájem o podobné aktivity
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................

 nevím/bez odpovědi
Život v obci
11. Které z následujících opatření by
přispělo ke zlepšení parkování
v obci? (zaškrtněte
MAX. 2 ODPOVĚDI)

 rozšířit parkoviště u ÚJV
 rozšířit parkoviště ve vybraných
lokalitách, uveďte kde
...........................................................
...........................................................

 zavést rezidenční parkování ve
vybraných lokalitách

 vytvořit lepší podmínky pro
cyklodopravu (stojany na kola,
cyklopruhy apod.)

 zlepšit obslužnost veřejnou dopravou
 nic není třeba
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................

 nevím/bez odpovědi
12. Jak zvýšit bezpečnost dopravy
v obci? (zaškrtněte MAX.
3 ODPOVĚDI)

 snížit maximální povolenou rychlost
v obci

 více kontrolovat a pokutovat
přestupky řidičů

 budovat bezpečnější přechody (lépe
osvětlené atd.)

 umístit více tzv. retardérů
 instalovat semafory reagující na
rychlost projíždějících aut (pokud
jedete dle předpisů, semafor má
zelenou)

 budovat chodníky podél silnic
 zúžit jízdní pruhy a donutit tak řidiče
jet pomaleji

 umístit zrcadla na nepřehledných
místech, příp. uveďte kde
...........................................................
...........................................................

 nic není třeba
 jiné, vypište
...........................................................
...........................................................

 nevím/bez odpovědi

Dotazník
k dlouhodobému
rozvoji naší obce
Vážená paní, vážený pane,
držíte v ruce dotazník, který jsme pro vás připravili s týmem činorodých obyvatel
obce a ve spolupráci s neziskovou organizací Agora CE o.p.s.
Dotazník dává možnost každému z vás vyjádřit se k dalšímu rozvoji naší obce,
a tím se také osobně podílet na přípravě nového Strategického plánu rozvoje obce.
Strategický plán je dokument určující jak se má místo dále rozvíjet, co je třeba více
podporovat, čemu se vyhnout a jak se připravit na budoucí výzvy.
Samotná příprava Strategického plánu rozvoje obce bude zahájena až v roce 2017,
již nyní jsme ale chtěli dát vám, obyvatelům Husince a Řeže, možnost říci, jak by se
měla obec dále rozvíjet. Kromě otázek týkajících se budoucnosti máte také možnost
zamyslet se nad problémy každodenního života v obci.
Na dotazníkové šetření bude navazovat veřejné setkání občanů, které proběhne ve
čtvrtek 19. ledna 2017 do 18:00 do 20:00 v jídelně Základní školy. Na veřejném
setkání budete mít možnost přímo se vyjádřit k tomu, co vám v obci chybí a co byste
chtěli zlepšit. U kulatých stolů budete o rozvoji Husince‑Řeže diskutovat přímo se
zástupci obecního úřadu. Výsledky názorového průzkumu a výstupy z veřejného
setkání využijeme při přípravě strategického plánu.
Vedle dotazníku probíhá současně i fotoanketa Palec nahoru, palec dolů, ve které
může každý obyvatel obce vyfotit to, co se mu v obci líbí a nelíbí. Fotoanketu pořádá
Spolek přátel základní a mateřské školy Husinec‑Řež a více informací najdete
v zimním čísle obecního zpravodaje, na facebooku Spolku nebo na webu obce.
Dotazník je anonymní a je distribuován do každé domácnosti jako příloha zimního
čísla obecního zpravodaje.
Věřím, že věnujete čas vyplnění tohoto dotazníku, a předem vám děkuji za ochotu
pomoci rozvoji naší obce.
Jana Münzbergerová, starostka

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat
do boxů umístěných na následujících místech:

Obecní úřad Husinec-Řež

ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Zdravotní středisko v ÚJV

Samoobsluha

Cukrárna Sarnia

Hospůdka U hřiště

Při vánočním jarmarku ve škole, dne 21.12. 2016
Dotazník také můžete odeslat poštou na Obecní úřad.

13. Které části obce, považujete
za dopravně nebezpečné? Můžete
případně uvést konkrétní místa.
 místa vypište
...........................................................
...........................................................
 takové místo není
 nevím
14. Obec uvažuje o vybudování
kamerového systému. Souhlasíte
s tím?
 ano, můžete uvést, kde by kamery
měly být umístěny
...........................................................
...........................................................
 ne
 nevím
15. Na co by se měla obec více
zaměřit přímo v místě Vašeho
bydliště? (zaškrtněte
MAX. 3 ODPOVĚDI)
 stav chodníků a komunikací, či jejich
budování, můžete uvést, kde
...........................................................
...........................................................
 úklid a pořádek na veřejných
prostranstvích
 budování a zkvalitňování technické
infrastruktury (kanalizace, plyn apod.)
 zachování pěší prostupnosti obcí
(ponechat průchody a zkratky pro
pěší)
 informovanost a diskuse o záměrech
a činnostech, které chce obec
realizovat
 zvýšení bezpečnosti
 nic, všemu je věnována dostatečná
pozornost
 jiné, vypište........................................
...........................................................
 nevím/bez odpovědi
16. Jakým sociálním skupinám
obyvatel by měla obec zajistit
více péče než doposud?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)
 seniorům
 zdravotně postiženým
 rodinám s dětmi
 rizikové a problémové mládeži
 sociálně slabým domácnostem
 nikomu, všem je věnována
dostatečná péče
 jiné, vypište
. ........................................................
. ........................................................
 nevím/bez odpovědi

Závěrečné otázky
Pro účely zpracování a vyhodnocení
dotazníků, prosíme, odpovězte na
následující otázky. Uvedené odpovědi
slouží k čistě statistickým účelům
a nebudou spojovány s Vaší osobou!
22. Jaké je složení Vaší domácnosti?
 jednotlivec
 oba rodiče s dítětem (dětmi)

Rozvoj Husince a Řeže
Následující otázky se zabývají budoucností obce. Máte zde možnost vyjádřit svoji představu o tom, jak má Husinec a Řež
vypadat v roce 2025 a co je pro to třeba udělat.
17. Co je podle Vás důležité pro kvalitní život v Husinci a Řeži? U každé oblasti z následujícího seznamu označte
„X“ míru její důležitosti a Vaší spokojenosti se současným stavem
Oblast

Hodnocení důležitosti
velká

střední

Hodnocení spokojenosti

malá

velmi
spokojen

spíše
spokojen

spíše
nespokojen

velmi
nespokojen

dostupnost a kvalita
školských zařízení
zachování zeleně
v obci i jejím okolí
zajištění dostupnosti Prahy
a okolí veřejnou dopravou
zachování klidného
rázu obce
spolkový život v obci
řešení problémů
s parkováním v obci
zajištění bezpečnosti
v obci
jiné
..................................................
18. V souvislosti s rozvojem obce se často hovoří o další zástavbě a zvyšování počtu obyvatel. Které z následujících
tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor na rozsah další zástavby? U každého tvrzení označte „X“ míru souhlasu/nesouhlasu
určitě souhlasím spíše souhlasím

spíše
nesouhlasím

určitě
nesouhlasím

nevím/
nedokážu
posoudit

Nová zástavba narušuje unikátní charakter
obce. Musí být povolována výjimečně
a pouze v souladu s rázem obce
Nová zástavba je přirozeným rozvojem
obce. Musí probíhat rozumně, postupně
a v souladu s charakterem obce
Nová zástavba je zdrojem rozvoje obce. Pro
rozvoj bydlení je třeba využít volné plochy
19. Zamyslete se nad budoucností obce na příštích
cca 10 let. Co považujete za největší rizika?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)
 nárůst dopravního zatížení obce
 úbytek veřejně přístupné zeleně
 nárůst anonymity obyvatel (omezený spolkový život apod.)
 oslabení vztahu obyvatel k obci (lidé zde jen „přespávají“
a necítí se zde doma)
 nedostatečné kapacity školských zařízení
 narušení rázu obce rozsáhlou zástavbou
 zvýšení kriminality
 jiné, vypište...........................................................................
 nevím/bez odpovědi
20. A naopak, jakých výhod může obec využít?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)
 přírodu a kvalitní životní prostředí
 poklidný charakter obce

 jeden rodič s dítětem (dětmi)
 manželé žijící v domácnosti bez dětí
(příp. děti jsou starší a žijí jinde)

 vícegenerační domácnost
 jiný typ
 nevím/bez odpovědi

23. Jaké je Vaše zaměstnání?
 pracující, zaměstnanec
 student/ka
 podnikatel/ka

Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách ve Vašem
okolí a na rozvoji obce, přijďte na veřejné setkání, které se bude konat ve čtvrtek
19. ledna 2017 do 18:00 do 20:00 v jídelně Základní školy. Setkání se bude konat
za účasti zastupitelů obce a pracovníků radnice.
Uveďte zde, prosím, kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat pozvánku. Vyplněný
dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku
a vhodit ho zvlášť do připravených boxů. V žádném případě tak nebudou Vámi uvedené
údaje v dotazníku spojovány s Vaší osobou!
Jméno a příjmení: ...................................................................................................................
Adresa: ...................................................................... E‑mail: .................................................
Každý, kdo vyplní a odevzdá tento ústřižek a zúčastní se veřejného setkání, bude zařazen
do slosování o zajímavé ceny. Losování proběhne na konci veřejného setkání. Kapacita sálu
je omezená.









dobrou dostupnost do Prahy
základní vybavenost obce (škola, lékař apod.)
dobré sousedské vztahy
spolkový život
příjemné místo k životu
jiné, vypište...........................................................................
nevím/bez odpovědi

21. Jak si představujete život v Husinci a Řeži v roce 2025?
(Vypište nejvýše 3 věci, které budou podle Vás důležité pro
spokojený život v obci za cca 10 let)
I.

..............................................................................................

II. ..............................................................................................
III. ..............................................................................................

 neumím posoudit/bez odpovědi

 nezaměstnaný/á
 důchodce/důchodkyně
 v domácnosti, příp. na mateřské/
rodičovské dovolené

 v invalidním důchodu/práce
neschopný/á

 nevím/bez odpovědi
24. Jaký je Váš věk?
 méně než 18 let
 18 – 25 let
 26 – 35 let
 36 – 45 let
 46 – 55 let

 56 – 65 let
 66 – 75 let
 76 let a více
 bez odpovědi

25. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené
vzdělání?
 základní
 vyučen/a
 střední s maturitou
 vyšší odborné
 vysokoškolské
 nevím/bez odpovědi

26. Jste muž nebo žena?
 muž
 žena
27. Byl/a byste ochoten/ochotna
strávit večer diskusí se zastupiteli
obce, pracovníky Obecního úřadu
a dalšími občany o výsledcích
tohoto průzkumu a dalším rozvoji
obce?
 ano
 ne
 nevím/bez odpovědi
Využijte zbývajícího místa
a sdělte radnici své další
náměty a připomínky:

Děkujeme Vám za vyplnění
dotazníku!!!

POZOR – Sběr dotazníků končí ve čtvrtek 22. 12. 2016!

