
 

 Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.  

   Obec:        

 
Vážení občané,  
 
dovolujeme si Vás jménem obcí sdružených v Místní akční skupině Hlubocko - Lišovsko požádat o vyplnění následujícího 
dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování strategie rozvoje tohoto regionu. 
Široké zapojení veřejnosti je pro zpracovatele zdrojem cenných a potřebných informací. Proces zpracování je otevřený 
všem občanům. O výsledcích ankety i o činnosti Místní akční skupiny budete průběžně informováni. 
Formulář prosím vyplňte ve všech bodech. Děkujeme. 
 

1 Je informovanost obyvatel o dění v obci dle 
Vašeho názoru dobrá?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 
  Náměty, připomínky:  

2 Jaký způsob informování o dění v obci by Vám 
nejvíce vyhovoval (označte maximálně tři 
možnosti)? 

 Na internetových stránkách  Místním rozhlasem 

 Místním tiskem  E-mailem  SMS 

   Jiným způsobem – jakým:  

3 Znáte své zastupitele v obci?  Více než polovinu  Více než čtvrtinu 

 Méně než čtvrtinu  Neznám téměř žádného 

4 Je dostupnost zdravotní péče vyhovující? 
  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 
  Upřesněte:  

5 Jaká je dle Vašeho mínění úroveň sociálních 
služeb 

 Dostatečná  Nedostatečná  Nevím, nemohu se vyjádřit 

Chybí zařízení typu:  

6 Je veřejná doprava ve Vaší obci vyhovující? 
 Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 

Náměty, připomínky:  

7 Jsou pro Vás zdroje informací o sortimentu 
poskytovaných služeb v obci dostatečně 
dostupné? 

 Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 
vyjádřit 

Náměty, připomínky:  

 Využívám služby nabízené subjekty: 
 V místě bydliště 

(upřednostňuji)  Spíše mimo 
bydliště  Prakticky výhradně mimo 

bydliště 

Napište důvody:  

8 Bytová politika - podporovat především 
(zaškrtněte maximálně dvě možnosti):  Vytváření podmínek pro individuální 

bytovou výstavbu  Výstavbu soukromých nájemních 
domů 

 Výstavbu obecních bytů  Nevím, nemohu se vyjádřit 

Další náměty:  

9 Je rozvoj turistického ruchu ku prospěchu obce 
a regionu? 

 Ano  Nemá podstatný vliv  Převažují negativní dopady 

 Ne  Nevím, nemohu se vyjádřit 

Komentář:  

10 Jaké oblasti mající vliv na zvyšování 
cestovního ruchu by měly být podporovány 
(vyberte více aktivit): 

 Myslivost  Cykloturistika  Hipoturistika (pohled na svět z 
koňského sedla) 

 Golf  Údržba památek (všeho 
typu)  Partnersví se zahraničními 

(ale i tuzemskými) městy 

 Rybolov  Výstavba sportovních 
zařízení  Pořádání kulturních akcí 

nadregionálního významu 

 Pěší 
turistika  Výstavba ubytovacích 

zařízení  Výstavba zařízení lázeňského 
a wellness typu 

 Zvýšená propagace regionu  Nevím, nemohu se vyjádřit 

Další náměty:  

11 Jste spokojen (a) se stavem životního 
prostředí, pořádkem v obci?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 

Upřesněte:  



12 Programy usnadňující život handicapovaným 
spoluobčanům: 

 Jsou velice potřebné  Současný stav je vyhovující 

Náměty:  

13 Měly by být podporovány žádosti o dotace 
určené pro rozvoj místního průmyslu?  Ano - pozitivní dopad na 

zaměstnanost  
Ano, ale pouze  projekty 
šetrné k životnímu 
prostředí 

 Spíše ne 

Komentář:  

Měly by být podporovány žádosti o dotace 
určené pro rozvoj místních služeb?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 

Komentář:  

14 Je kulturní vyžití v obci dostatečné         
(s přihlédnutím na možnosti dané velikostí 
obce)? 

 Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 
vyjádřit 

Komentář:  

 Kulturní vyžití v obci (okolí) – postrádám  (lze 
zaškrtnout více možností): 

 Kino  Divadelní představení  Taneční zábavy 

 Hudební produkce – jaký žánr:  Jiné – upřesněte: 
    

15 Je sportovní vyžití v obci dostatečné           (s 
přihlédnutím na možnosti dané velikostí obce)?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 

vyjádřit 

Postrádám:  

16 Podpora místních společenských, zájmových a 
sportovních sdružení: 

Jsem členem  Ano  Ne 

Podpora je:  Malá  Žádná  Dostatečná 

17 Je dostupnost základní školy vyhovující?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 
vyjádřit Je kvalita výuky dobrá?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  

 Je dostupnost mateřské školy vyhovující?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu se 
vyjádřit Je poskytovaná péče dobrá?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  

 Upřesněte:  

18 Je stav komunikací ve Vaší obci dobrý?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  
Nevím, nemohu se 
vyjádřit 

Je stav chodníků ve Vaší obci dobrý?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  

Je stav komunikací v okolí Vaší obce dobrý?  Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  

 Upřesněte:  

19 Využívá obec dle vašeho soudu všechny 
dostupné možnosti financování (dotace, granty 
z EU...). 

 Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  Nevím, nemohu 
posoudit 

Náměty:  

Vyjmenujte  akce ve vaší obci financované 
tímto způsobem   Neznám 

20 Co nejvíce ve vaší obci postrádáte:  

Co se vám ve vaší obci líbí a nebo nelíbí:  

Na co jste pyšní, co je předností vaší obce:  

 
Všichni, kdo vyplní formulář ve všech bodech a uvedou svou adresu, budou zařazeni do slosování o tři poukázky 
v hodnotě 1000 Kč. Losování bude provedeno pod dohledem předsedy správní rady Místní akční skupiny.  
Cenu věnovala Restaurace a vinárna Na Růžku v Hluboké nad Vltavou, kde bude možno poukázky použít. 
Jméno a příjmení   Ulice  Č.p.  

Město (obec)         PSČ  Telefon, e-mail  

     Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel  losování a předání sponzorské ceny. 
Anketní lístky odešlete nejpozději do 7 dnů po doručení této zásilky zpracovateli prostřednictvím zpětné obálky – obálka, 
v které jste obdrželi tento dotazník (nefrankujte - poštovné hradí zpracovatel). 

Kontakt:  G-PROJECT, s.r.o, Judr. Jan Šmidmayer, Česká 141/66, 370 01 České Budějovice 
e-mail: g-project@g-project.cz, web: www.g-project.cz 

 

Projekt je realizován ve spolupráci s Ekologos, o.p.s. 

 
  Václav Fučík 

  Předseda SR Místní akční skupiny 

 


