Oloví průzkum názorů
Vážené dámy, vážení pánové, milí obyvatelé města Oloví,
plně si uvědomujeme výjimečnost současné pandemické situace a zároveň předpokládáme,
že (minimálně někteří z Vás) aktuálně řešíte nestandardní věci. Chtěli bychom Vás přesto požádat
o 5 minut Vašeho času s vyplněním dotazníku, který nám umožní lépe porozumět Vaší situaci a umožní
nám zároveň z pozice města lépe plánovat a reagovat na vaše přání.
Na základě těchto vstupních dat předpokládáme organizaci společného setkání, kde bychom rádi
pokročili ještě dál tak, aby se nám tu společně dobře fungovalo.
Děkujeme Vám!
Jiří Mikuláš, starosta (starosta@olovi.cz, +420 352 673 232)
Bc. Lukáš Vojtěch Vodenka, DiS., komunitní koordinátor projektu Místa zblízka
(lukas.vodenka@mpsv.cz, 770 173 108)

1. část – aktuální nálada
A) Ohodnoťte prosím Vaši aktuální náladu (obecně):
Škála: 1 nejlepší, 5 nejhorší

1

2

3

4

5

B) Jak moc se Vás aktuální pandemie (Covid-19) dotkla / dotýká?
Škála: 1 vůbec, 5 nejvíc
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B1) Pokud se Vás aktuální pandemie (Covid-19) dotkla:
Dotkla/dotýká se:
•
•
•
•

Zdraví Vašeho / Vašich blízkých
Ekonomické situace
Sociální situace
Psychologické situace

B2) Pokud se Vás aktuální pandemie (Covid-19) dotkla:
Jak by Vám v tomto mohla obec pomoci? (prosím vypište).
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2. část - obec
C) Co považujete za nejdůležitější téma, do čeho by mělo investovat naše město (prosím vypište)?

D) Vyberte prosím maximálně 3 témata, která osobně považujete (z hlediska rozvoje obce) za klíčová:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Výkup a demolice / renovace starých objektů;
Zvelebování veřejných prostor;
Oprava a zlepšování místních komunikací;
Veřejná doprava/spojení s okolím;
Bezpečnost a pocit bezpečnosti;
Úprava a výstavba sportovišť;
Fungování místního mobilního rozhlasu;
Přeshraniční spolupráce s Německem;
Organizaci kulturního vyžití;
Rozšíření kamerového systému;
Spolkový život u nás v obci;
Uklizený veřejný prostor;

E) Co dle Vašeho názoru v naší obci zcela chybí? (prosím vypište)

F) Město pořádá každoročně zájezdy po Česku. Zde je prostor pro Váš nápad, kam chcete jet příště
(až situace dovolí, prosím vypište)

G) Zde je prostor pro jakýkoli další vzkaz vedení obce (prosím napište):

Vážená paní, vážený pane,
mnohokrát Vám děkujeme za Váš čas. Vaše zpětná vazba je velice cenná.
Jiří Mikuláš, starosta (starosta@olovi.cz, +420 352 673 232)
Bc. Lukáš Vojtěch Vodenka, DiS., komunitní koordinátor projektu Místa zblízka
(lukas.vodenka@mpsv.cz, 770 173 108).
Vyplněný dotazník zašlete na e-mailovou adresu starosta@olovi.cz, nebo vhoďte do poštovní
schránky u vchodu na Měú Oloví nejpozději do 5.5.2021.

