Strategický plán rozvoje obce pro období 2019–2026

Průzkum potřeb občanů 2019
Výsledky ankety
Celkem se zúčastnilo 		
On-line vstupů 			
Papírových dotazníků 		
Věk respondentů 			
Věkový průměr 			
Ženy				
Muži				

124 respondentů
60 respondentů
64 respondentů
14–87 let
50 let
57 %
43 %

1. Vybavenost obce
• Spokojenost s kabelovou televizí a internetem

Spokojenost s televizí je větší
než s internetem.

• Podpora projektů

Parkovací plochy u vlaku a chodník
do Podmoráně mají podporu většiny
respondentů.
Podíl podporovatelů a odpůrců
zpomalovacích prvků je vyrovnaný.

2. Služby v obci
• Spokojenost se službami v obci

Nejspokojenější jsou
respondenti s mateřskou
školou.

obecní Anketa 2019

• Potřeba bydlení v katastru obce

Služby, které v obci chybí, nebo vyžadují zlepšení:
Bazén
Zlepšení internetu a kabelovky
Více autobusových spojů
Kvalitní obchod s potravinami
Silnice do Velkých Přílep
Sportovní hřiště

• Dům s pečovatelskou službou

Nové bydlení v obci by potřebovalo 23 %
respondentů.
Záměr výstavby pečovatelského domu má
velkou podporu respondentů. Nejvíce mezi
staršími občany.

• Preferovaný způsob komunikace s OÚ

• Spokojenost s obecním úřadem

3. Hospodaření obce
• Preferovaný způsob využití peněz ze skládky

Větší podporu respondentů
mají účelové dotace oproti
nepodmíněným příspěvkům
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obecní AnKeta 2019

• Podpora participativního rozpočtu

• Účast na participativním rozpočtu

• Kamerový systém v obci

Kamerový systém má podporu 54% respondentů. Výrazně větší
podporu má kamerový systém mezi nejstaršími respondenty 76%. Mladší respondenti podporují kamerový systém jen v 38%
případů.

4. Životní prostředí
• Spokojenost se životním prostředím v obci

Nejméně spokojeni jsou
respondenti s kvalitou
ovzduší.

• Ohrožení životního prostředí

Za největší ohrožení kvality životního
prostředí v obci považují respondenti stav
potoka a lokální topeniště.
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5. Volnočasové aktivity
• Spokojenost s možností kulturního vyžití

• Spokojenost s možností sportovního vyžití

• Využití víceúčelového hřiště

• Praktikované sporty

Víceúčelové hřiště
by alespoň jednou
týdně využívalo
38% respondentů.
Nejpreferovanějšími
sporty jsou volejbal,
tenis a fotbal.

6. Co je na Úholičkách nejlepší?

