PRŮZKUM NÁZORŮ OBČANŮ MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU
ANKETA JE ANONYMNÍ - VÁŠ NÁZOR JE DŮLEŽITÝ
Město Libčice nad Vltavou připravuje strategický plán s cílem stanovit hlavní rozvojový směr města.
Hledáme shodu občanů a představitelů města, které oblasti života mají být prioritně řešeny a jakým způsobem. Zapojte se prosím a přispějte svým názorem a zkušenostmi. Požádejte o vyplnění i své blízké a přátele.
Vyplněný dotazník vhoďte do označeného boxu do 22. května 2018.
Můžete ho vyplnit i on-line na www.libcice.cz. Své odpovědi prosím zaškrtněte („x“):

1. V Libčicích nad Vltavou:
 Pouze bydlím
		
 Bydlím i pracuji

 Pouze chodím do práce/školy
 Jsem na návštěvě

2. Kde pracujete/kam chodíte do školy?
 Libčice n/Vlt.

 Praha

 Kralupy n/Vlt.

 Jinde

3. Čím jezdíte nejčastěji do práce/školy?
 Vlak

 Autobus

 Auto

 Kolo

 Pěšky

4. Čemu se nejraději věnujete ve volném čase? (vyberte max. 2 možnosti)







Kultura a společenské akce
Sport
Vzdělávání (besedy, přednášky, muzea)
Cestování
Zahrada, hobby
Občanské spolky

5. Kde nejčastěji trávíte svůj volný čas? (vyberte pouze 1 možnost)
 Libčice n/Vlt.

 Praha

 Kralupy n/Vlt.

 Jinde

6. Jak jste celkově spokojen/a s životem v našem městě z následujícího pohledu:
		 (Doplňte v rozsahu: Velmi spokojen/a / Spíše spokojen/a / Spíše nespokojen/a / Velmi nespokojen/a)

		
		
		
		
		

Místo pro život		
Rodina a děti		
Prožití stáří		
Dostatek pracovních příležitostí
Volnočasové aktivity		

























7. Zhodnoťte kvalitu životního prostředí ve městě:
		 (Doplňte v rozsahu: Velmi spokojen/a / Spíše spokojen/a / Spíše nespokojen/a / Velmi nespokojen/a)

		
		
		
		

Čistota a vzhled místa, kde bydlím
Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti
Úroveň veřejných prostor (náplavka, parky)





















8. Vyjádřete svou úroveň spokojenosti s danou oblastí. Pokud nevíte, nechte políčko volné:
		 (Doplňte v rozsahu: Velmi spokojen/a / Spíše spokojen/a / Spíše nespokojen/a / Velmi nespokojen/a)

		 Školství:
			
			
			
			
		 Doprava:
			
			

Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Nabídka kroužků pro děti
Předškolní zařízení (MC Malina a jiné)
Parkování v centru města (u vlaku, školy)
Vlakové spojení
Autobusové spojení





































		 Služby:
			
			
		 Volný čas:
			
			
			
		 Město:
			
			
			
		 Zdraví:
			

Gastronomická zařízení (restaurace, …)
Potraviny a obchody
Nabídka dalších služeb (kadeřnictví apod.)
Sport a nabídka sportovního vyžití
Kulturní a společenské aktivity
Dětská hřiště
Spolková činnost
Svoz odpadu
Bezpečnost ve městě
Údržba komunikací
Péče o veřejné prostory
Zdravotní péče
Pečovatelská služba

























































9. Kterou z uvedených oblastí hodnotíte jako nejvíce problematickou? (vyberte pouze 1 oblast)
		

		

		

		


Školství			
Doprava			
Služby/občanská vybavenost
Trávení volného času		






Provoz města
Zdravotní služby
Podnikatelské prostředí a zaměstnanost
Jiné

10. Co byste si přál/a v Libčicích změnit na prvním místě?
		………………………………………..……………..……………………………………….……………..……………………………………….……………..……
		…………………………………..........................................................................................................................................................................................

11. Jaké náměty rozvoje města se Vám líbí? (vyberte max. 5 možností)
		

		

		

		

		

		


Cyklostezka			
Lávka přes Vltavu			
Turistické trasy			
Běžecké stezky			
Komunitní centrum			
Koncertní sál			








Sportovní hala
WiFi point
Záchytná parkoviště
Sociálně bytové projekty
Rozvoj cestovního ruchu
Revitalizace veřejných ploch

		
 Jiné ……………………………………….……..........................................................................................……………………………………….……

12. Jaký druh cestovního ruchu vnímáte jako vhodný pro Libčice? (vyberte pouze 1 možnost)
 Cyklistika

 Pěší turistika

 Jiný

 Žádný

13. Čeho si na Libčicích nejvíce ceníte a chtěl/a byste to do budoucna zachovat?
		………………………………………..……………..……………………………………….……………..……………………………………….……………..……
		…………………………………..........................................................................................................................................................................................

14. Jste:
 Muž

 Žena

15. Kolik je vám let:
 Do 18 let

 19-35 let

 36-50 let

 51-65 let

 66-75 let

 76 a více let

16. Kolik máte dětí ve věku do 15 let?
 1 dítě

 2 děti

 3 děti a více

 Nemám děti

17. Ukončené vzdělání:
 Základní

 Středoškolské

 Vysokoškolské

18. Pracujete jako:
 Zaměstnanec		

 Podnikatel

19. Jste ochoten/a se zúčastnit osobního rozhovoru? Pokud ano, prosím uveďte svůj email:
		
……………………………………….……………..…..........................................…………@…………...............................................…………….…………
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
Průzkum probíhá pro potřeby tvorby strategického plánu rozvoje města.

