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Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu  
Zapojení veřejnosti do rozvoje obce, č. GG-MGS1-003,  
který je financován z Fondů EHP. 

 
 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ROZVOJE OBCE 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

Vážení občané členských obcí Mikroregionu Ivančicko, náš mikroregion v současné době zpracovává aktualizaci 
programu rozvoje, ve které chceme vyjasnit jednak priority rozvoje jednotlivých členských obcí a také celého 
našeho mikroregionu a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní 
lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění 
vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla vaše obec 
být, jak může napomoct rozvoji vaší obce mikroregion a co pro to všichni můžeme udělat.  
 
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto anonymním dotazníku. 
Poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny a výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování 
programu rozvoje mikroregionu/obce. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu i na veřejných 
setkáních. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 20. února 2023 na podatelnu vašeho 
obecního/městského úřadu. Dotazník lze vyplnit také online na stránkách www.ivancicko.com. 
 
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.     
        Mgr. Jana Heřmanová 

předsedkyně Mikroregionu Ivančicko 
 

 
1. Kdo jste? 
 

1. muž     2.  žena    3. jiné pohlaví 
 
2. Váš věk? 
 
       1.  15–29 let    3.  50–64 let  

       2.  30–49 let    4.  65 a více let 

 
3. Vaše vzdělání? 
 
       1.  základní     4.  vyšší odborné  

       2.  střední odborné     5.  vysokoškolské 

       3.  střední odborné s maturitou 

 

4. Typ vaší domácnosti: 

 
1. domácnost bez dětí 

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 

3. seniorská domácnost 

4. domácnost více generací 

5. jiná ………………………………… 

Mikroregion 
Ivančicko 
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5. Ve které členské obci Mikroregionu Ivančicko žijete? 
 

1. Biskoupky 

2. Čučice 

3. Dolní Kounice 

4. Hlína 

5. Ivančice 

6. Ketkovice 

7. Kupařovice 

8. Mělčany 

9. Moravské Bránice 

10. Němčičky 

11. Nová Ves 

12. Nové Bránice 

13. Oslavany 

14. Senorady 

 
6. V této obci: 
 

1. žiji od narození 

2. přistěhoval(a) jsem se v dětství spolu s rodiči 

3. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti před více než pěti lety 

4. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 

5. přistěhoval(a) jsem se až v důchodu, užít si na stáří klid a prostředí venkova 

 
7. Jak se Vám v této obci žije? 

 

1.  velmi dobře          4.  spíše špatně 

2.  spíše dobře         5.  velmi špatně 

3.  ani dobře ani špatně 

 
8. Co se vám na vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

1. klidný život 

2. dobré mezilidské vztahy 

3. příznivé životní prostředí 

4. blízkost přírody, možnost pěší turistiky a cykloturistiky 

5. dostupnost pracovních příležitostí 

6. dobrá dopravní dostupnost 

7. dobrá dostupnost školství 

8. dobrá dostupnost obchodů a služeb 

9. dostatečná likvidace odpadů 

10. kulturní a společenský život, volnočasové aktivity 

11. dostatek lékařských (sociálních) služeb 

12. sportovní vyžití 

13. vzhled obce   

14. jiné: ……………………………………………………………………… 
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9. Co se vám na vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

1. přílišný hluk v obci 

2. špatné vztahy mezi lidmi 

3. nezájem lidí o obec 

4. málo kvalitní životní prostředí 

5. nedostatek pracovních příležitostí 

6. chybějící či nedostatečná kapacita v MŠ (ZŠ) 

7. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 

8. nakládání s odpady v obci 

9. nedostatečný kulturní a společenský život 

10. špatná dostupnost lékaře 

11. chybějící Seniortaxi 

12. nevyhovující veřejná doprava 

13. nedostatečná bytová výstavba 

14. nepořádek v obci 

15. špatné podmínky pro podnikání 

16. jiné: ……………………………………………………………………….. 

 
10. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?  
 
..................................................................................................................................................... 
 
11. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 
 

 
Velmi 

spokojen/a 
Spíše 

spokojen/a 
Spíše 

nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 
Je mi to 

lhostejné 

1 Bydlení 1 2 3 4 5 

2 Školství 1 2 3 4 5 

3 Zdravotnictví 1 2 3 4 5 

4 Veřejná doprava 1 2 3 4 5 

5 Kultura a společenský život 1 2 3 4 5 

6 Sportovní vyžití 1 2 3 4 5 

7 Životní prostředí 1 2 3 4 5 

8 Péče obce o své prostředí 1 2 3 4 5 

9 Podmínky pro podnikání 1 2 3 4 5 

10 Rozvoj obce 1 2 3 4 5 

11 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4 5 

 
12. Mezilidské vztahy v obci považujete za:  
 

1.  velmi dobré         4.  špatné 

2.  docela dobré         5.  nedovedu posoudit 

3.  ne moc dobré 
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13. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským 
kontaktům? 
 

1.  rozhodně ano           4.  rozhodně ne 

2.  spíše ano           5.  nedovedu posoudit  

3.  spíše ne 

 
14. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

 
1.  pravidelně (několikrát do týdne)        3. vůbec 

2.  občas (několikrát za měsíc)         4. nemám internet 

 
15.  Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

 

1.  rozhodně ano           4.  rozhodně ne 

2.  spíše ano           5.  nedovedu posoudit  

3.  spíše ne 

 
16. Pokud ano, jak se můžete zapojit?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Jak by se měla obec dále rozvíjet?  
 

1. měla by zůstat přibližně stejně velká 

2. měla by se postupně rozrůstat, ale počet obyvatel by se neměl zvýšit více než o 20%  

3. měla by být využita maximální možná kapacita ploch pro výstavbu domů  

4. nedovedu posoudit 

 
18. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

1. zlepšení podmínek pro podnikání 

2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) 

3. častější spoje veřejné dopravy 

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci 

5. rekonstrukce místních komunikací 

6. podpora školství 

7. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 

8. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 

9. opravy památek v obci 

10. dostupnost lékařské či sociální péče 

11. budování cyklostezek, cyklotras a dalších turisticky zajímavých lokalit 

12. jiné: ……………………………………………………………………… 
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19. Pokud byste měl/a možnost jako ve škole oznámkovat a ohodnotit celkovou činnost vedení vaší 
obce (starosta, místostarostové, zastupitelstvo), jakou známku by od vás dostali: (zakroužkujte 
pouze jednu známku; stupnice 1 - výborná … 5 - nedostatečná) 
 

1  2  3  4  5 
 
20. Vaše obec je součástí Mikroregionu Ivančicko. Víte, co je tento mikroregion vlastně za 
organizaci? 
 

1. Území obce s rozšířenou působností Ivančice 

2. Příspěvková organizace Jihomoravského kraje 

3. Dobrovolný svazek obcí 

4. Spolek 

5. Malý okres 

 

21. Co si představíte pod pojmem území Mikroregionu Ivančicko? 
 

1. Území, kde žiji, se kterým se identifikuji a mám o něm konkrétní představu 

2. Území, kde žiji a se kterým se sice identifikuji, ale nemám o něm moc konkrétní 

představu 

3. Území, kde žiji, ale neztotožňuji se ním, protože z nějakého důvodu necítím vztah k 

takové oblasti 

4. Nemám tušení, o co se jedná 

 
22. Máte dostatek informací o činnosti a fungování mikroregionu? 
 

1. Ano, činnost mikroregionu sleduji a vím, v čem jeho aktivita spočívá 

2. Ano, mám o mikroregionu určité povědomí  

3. Občas informace mám, ale jen povrchně 

4. Nemám téměř žádné informace 

 
23. Uveďte, kde se nejvíce dozvídáte informace, které souvisejí s mikroregionem? 

 

1. Webové stránky obce či Mikroregionu 

2. Facebook 

3. Zpravodaj, regionální tisk, noviny či periodika 

4. Mobilní rozhlas 

5. Videozpravodajství - youtube 

6. Jinde. Kde? …………………………………………….. 
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24. Vyberte pouze jednu ideální členskou obci Mikroregionu, která se v současné době nejlépe 
rozvíjí, může být vzorem pro ostatní a nabízí dle vašeho názoru celkově nejpříznivější podmínky pro 
spokojený život. Může to být obec, kde žijete, pokud jste zde spokojeni. Pokud si ale myslíte, že by 
se vám žilo lépe v jiné obci, uveďte ji: 

 

1. Biskoupky 

2. Čučice 

3. Dolní Kounice 

4. Hlína 

5. Ivančice 

6. Ketkovice 

7. Kupařovice 

8. Mělčany 

9. Moravské Bránice 

10. Němčičky 

11. Nová Ves 

12. Nové Bránice 

13. Oslavany 

14. Senorady 

 
25. Jaké projekty/oblasti rozvoje by měl Mikroregion Ivančicko především řešit, aby to mělo přínos 
pro obec, kde žijete? (zatrhněte maximálně 5 odpovědí) 
 

1. Prosazovat společné zájmy regionu v prioritních oblastech rozvoje – zlepšení dopravní 

dostupnosti, udržení a rozšíření zdravotní péče, obnovitelné energetické zdroje, 

bezpečnost apod. 

2. Kulturní akce a společenský život přímo v naší obci 

3. Propagovat území, přinášet informace z okolí, sdílet akce, přinášet regionální video 

zpravodajství  

4. Odpadové hospodářství – například kompostéry, odpadové nádoby, recyklace 

5. Zvelebování veřejných prostranství – například lavičky, odpadkové koše,…  

6. Zlepšení životního prostředí – například výsadby stromů, zeleně 

7. Budovat cyklostezky propojující obce a města mikroregionu 

8. Založit svazkovou školku/školu pro více obcí 

9. Podporovat lokální ekonomiku 

10. Senior taxi 

11. Volnočasové aktivity pro více generací 

12. Sociální služby 

13. Sport 

14. Zájezdy za kulturou a poznáním 

15. Vzdělávací a osvětové akce 

16. Jiné – uveďte: …………………………………………………………………… 
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26. Jste si vědom/a, že ve městě Ivančice působí pečovatelská služba a denní stacionář a tyto 
služby jsou dostupné i pro všechny další obce mikroregionu? 
 

1. Ano, vím o pečovatelské službě a denním stacionáři v Ivančicích a také vím, že tyto služby 

jsou dostupné i pro všechny další obce mikroregionu 

2. Ano, vím o pečovatelské službě a denním stacionáři v Ivančicích, ale nevěděl/a jsem, že 

tyto služby jsou dostupné i pro všechny další obce mikroregionu 

3. Ne, nevím, že ve městě Ivančice působí pečovatelská služba a denní stacionář, a že tyto 

služby jsou dostupné i pro všechny obce mikroregionu 

 
27. Chtěl/a byste se o náplni těchto služeb dozvědět více (co tyto služby nabízí)? 
 

1. Ano, zajímá mě to 

2. Ne, nezajímá mě to 

 
28. Má smysl, aby sousední obce více spolupracovaly a řešily společně projekty a témata? 
 

1. Ano, spolupráce obcí by se měla více prohlubovat v rámci Mikroregionu Ivančicko a 

hledat další nové příležitosti 

2. Ano, ale je to smysluplné jen při řešení některých projektů a témat 

3. Ne, mikroregion nepotřebujeme. Každá obec by měla fungovat pouze jako samostatná 

jednotka a snažit se udělat sama maximum pro své občany  

 
29. Mikroregion Ivančicko je financován členskými příspěvky od obcí, což tvoří pevný základ jeho 
rozpočtu. Zbytek zdrojů si obstarává vlastní činností a z dotací. Tyto zdroje vrací zpět do obcí 
formou projektů a aktivit, které pro obce vykonává. Členský příspěvek na jednoho obyvatele 
odváděný do společného rozpočtu v roce 2023 činí 40 Kč. S jakým tvrzením se ztotožňujete:  
 

1. Částka je přijatelná, když Mikroregion Ivančicko dělá aktivity ve prospěch naší obce 

2. Částka je přijatelná a mohla by dále růst, pokud by mikroregion byl schopen pro rozvoj 

naší obce udělat ještě více 

3. Částka je už teď příliš vysoká a neměla by dále růst 

4. Nedokážu posoudit 

 

30. Území Mikroregionu Ivančicko se nachází nedaleko od Jaderné elektrárny Dukovany, která 
bude v příštích letech stavět nový blok. Tuto skutečnost považujete za: 
 

1. Spíše příležitost pro rozvoj a další růst regionu 

2. Spíše hrozbu z hlediska životního prostředí 

3. Nepovažuji to za žádnou bezprostřední výhodu, ani nevýhodu 

 

31. Mikroregion Ivančicko by měl svoji činnost do budoucna: 
 

1. Ještě více rozvíjet 

2. Udržet v současném rozsahu 

3. Spíše utlumit a ponechat na samotných obcích  
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32. Co považujete za současný největší nedostatek či hrozbu, který se týká převážné části či celého 
území Mikroregionu Ivančicko: (zatrhněte maximálně 5 možností) 
 

1. Špatnou dopravní dostupnost regionu 

2. Nedostatek pracovních příležitostí 

3. Nedostatek bytů či nemovitostí k bydlení 

4. Nedostatek míst v mateřských školách 

5. Špatný stav silničních komunikací 

6. Nedostatek či špatná dostupnost zdravotních a lékařských služeb 

7. Chybějící infrastruktura v obci, kde žiji 

8. Vysoká cena vodného/stočného 

9. Klimatické změny, sucho, životní prostředí 

10. Nízká kvalita či nedostatek některých služeb, obchodů 

11. Málo cyklostezek 

12. Nízká informovanost  

13. Nedostatek možností volnočasového vyžití 

14. Jiné – uveďte: ………………………………………………………………………. 

 
 

 

Nepovinné – pokud nám chcete dát zpětnou vazbu k dotazníku, nebo něco sdělit, 
pro co jste nenašli prostor, můžete tak učinit zde: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Děkujeme za vyplnění. 
 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 20. února 2023  
na podatelnu vašeho obecního/městského úřadu. 

 
Výsledky dotazníkového šetření budou zpracovány a vyhodnoceny v průběhu roku 2023. 

 
 
Zadavatel dotazníku:  Osoba pověřená zpracováním  

a vyhodnocením dotazníku: 
 
Mikroregion Ivančicko      Ing. Bohumil Smutný 
Palackého náměstí 196/6     
664 91 Ivančice 
 

www.ivancicko.com 


