Sběrná místa:

- Městský úřad Město Albrechtice
- Městská knihovna Město Albrechtice
- Dům s pečovatelskou službou

Vážení spoluobčané,
v rámci zpracování nového Strategického plánu Města Albrechtice probíhá dotazníkové šetření. Jeho cílem je
zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti,
kde naopak problémy a kam si přejete město v budoucnu směřovat.

Dotazník můžete vyplnit také
elektronicky prostřednictím QR kódu:

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu
tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v
rámci tohoto průzkumu sdělíte.
Vyplněný dotazník můžete také zanechat na jakémkoliv sběrném místě nebo jej vyplnit elektronicky.
Předem velmi děkujeme za Vaše odpovědi,

Jana Murová - starostka města

DOTAZNÍK: Strategický plán Města Albrechtice
A.

CELKOVÝ DOJEM
Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?

1.

Souhlasím, že Město Albrechtice je příjemné místo pro život?
Rozhodně ano

2.

Spíše ano

Spíše ano

Spíše ano

Rozhodně ne

Spíše ne

Rozhodně ne

Souhlasím s tím, že Město Albrechtice má dobrou pověst?
Rozhodně ano

5.

Spíše ne

Souhlasím, že Město Albrechtice aktivně usiluje o svůj rozvoj, investuje do zkvalitnění života ve městě a aktivně vyhledává
další finanční zdroje pro financování potřeb města (např. dotace ČR a EU včetně programů přeshraniční spolupráce)?
Rozhodně ano

4.

Rozhodně ne

Souhlasím s tvrzením, že neuvažuji a ani dříve jsem neuvažoval/-a o odstěhování z města?
Rozhodně ano

3.

Spíše ne

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Souhlasím, že město má dobré podmínky pro ekonomickou aktivitu jeho obyvatel (podnikání, nabídka zaměstnání)?
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Co si myslíte, že by vedení města mělo udělat pro jeho lepší vnímání?

B.

OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY A INFRASTRUKTURA
Oznámkujte dostupnost občanské vybavenosti, služeb a infrastruktury ve Městě Albrechtice
(známkujte jako ve škole 1 – nejlepší, 5 – nejhorší; zakroužkujte, označte)

Dopravní obslužnost - spojení s jinými městy a
místy (veřejná doprava)
Mateřské školy (dostupnost a kvalita)
Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)
Dostupnost lékařské péče
Dostupnost sociálních služeb
Podpora zájmové (spolkové) činnosti
Možnost kulturního vyžití
Možnost sportovního vyžití
Maloobchod a služby (stravování, kadeřnictví
apod.)
Volnočasové aktivity pro občany města

1

2

3

4

5

nemohu posoudit

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

nemohu posoudit
nemohu posoudit
nemohu posoudit
nemohu posoudit
nemohu posoudit
nemohu posoudit
nemohu posoudit

1

2

3

4

5

nemohu posoudit

1

2

3

4

5

nemohu posoudit

C.

PROBLÉMOVÉ OBLASTI
Jaké problémy má Město Albrechtice? Které problémy by se ve městě měly řešit?
(vyberte a zakřížkujte variantu)
Je to velmi
Je to problém, V současnosti to Nevnímám to Nemohu
závažný
který by se měl ve není problém, jako problém posoudit
problém, který
městě řešit, ale
ale město by s
a nebude to
by se měl ve
jsou tu jiné
tím mohlo mít problém města
městě rychle a
ani v
závažnější
problém v
intenzivně řešit
budoucnu
budoucnu
problémy

Odliv obyvatel, migrace
Podmínky pro podnikání a
ekonomickou aktivitu obyvatel
Vysoká nezaměstnanost
Neaktivní obyvatelstvo (malé zapojení
do veřejného dění, nezájem o
společenské akce atd.)
Komunikace městského úřadu s
obyvateli (otevřenost, vstřícnost,
informovanost obyvatel atd.)
Kvalita a dostupnost bydlení
Dopravní zatížení (individuální, tranzitní
doprava, parkování atd.)
Dopravní dostupnost města (silnice,
železnice)
Technická infrastruktura (kanalizace,
vodovody, teplovody, čistička atd.)
Bezbariérové město (přechody,
chodníky, přístupy do veřej. budov atd.)
Čistota a pořádek ve veřejném
prostoru
Zdravotnictví (kvalita, dostupnost atd.)
Sociální služby, péče o seniory (kvalita,
dostupnost atd.)
Kvalita životního prostředí
Existence a stav vyloučených lokalit
Sociální problémy (exekuce,
bezdomovectví apod.)
Úroveň kriminality

Komentář (např. jaké další problémy, které by město mělo řešit, vnímáte Vy?)

D.

TYPOVÉ PROJEKTY
Jaké projekty by měly být pro Město Albrechtice prioritou? (vyberte a zakřížkujte variantu)
Rozhodně ano

Spíše ano

Obnova místních komunikací
Obnova a budování technické
infrastruktury města (čistička,
kanalizace, vysokorychlostní internet atd.)
Rekonstrukce a budování objektů
občanské vybavenosti města (školy,
školky, domy pro seniory, veřejné budovy
atd.)
Rozvoj infrastruktury pro cestovní
ruch (cyklotrasy, cyklostezky, zázemí,
péče o památky atd.)
Obnova a budování volnočasové
infrastruktury (sportovní, kulturní,
vzdělávací infrastruktura a zařízení)
Regenerace sídliště (řešení parkování,
zeleně, odpočinkových ploch atd.)
Revitalizace zeleně
Smart City (digitalizace městského
úřadu, inteligentní veřejné osvětlení atd.)
Rozvoj sociálních služeb
Obnova vyloučených lokalit ve městě
Projekty přeshraniční spolupráce
především s Gminou Biala
Komentář (např. jaké další projekty by podle Vás měly být pro město prioritou?)

Spíše ne

Rozhodně ne

Nemohu
posoudit

E.

ÚDAJE O RESPONDENTOVI DOTAZNÍKU
Vyplňte, prosím, následující údaje, které budou využity pouze pro účely tohoto dotazníku.

1.

Pohlaví
Muž

2.

3.

Žena

Jaký je Váš věk?
do 14 let

15 - 25

26 - 35

36 - 50

51 - 65

66 - 80

81 a více

student

zaměstnanec

podnikatel/živnostník

bez zaměstnání

senior

jiné:

Jaké je Vaše zaměstnání?

(prosím doplňte)

4.

Jaký je Váš vztah k Městu Albrechtice?
bydlím ve Městě Albrechtice
bydlím méně než 15 km od Města Albrechtice a město navštěvuji alespoň jednou měsíčně
bydlím dále než 15 km od Města Albrechtice, ale město navštěvuji alespoň jednou měsíčně
bydlím méně než 15 km od Města Albrechtice a město navštěvuji méně než jednou měsíčně
bydlím dále než 15 km od Města Albrechtice, ale město navštěvuji méně než jednou měsíčně

F.

VAŠE PODNĚTY
Napište nám, prosím, co dalšího považujete za důležité pro rozvoj Města Albrechtice?

Děkujeme za Vaše podněty a za Váš čas!

