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Příloha č. 1 - Dotazník ke strategii rozvoje obce Klíny 

Dotazník obce Klíny k rozvoji obce 

Dobrý den. Obdržel jste oficiální dotazník obce k rozvoji obce Klíny. Dotazník je zcela anonymní a 

zpracované údaje budou využity při stanovování dalších rozvojových aktivit v obci. 

 

1. Jaký je Váš vztah k obci Klíny? (zaškrtněte 1 položku) 

 trvale žijící občan   podnikatel v obci  chatař 

2. Co se Vám nejvíce v obci líbí? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 mezilidské vztahy   životní prostředí  sportovní aktivity  

 vzhled obce   kulturní aktivity  dostupnost služeb 

 podnikatelské příležitosti    jiné, uveďte …………………….. 

3. Co se Vám naopak nejvíce nelíbí na obci? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 mezilidské vztahy   životní prostředí  nedostatek pracovních příležitostí 

 vzhled obce   dostupnost služeb  dopravní spojení s městem 

 podnikatelské příležitosti   stav infrastruktury 

4. Které služby Vám v obci nejvíce chybí? (zaškrtněte 1 položku) 

 škola     obchod    lékař 

 restaurace    benzinová stanice  jiné, uveďte …………….. 

5. V čem vidíte největší překážky rozvoje obce? (zaškrtněte 1 položku) 

 špatné vedení obce  nedostatek financí   ochranné pásmo etylénovodu 

 neochota lidí    Lesy ČR   ochranné pásmo NATURA 2000  

6. Jaké aktivity považujete pro rozvoj obce jako zásadní? (zaškrtněte max. 2 položky) 

 oprava komunikací  rozšíření kulturních a sportovních aktivit 

 posílení služeb v obci   zlepšení propagace obce   zrušení etylénovodu 

 orientace na turistiku  využití obnovitelných zdrojů  zlepšení dopravní obslužnosti  

7. Jste ochoten se podílet na rozvoji obce?  

 ano, pomůžu finančně   ano, pomůžu prací   ne, nemám čas  

 ne, nechci    nevím 

 

 

Prosím vyplněný dotazník odevzdejte do poštovní schránky u Obecního úřadu Klíny nebo do zapečetěné krabice 

na recepci v hotelu Emeran nejpozději do 15.12.2010. Děkuji.  

Starosta obce  
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Příloha č. 2  - Komunální technika na Klínech 

 

                      Zdroj : vlastní 

 

Příloha č. 3 - Snowtubing 

 

  Zdroj : www.kliny.cz  
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Příloha č. 4 – Zrekonstruovaná knihovna 

 

Zdroj: Obec Klíny 

Příloha č. 5 – Zvonička Klíny 

 

     Zdroj: Obec Klíny 
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Příloha č. 6 – přírodní rezervace Černý rybník 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: rangiroa.sweb.cz
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Příloha č. 7

 


