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Příloha č. 1  Mapa okolí obce Nové Sedlice 

 

 

Zdroj: MAPOVÝ PORTÁL WWW.MAPY.CZ. [online]. [16. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.mapy.cz/#x=18.010158&y=49.907039&z=11, vlastní úprava 
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Příloha č. 2  Mapa obce Nové Sedlice  

 

 

Zdroj: MAPOVÝ PORTÁL MAPS.GOOGLE.CZ. [online]. [16. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl, vlastní úprava 
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Příloha č. 3   Dotazníkové šetření - březen 2010 

SPOKOJENOST OBČANŮ S KVALITOU ŽIVOTA V OBCI NOVÉ SEDLICE 

 

Váţení spoluobčané,  

jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia na VŠB-TU Ostrava, 

Ekonomická fakulta, obor Regionální rozvoj. 

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při vyplnění dotazníků, který je určen pro 

občany obce starší 18 let. Prosím Vás o jeho vyplnění. Zaručuji Vám anonymitu a diskrétnost 

při jeho zpracování. Vyplněný dotazník vhoďte, prosím, do schránky, která bude umístěna na 

plotě domu Hlavní 61 (dům vedle hasičské zbrojnice) od 3. března do 21. března 2010. 

Velmi Vám děkuji za spolupráci. 

Bc. Iveta Petříková (roz. Prossová) 

 

1. Jak jste celkově spokojen/a s Novými Sedlicemi, jako s místem, kde žijete? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

2. Co Vy osobně považujete za největší nedostatek naší obce, co se Vám osobně na 

naší obci nejvíce nelíbí? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost naší obce, čeho si na naší obci 

nejvíce považujete, co se Vám na obci líbí? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Sledujete dění v obci, pokud ano, v jaké formě? Můžete vybrat více odpovědí. 

 úřední deska 

 webové stránky obce www.novesedlice.cz 

 zpravodaj obce 

 veřejná jednání 

 jinak, vepište jak……….. 

 nezajímá mě, nesleduji dění v obci 

 

http://www.novesedlice.cz/
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5. Jste spokojen/a s podáváním informací ze strany Obecního úřadu? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

6. Vyhovuje Vám rozsah úředních hodin pro vyřizování Vašich záležitostí 

v uvedených dnech? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

7. Jste spokojen/a s prací zaměstnanců Obecního úřadu? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

Následující otázky se týkají webových stránek obce, pokud je neznáte, přejděte 

na otázku č. 11 .  

 

8. Kolikrát jste navštívili webové stránky obce? 

 1-2 krát   

 3-5 krát   

 6-10 krát 

 více neţ 10krát  

 

9. Jak jste spokojen/a s internetovými stránkami obce z hlediska přehlednosti? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 
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10. Chybí Vám něco na webových stránkách obce? 

 ne 

 ano, vepište, co Vám chybí (údaje o obci, historie, současnost, přehled akcí, 

….)  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dále pokračujte otázkou č. 12.  

 

11. Proč webové stránky obce neznáte?  

 nemám doma připojení k internetu 

 ani nevím, ţe Nové Sedlice nějaké webové stránky mají 

 nepotřeboval/a jsem je 

 

12. Jak jste spokojen/a s obsahovou náplní Zpravodaje obce?  

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

13. Které akce obce navštěvujete? Můžete vybrat více odpovědí. 

 Obecní ples   

 Posvícení   

 Zpívání u vánočního strom 

 Jiné, vepište………. 

 Ţádné nenavštěvuji 

 Dětský den 

 Doţínkové slavnosti 

 Výstavy 

 

 

14. Jak jste spokojen/a s úrovní akcí, které obec pořádá? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 
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15. Napište, jakým způsobem byste byli ochotni a schopni zvýšit kvalitu kulturních 

obecních akcí. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Chodíte nakupovat do prodejny potravin u hřiště? 

 ne 

 ano, občas 

 ano, pravidelně 

 

17. O jaký sortiment byste rozšířili prodejní nabídku? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Které složky obce znáte? Můžete vybrat více odpovědí. 

 Fotbalový klub    

 Sbor dobrovolných hasičů 

  OKD    

 Klub důchodců 

 Svaz včelařů 

 

19. Kdybyste byli požádáni o pomoc při zvelebení obce, pomohli byste? 

 ne,   proč? …………………………………………………………………………. 

 ano,    finančně  

                         darem 

                         prací       jedno odpoledne v roce 

       jedno odpoledne v měsíci 

           jedno odpoledne v týdnu 

 

20. Navrhněte způsob, jak zabránit devastaci našeho společného obecního majetku 

(veřejná prostranství, lavičky, autobusové zastávky, apod). 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

21. Napište náměty a názory, co byste chtěli změnit v obci? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Prosím o vyplnění Vašich základních identifikačních údajů, které jsou důležité 

pro vyhodnocení závěrů tohoto průzkumu a k jiným účelům nebudou využity. Označte, 

prosím, křížkem.  

 

Pohlaví  
 muţ  

 ţena 

 

Kolik je Vám let?  

 18-25    36-45   56-65 

 26-35    46-55   66 a více 

 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 nedokončené základní 

 základní  

 vyučen/a nebo střední bez maturity 

 střední s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 

 

Jaké je Vaše zaměstnání? 

 student/ka                  zaměstnanec 

 podnikatel/ka (OSVČ)                na mateřské/rodičovské dovolené 

 v domácnosti        nezaměstnaný 

 důchodce 

 jiné  

 

Jak dlouho bydlíte v Nových Sedlicích?  

 méně neţ 5 let 

 5 - 10 let 

 11- 20 let 

 více neţ 20 let 

 od narození 

 

 

 

Děkuji Vám za Vaše vyjádřené názory a podněty a za čas, který jste věnovali 

vyplnění tohoto dotazníku.                                                  

   

Bc. Iveta Petříková 
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Příloha č. 4   Dotazníkové šetření - prosinec 2011 

 

Váţení spoluobčané,  

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia na VŠB-TU Ostrava, 

Ekonomická fakulta, obor Regionální rozvoj. 

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při vyplnění dotazníků, který je určen pro 

občany obce starší 18 let. Prosím Vás o jeho vyplnění. Dotazník s podobnou tématikou byl 

jiţ před dvěma roky zpracováván. Nyní pokračuji ve výzkumu, jehoţ výsledky budou slouţit 

jako podklad pro diplomovou práci.  

Odpovědi doplňte, nebo označte kříţkem. Zaručuji Vám anonymitu a diskrétnost při 

zpracování. Vyplněný dotazník vhoďte, prosím, do schránky, která bude umístěna na plotě 

domu Hlavní 61 (dům vedle hasičské zbrojnice) od 24. listopadu 2011 do 18. prosince 2011. 

 

1. Jak jste celkově spokojen/a s Novými Sedlicemi, jako s místem, kde žijete? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

2. Co Vy osobně považujete za největší nedostatek naší obce, co se Vám osobně na 

naší obci nejvíce nelíbí? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost naší obce, čeho si na naší obci 

nejvíce považujete, co se Vám na obci líbí? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Sledujete dění v obci, pokud ano, v jaké formě? Můžete vybrat více odpovědí. 

 úřední deska 

 webové stránky obce www.novesedlice.cz 

 zpravodaj obce 

 veřejná jednání 

 jinak, vepište jak……….. 

 nezajímá mě, nesleduji dění v obci 

 

5. Jste spokojen/a s podáváním informací ze strany Obecního úřadu? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

http://www.novesedlice.cz/
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6. Jste spokojen/a s prací zaměstnankyně Obecního úřadu?  

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

7. Jste spokojen/a s prací paní starostky a zastupitelstva?  

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

8. Jak jste spokojen/a s obsahovou náplní Zpravodaje obce?  

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

9. Které akce obce navštěvujete? Můžete vybrat více odpovědí. 

 Obecní ples      Dětský den 

 Posvícení      Poţehnání úrody 

 Zpívání u vánočního stromu    Výstavy 

 Jiné, vepište………. 

 Ţádné nenavštěvuji 

 

10.  Jak hodnotíte zapojení obce do výše uvedených akcí? 

 velmi nespokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 velmi spokojen/a 

 

11. Napište náměty a názory, co byste chtěli změnit v obci? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Máte představu jaký je rozpočet obce Nové Sedlice? 

 ne 

 ano 
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13.  Vyberte možnost, která odpovídá Vaší současné představě o výši rozpočtu obce. 

 

 2,7 mil. Kč    3,4 mil. Kč   4,8 mil. Kč   5,6 mil. Kč 

 

 

14. Vyberte jaký je obvyklý podíl z rozpočtu obce, který je určen na investice? 

 

 10 %    15 %   20 %   30 % 

 

15. Víte, které akce obec ze svého rozpočtu financovala v letech 2002-2011? Uveďte, 

prosím, 4 akce, investice. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Uveďte, jaké akce, projekty by podle Vás měla obec financovat ze svého 

rozpočtu? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Prosím o vyplnění Vašich základních identifikačních údajů, které jsou důležité 

pro vyhodnocení závěrů tohoto průzkumu a k jiným účelům nebudou využity.  

Pohlaví  
 muţ  

 ţena 

 

Kolik je Vám let?  

 18-25    36-45   56-65 

 26-35    46-55   66 a více 

 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 nedokončené základní 

 základní  

 vyučen/a nebo střední bez maturity 

 střední s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 
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Jaké je Vaše zaměstnání? 

 student/ka                  zaměstnanec 

 podnikatel/ka (OSVČ)                na mateřské/rodičovské dovolené 

 v domácnosti        nezaměstnaný 

 důchodce 

 jiné  

 

Jak dlouho bydlíte v Nových Sedlicích?  

 méně neţ 5 let 

 5 - 10 let 

 11- 20 let 

 více neţ 20 let 

 od narození 

 

 

Velmi Vám děkuji za Vaše vyjádřené názory, podněty a za čas, který jste 

věnovali vyplnění tohoto dotazníku.                                                  

   

Bc. Iveta Prossová 

 

 

 

 

 

 

 


