Strategický plán rozvoje obce Bukovice 2020–2025

Milí občané,
obec Bukovice zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje obce
Bukovice 2020–2025, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky
a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti. Tento dokument je nezbytný pro podávání
jakýchkoli dotačních žádostí přes evropské fondy. Bude vypracován firmou Envipartner Brno
a financován z dotačního titulu „Efektivní veřejná správa“ přes Dobrovolný svazek obcí DSO
Policka.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí
obce. Dotazník je možno vyplnit také elektronicky na webových stránkách obce. Sběr
dotazníků bude probíhat do 30. 8. 2019. Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdat
v úřední dny na obecním úřadě, vhodit do schránky na budově Obecního úřadu nebo
elektronicky na adresu obec.bukovice@iol.cz.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Vaší obce!
Ing. Milan Šrůtek
Starosta obce
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1.

Jak se Vám ve obci Bukovice žije
velmi dobře
spíše dobře
spíše špatně
velmi špatně

2.

Jak hodnotíte následující oblasti v obci
oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, N=nemohu posoudit

1
Celkový vzhled obce
Místní komunikace včetně chodníků
Dopravní obslužnost
Parkovací plochy
Bezpečnost v obci
Možnosti pro výstavbu RD a kvalita bydlení
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
Občanská vybavenost
Možnost nakupování
Kvalita vzdělávání (ZŠ i MŠ)
Příležitost pro podnikání v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Úroveň kulturního vyžití
Veřejný přístup k internetu
Úroveň sportovního vyžití
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Podpora zájmových (spolkových) organizací
Komunikace obecního úřadu s občany
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2

3

4

5

N

3.

Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Bukovice?
Uveďte maximálně 3 body

4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
1=nejvyšší priorita, obec by měla řešit co nejdříve; 5=nízká priorita, N=nemohu posoudit

1
Rozvoj pozemků pro výstavbu rodinných domů
Výstavba obecních bytů
Opravy a dobudování místních komunikací a chodníků
Vysoká míra cestovního ruchu v obci a s tím související
vysoký automobilový provoz
Vysoké dopravní vytížení silnice II/303
Budování nových parkovišť
Rekonstrukce a budování nových dětských hřišť
Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, stojany na kola,
odpadkové koše)
Stav veřejné zeleně
Více kulturních a sportovních akcí
Zajištění lepší sociální pomoci pro seniory (odvoz k lékaři,
pomoc v domácnosti, nákup….)
Rozšíření kapacity stávající MŠ a ZŠ
Lepší vybavení místní Základní školy
Větší propagace a rozvoj místních kulturních i přírodních
památek
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3

4

5

N

4.

Co je pro Váš život v obci Bukovice nejcennější?
Uveďte maximálně 3 body

5.

Pohlaví:
Muž
Žena

6.

Věk
Do 25 let
25-40 let
41-64 let
65 a více let

7.

Jak dlouho již v obci žijete? (Kolik let)

8.

Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se uskuteční v týdnu
od 16. 9. 2019. O přesném termínu a místě konání budete předem informování. Všichni
jste srdečně zváni! Děkujeme Vám za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku.
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