
 

D O T A Z N Í K     P R O    O B Y V A T E L E    O B C E     T I C H Á 

  

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

naše obec zpracovává nový Strategický dokument rozvoje obce Tichá pro období let 2023-2027, ve 
kterém chceme stanovit směr, jímž se budeme ubírat v dalších letech. Víme, že správně nastavený 
strategický plán by měl odpovídat potřebám občanů a zároveň našim finančním možnostem. Strategický 
plán taktéž bude potřebný i při získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Proto hledáme shodu 
názorů vás – občanů a představitelů obce. 

Průzkum je anonymní a získané výsledky poslouží výhradně jako podklad pro zpracování strategie 
rozvoje. Průzkum je určen pro všechny obyvatele obce starší 15 let. 

Tento dotazník můžete vyplnit: 

1) Online na tomto odkazu: https://forms.gle/vKw2zcmVCAL6wA6CA 
 

2) Papírová forma prostřednictvím Tichavského zpravodaje, kde bude dotazník přílohou vydání     
(č. 2), který vyjde koncem dubna. Dotazník lze stáhnout na webových stánkách obce 
(https://www.ticha.cz/)  a vytištěný je k dispozici na Obecním úřadě Tichá. 
 

Pokud využijete vyplnění on-line, odešlete dotazník pouze elektronicky, v papírové 
formě ho neodevzdávejte! 

 
 

Prosím dodržujte pravidlo 1 občan = 1 dotazník 

 

Sběr odpovědí běží do úterý 31.5.2022, papírové dotazníky můžete odevzdat v úředních hodinách do 
sběrného boxu na obecním úřadě nebo vhodit do poštovní schránky na budově Obecního úřadu Tichá   
(u vchodu do OÚ Tichá na levé straně). 

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webové stránce obce https://www.ticha.cz/ a ve 
zpravodaji č. 3, který vyjde koncem června. 

 

Vedení obce Tichá Vám tímto děkuje za vyplnění dotazníku a těší se na další spolupráci s Vámi. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 



1. Jak jste spokojen/a s obcí jako místem, kde žijete? 

□Velmi spokojen/a                □Spíše spokojen/a              □Spíše nespokojen/a             □Velmi nespokojen/a 
 
2. Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí obce? 

□Výrazně se zlepšilo      □Mírně se zlepšilo      □Zůstalo stejné     □Mírně se zhoršilo   □Výrazně se zhoršilo 
 
3. Přijede-li k Vám návštěva a chtěl/a byste jim představit naši obec, kam byste je vzal/a, co byste jim ukázal/a? 
Co tedy vnímáte jako největší přednosti obce, čeho si nejvíce považujete? 
 
_____________________________________________________________________________________________   
                          
4. Kam byste naopak návštěvu v obci nikdy nevzal/a. Co považujete za největší nedostatek obce, co se Vám 
nelíbí? 
 
____________________________________________________________________________________________     
 
5. Třídím tyto odpady:                                                                                                                           
(Zakřížkujte všechny odpovídající možnosti, případně dopište). 

□Netřídím              □Papír                         □Plasty                           □Sklo                            □Nápojové kartony          

□Textil (využívám kontejner na oblečení)                              □Objemný odpad (využívám kontejnery v areálu za ZŠ)                  

□Jedlé oleje a tuky (využívám nádoby na použitý olej - u čistírny odpadních vod)              □Dřevo 

□Velkoobjemový odpad a železo (využívám organizované svozy)          □Elektrozařízení (využívám zpětný odběr 

vedle ČOV – bývalá výkupna kovů)    □Nebezpečný odpad    □Bioodpad (využívám kompostér/hnědou popelnici)           

□Chybí Vám nádoba na jinou komoditu odpadu? ___________________________________________________                          
 
6. Víte, že efektivita třídění komunálních odpadů má přímý vliv na výši místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství? 

□Ano                                    □Ne 

7. V efektivnějším třídění mi brání:   
(Zakřížkujte všechny odpovídající možnosti, případně dopište). 

□Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad   □Vzdálenost kontejnerů         □Málo informací co, jak a kam třídit 

□Vlastní kompostér na bioodpad                      □Nechuť k třídění                    □Jiné:_________________________ 
 
8. V případě poskytování kompostérů obcí zdarma bych měl/a zájem?  

□Ano                                    □Ne          
                            
9. Jste spokojen/a s údržbou veřejného prostranství? (Zakřížkujte všechny odpovídající možností). 

□Ano               □Ne            □Nepořádek v okolí kontejnerů          □Nepořádek v okolí kostela           □Psí výkaly  

□Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů     □Návrh ke zlepšení: ____________________________________ 
 
10. Víte o nějaké černé skládce, častém výskytu odpadů, hrozícím pádu stromů nebo jiném problému pro 
životní prostředí/riziku pro zdraví? (Prosím popište včetně konkrétního místa). 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 



11.  Chování obyvatel v obci. (Zakřížkujte odpovídající možnosti, případně dopište). 

□Nevhodné chování mladistvých    □Obavy z některých skupin (etnických, soc.) vypište: ___________________             

□Problémy s umisťováním nepovolených staveb, zejména v místě: _____________________________________           

□Problémy s bezpečností dopravy, zejména v místě: _________________________________________________ 

□Překročování povolené rychlosti, zejména v části: _______________□Obavy o majetek □Jiné: ____________ 
 
12. Vnímáte autobusovou dopravní obslužnost v těchto směrech za dostačující? 

Frenštát p. R. <-> Ostrava      □Ano   □Ne, uvítal/a bych spoje v čase: __________________ □Nemohu posoudit 

Frenštát p. R. <-> Kopřivnice □Ano   □Ne, uvítal/a bych spoje v čase: __________________ □Nemohu posoudit 

Frenštát p. R. <-> Frýdlant n. O. přes Tichou  □Ano □Ne, uvítal/a bych spoje v čase: ______ □Nemohu posoudit 

Frenštát p. R. <-> Frýdlant n. O. přes Žuchov □Ano □Ne, uvítal/a bych spoje v čase: ______ □Nemohu posoudit 

□Jiné:_______________________________________________________________________________________ 
 
13. Autobusové zastávky: vepište, jestli Vám chybí, jsou špatně viditelné/značené, chybí nástup. ostrůvek apod.:  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
14. Jaké jsou případné problémy s dopravou v obci? (Zakřížkujte všechny odpovídající možnosti). 

□Problémy s parkováním v místě bydliště             □Špatná průjezdnost obcí, ulicemi  
□Problémy s bezpečností silničního provozu        □S dopravou v obci a okolí jsem spokojen  

□Nedostatečné dopravní značení                            □Jiné, prosím vypište:_________________________________ 
 
15. Jste spokojeni s kvalitou vzdělávání v mateřské a základní škole v Tiché? 

MŠ Tichá       □Ano       □Ne, doporučil/a bych: ____________________________________ □Nemohu posoudit 

ZŠ Tichá        □Ano       □Ne, doporučil/a bych: _____________________________________□Nemohu posoudit 
 
16. Jste spokojeni s vybavením a okolním zázemím mateřské a základní školy v Tiché? 

MŠ Tichá       □Ano       □Ne, doporučil/a bych: ____________________________________ □Nemohu posoudit 

ZŠ Tichá        □Ano       □Ne, doporučil/a bych: _____________________________________□Nemohu posoudit 
 
17. Chybí Vám v obci některá zdravotní nebo sociální služba? (Zakřížkujte odpovídající možnosti, příp. dopište). 

□Domov pro seniory          □Dům s pečovatelskou službou             □Sociálně právní poradenství                □Lékař     

□Zubař                  □Zdravotnické zařízení             □Terénní služby (ošetření a rehabilitace v domácnosti apod.)    

□Donáška nákupu do domu                □Jiné: ________________________________________________________ 
 
18. Domníváte se, že jste dostatečně informování o dění v obci? 

□Ano                                  □Ne                                    □O dění v obci se nezajímám 
 
19. Jaký je Váš nejčastější zdroj informací o dění v obci? (Zakřížkujte odpovídající možnosti). 

□Obecní rozhlas       □Tichavský zpravodaj         □Obecní SMS            □Webové stránky obce           □Z doslechu                

□Úřední deska, příp. další vývěsky                         □Facebook                □Nevyhledávám tyto informace  
 



20. Kultura a sport v obci. 

Kultura    □Vyhovující    □Nevyhovující, postrádám__________________________________________________ 

Sport       □Vyhovující    □Nevyhovující, postrádám__________________________________________________ 
 
21. Jakou investici byste uvítali do budoucích let v rámci obce a kde?  

□Nedostatečné nebo chybějící veřejné osvětlení v části: ______________________________________________ 

□Chybějící chodníky v části: _____________________________________________________________________ 

□Chybějící cyklostezky, zejména v trase: ___________________________________________________________ 

□Dostavba kanalizace a ČOV v části: ______________________________________________________________ 

□Komunikace pro silniční dopravu v části: _________________________________________________________ 

□Veřejná zeleň v části: _________________________________________________________________________                                                       

□Odpadové hospodářství                             □Výstavba obecních bytů                                 □Stavební infrastruktura 

□Jiné:_______________________________________________________________________________________ 
 
22. Další podněty pro správu obce. Co byste očekávali, že by obec měla v dohledné době zřídit v rámci 
veřejných budov či veřejného prostoru? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
23. Jsem: 

□Muž                       □Žena 
 
24. Věk: 

□15–20 let             □21–35 let              □36–50 let               □51–65 let                 □66–80 let           □81 a více let 
 
25. Žiji v oblasti: 

□Střed obce Tichá                                 □Horní konec obce Tichá                            □Dolní konec obce Tichá   

□Žuchov – místní část obce Tichá      □Na Nivách – místní část obce Tichá        □Pružiny – místní část obce Tichá 
 
26. V jakém typu domu bydlíte? 

□Bytový dům                       □Rodinný dům                             □Jiný typ  
 
27. V obci Tichá žiji: 

□Méně než 3 roky              □3,1 – 5 let                  □5,1 – 10 let                  □10,1 – 20 let            □Více jak 20,1 let 
 

Prostor pro Vaše náměty. Zapomněli jsme se něco zeptat? Máte jiný názor? Napište jej zde:  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                     
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                   DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU  


