Dotazník pro obce mikroregionů Hlučínsko a Hlučínsko-západ
a spolupracujících obcí (městské části – Lhotka, Petřkovice, Hošťálkovice, Malé Hoštice)
pro aktualizaci Integrované strategie území Hlučínska (dále jen ISÚ)
prosím odpovědi označte: elektronické vyplnění – červeně nebo dopište, ruční vyplnění-zakroužkujte a dopište a zašlete do
30.11.2011:
a) elektronicky na adresu : mashlucinsko@seznam.cz
b) osobně na Hoštickou a.s. – sídlo MAS Hlučínsko
c) poštou : Kancelář MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Název obce/města:
Počet obyvatel:
I. Doplnění ISÚ bod 1.3 – informace o obci/městě (každá obec/město může doplnit informace dle vlastního
uvážení) – prosím dopište:

II. Aktualizace/doplnění bodu 2.1 – Ekonomika Hlučínska
II. 1. Výjezd obyvatel za prací mimo katastr obce/města (dle Vašich dostupných informací nebo Vašeho odhadu):
a) více než 70%

b) 50-69%

c) 25-49%

d) pod 25%

II. 2. Výjezd za prací je převážně do (dle Vašich informací nebo Vašeho odhadu):
a) Ostrava

b) Opava

c) jiná obec/město:…………..

II. 3. Dopravní obslužnost pro výjezd za prací (dle Vašich dostupných informací nebo Vašeho odhadu):
a) výborná (lze dojíždět na 3 směnný provoz)

b) průměrná (lze dojíždět na 2 směnný provoz)

c) slabá (lze dojíždět na 1 směnný provoz)

d) špatná (nutno dojíždět vlastním prostředkem)

II. 4. Dle Vašich dostupných informací působí v katastru obce/města
II. 4. 1. Aktivně působících právnických osob/firem :
V oborech (počet):
a) zpracovatelský průmysl:
aa) kovy, kovodělné výrobky:
ab) dřevařství:
ac) elektro:
ad) oděvnictví a textil:
b) stavebnictví:
c) služby:
d) ubytování, pohostinství a rekreační služby:
e) zemědělství:
f) lesnictví:
g) rybníkářství:
h) tradiční řemesla (která/počet):
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II. 4. 2. Aktivně působících fyzických osob (vykonávajících živnost – dle Vašeho odhadu nebo zkušenosti
z obce/města):
a)zpracovatelský průmysl:
aa) kovy, kovodělné výrobky:
ab) dřevařství:
ac) elektro:
ad) oděvnictví a textil:
b) stavebnictví:
c) služby:
d) ubytování, pohostinství a rekreační služby:
e) zemědělství:
f) lesnictví:
g) rybníkářství:
h) tradiční řemesla (která/počet):
III. Aktualizace/doplnění bodu 2.2 - Cestovní ruch, rekreace a sport
III. 1. Ubytovací kapacity na katastru obce/města (celoroční/sezónní –označte dopsáním C nebo S):
a) hotel (ks/počet lůžek):
b) penzion bez stravy (ks/počet lůžek):
c) penzion se stravou (ks/počet lůžek):
d) ubytování v soukromí (ks/počet lůžek):
e) turistická ubytovna (ks/počet lůžek):
f) kemp (ks/počet pevných lůžek/kapacita ostatních ubytovacích míst):
g) jiné (dopište prosím: druh/ks/počet lůžek):
III. 2. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v obci/městu v % za rok/sezónu:
a) hotel:
b) penzion bez stravy:
c) penzion se stravou:
d) ubytování v soukromí:
e) turistická ubytovna:
f) kemp:
g) jiné:
III. 3. Stravovací kapacity na katastru obce/města (celoroční/sezónní –označte dopsáním C nebo S) :
a) pohostinství/restaurace/hospoda pouze s nápoji nebo studenou kuchyní (ks/počet míst):
b) bufet, rychlé občerstvení (ks/počet míst)
c) restaurace s teplou kuchyní-odpoledne, večer (ks/počet míst):
d) restaurace s celodenní stravou (ks/počet míst):
e) ostatní stravovací zařízení nabízející stravování pro veřejnost (např. školní, závodní jídelna,..) (ks/počet míst):
f) jiné (dopište prosím: druh/ks/počet míst):

III. 4. Je k dispozici agroturistické turistické centrum v katastru obce/města?:
a) Ano (pokračujte prosím v III. 4. 1.)
b) Ne
III. 4. 1. Jestliže ano (celoroční/sezónní –označte dopsáním C nebo S):
2

a) ubytování k dispozici: aa) Ano
b) stravování k dispozici: ba) Ano
c) sportovní vyžití:
ca) Ano

ab) Ne
bb) Ne
cb) Ne

III. 5. Určení cílové skupiny veřejných sportovišť na území katastru obce/města:
III. 5. 1. celoroční
a) děti do 18 let
b) mladé lidé do 30 let
c) senioři
III. 5. 2. sezónní
a) děti do 18 let
b) mladé lidé do 30 let
c) senioři

d)bez omezení věku
d) bez omezení věku

III. 6. Veřejná sportovní zařízení v obci/městě (celoroční/sezónní – označte dopsáním C nebo S) Ano –Ne +
odhad využívání:
1. golfové hřiště:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
2. jezdecký areál:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
3. tenisový kurt/hala: a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
4. squashová hala:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
5. minigolf:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
6. sportovní víceúčelová hala: a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
7. zimní stadion:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
8. koupaliště/bazén:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
9. posilovna:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
10. inlinové sportoviště/skateboard: a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
11. letiště:
a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)
12. jiné (prosím dopište určení/zaměření): a) Ne
b) Ano
ba) maximální (nad 70%)
bb) střední (40%-70%)
bc)minimální (do 40%)

III. 7. Cyklostezky – počet km celkem, % navýšení od roku 2008 (cca + popis, zda jsou součástí regionálního
vybudování) – prosím dopište:

III. 7. 1. Rozdělení délky cyklostezek v km podle povrchu (doplňte směr)– prosím dopište:
a) zpevněné cyklostezky (asfalt) –
b) zpevněné cyklostezky (šotolina) –
c) nezpevněné cyklostezky (hlína a jiné) 3

III. 8. Kulturní a historické objekty, pamětihodnosti v obci/městě určené pro návštěvu veřejnosti (Ne/Ano-název)
a) zámek:
aa) Ne
ab) Ano – název:
b1) kostel:
ba1) Ne
bb1) Ano – název:
b2) kostel:
ba2) Ne
bb2) Ano – název:
c1) kaple/Boží muka: ca1) Ne
cb1) Ano – název:
c2) kaple/Boží muka: ca2) Ne
cb2) Ano – název:
d) galérie:
da) Ne
db) Ano – název:
e) muzeum/skanzen: ea) Ne
eb) Ano – název:
f) památník:
fa) Ne
fb) Ano - název
g1) stavební historický objekt: ga1) Ne
gb1) Ano – název:
g2) stavební historický objekt: ga2) Ne
gb2) Ano – název:
h1) náhrobek/hřbitov: ha1) Ne
hb1) Ano – název:
h2) náhrobek/hřbitov: ha2) Ne
hb2) Ano – název:
i) park (určený k návštěvě veřejnosti): ia) Ne
ib) Ano – název:
j1) dřevina:
ja1) Ne
jb1) Ano – název:
j2) dřevina:
ja2) Ne
jb2) Ano – název:
k) jiné (prosím dopište):
III. 9. Vybrané kulturně-společenské tradiční akce pořádané v obci/městě (měsíc konání – zaměření) – prosím
dopište:

III. 10. Sportovní tradiční akce pořádané v obci/městě (měsíc konání – zaměření)- prosím dopište:

III. 11. Náboženské tradiční akce pořádané farností/obcí/města (měsíc konání – zaměření – prosím dopište):

III. 12. Účast návštěvníků na akcích je dle Vašeho názoru:
III. 12. 1. podle počtu – výši hodnoty prosím odvoďte od kapacity zařízení, území, lokality:
a) vysoká (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) všech pořádaných akcí
b) vysoká (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) jen vybraných akcí - kterých
c) střední (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) všech pořádaných akcí
d) střední (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) jen vybraných akcí - kterých
e) nízká (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) všech vybraných akcí
f) nízká (napište prosím Váš názor na hodnotu vysoká) jen vybraných akcí - kterých
III. 12. 2. podle spokojenosti pořadatelů:
a) jsme velmi spokojeni s návštěvností všech pořádaných akcí
b) jsme velmi spokojeni s návštěvností jen vybraných akcí - kterých
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c) jsme spokojeni s návštěvností všech pořádaných akcí
d) jsme spokojeni s návštěvností jen vybraných akcí - kterých
e) nejsme spokojeni s návštěvností všech pořádaných akcí
f) nejsme spokojeni s návštěvností jen vybraných akcí - kterých
III. 12. 3. skladba návštěvníků pořádaných akcí (dle Vašich informací nebo Vašeho názoru):
a) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé obce
b) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé okolních obcí
c) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé příslušného mikroregionu (Hlučínsko/Hlučínsko-západ)
d) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé celého regionu Hlučínska
e) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé okresu Opava
f) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé Moravskoslezského kraje
g) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé celého regionu Hlučínska a přeshraničních polských obcí
h) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé okresu Opava a přeshraničních polských obcí
i) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé Moravskoslezského kraje a přeshraničních polských krajů
j) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé celé České republiky
k) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé celé České republiky a Polska
l) návštěvníci jsou převážně (51% a více) obyvatelé celé České republiky a dalších zemí
m) jiná skladba návštěvníků (prosím dopište):
III. 13. Společenská, duchovní a vzdělávací místa v obci (Ne/Ano-počet(název) + kapacita+% využití-prosím
dopište):
a) jesle:
aa) Ne
ab) Ano b) MŠ:
ba) Ne
bb) Ano c) ZŠ (1. stupeň/2.stupeň/ oba stupně): ca) Ne
cb) Ano d) střední škola:
da) Ne
db) Ano e) umělecká škola/centrum:
ea) Ne
eb) Ano f) celoroční kino:
fa) Ne
fb) Ano g) letní kino:
ga) Ne
gb) Ano h) společenský sál mimo kulturní dům: ha) Ne
hb) Ano i) kulturní dům včetně společenského sálu: ia) Ne
ib) Ano j) knihovna:
ja) Ne
jb) Ano k) samostatné farnosti (Ano/ne- spadá pod farnost -dopište prosím název farnosti):
ka) Ne – farnost:
kb) Ano
l) církevní centra:
la) Ne
lb) Ano m) centrum volného času:
ma) Ne
mb) Ano n) jiné (prosím dopište):
IV. Aktualizace/doplnění bodu 2.3 – Infrastruktura
IV. 1. Silniční tahy a místní komunikace obcí/městem:
IV. 1. 1 . - I. třídy (č. silnice + směr průtahu): pokud neprochází katastrem, neodpovídejte
a) Stav vozovky:
aa) dobrý
ab) po rekonstrukci v posledních 3 letech
ac) je plánovaná rekonstrukce v příštích 3 letech
ad) havarijní
b) Dopravní ruch (dle vlastního uvážení nebo podle provedených studií):
ba) nadměrný (nad 10 000 aut denně) bb) vysoký (nad 5 000 aut denně)
bc) střední (2 000 – 5 000 aut denně) bd) nízký (do 2 000 aut denně)
IV. 1. 2. - II. třídy (č. silnice + směr průtahu): pokud neprochází katastrem, neodpovídejte
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a) Stav vozovky:
aa) dobrý
ab) po rekonstrukci v posledních 3 letech
ad) havarijní

ac) je plánovaná rekonstrukce v příštích 3 letech

b) Dopravní ruch (dle vlastního uvážení nebo podle provedených studií):
ba) nadměrný (nad 10 000 aut denně) bb) vysoký (nad 5 000 aut denně)
bc) střední (2 000 – 5 000 aut denně) bd) nízký (do 2 000 aut denně)

IV. 1. 3. - III. třídy – místní komunikace – počet km celkem:
a) Stav vozovky – v km (dopsat):
aa) dobrýab) po rekonstrukci v posledních 3 letech ac) je plánovaná rekonstrukce v příštích 3 letechad) havarijníIV. 1. 4. - IV. třídy – místní komunikace - počet km celkem:
a) Stav chodníků v km (dopsat):
aa) dobrýab) po rekonstrukci v posledních 3 letech ac) je plánovaná rekonstrukce v příštích 3 letechad) havarijníIV. 2. Železniční doprava:
IV. 2. 1. Vede obcí/městem železniční doprava:
a)Ano (pokračujte prosím IV. 2. 2. a IV. 2. 3.)
b) Ne
IV. 2. 2. Jestliže ano, pak frekvence dopravní železniční obsluhy je ve srovnání s rokem 2008 (dle Vašeho
uvážení):
a) vyšší o10% b) vyšší o 20% a více
c) stejná
d) nižší o 10% e) nižší o 20% a více
IV. 2. 3. Využitelnost dopravní obsluhy obyvateli Vaší obce/města je (dle Vašeho uvážení):
a) vyšší o10% b) vyšší o 20% a více
c) stejná
d) nižší o 10% e) nižší o 20% a více
IV. 3. Letecká doprava:
Je-li v katastru Vaší obce letiště, pak:
IV. 3. 1. Je využíváno pro zemědělské účely:
IV. 3. 2. Je využíváno pro sportovní účely:
IV. 3. 3. Je využíváno pro rekreační, turistické účely:

a) Ano--% využití (cca):
a) Ano--% využití (cca):
a) Ano--% využití (cca):

IV. 4. Zásobování vodou:
IV. 4. 1. Obec/Město má vlastní vodovod:
a) Ano
IV. 4. 2. Jestliže ne, distribuci pitné vody zajišťuje:

IV. 5. Kanalizace a čištění odpadních vod:
IV. 5. 1. Obec/město má vybudovanou kanalizaci a ČOV:
a) Ano (pokračujte prosím IV. 5. 2.)
b) Ne (pokračujte prosím IV. 5. 3.)
IV. 5. 2. Jestliže ano, stav kanalizace a ČOV:
a) vyhovující b) po rekonstrukci v posledních 5 letech

b)Ne
b)Ne
b)Ne

b)Ne (pokračujte prosím IV. 4. 2.)

c) plánovaná rekonstrukce v příštích 5 letech
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d) havarijní
IV. 5. 3. Jestliže ne, pak obec/město:
a) plánuje výstavbu do 3 let
b)plánuje výstavbu do 5 let

c)plánuje výstavbu do 5-10 let d) neplánuje

IV. 6. Elektrická energie:
Se zásobováním elektrické energie a její plynulostí jsme:
a) velmi spokojeni
(výpadky nejsou)
b) spokojeni (výpadky nejsou často-jen zásahem přírody)
c) méně spokojeni (výpadky zásahem přírody a alespoň 1x/měsíc přerušení dodávky)
d) méně spokojení (výpadky zásahem přírody a nejméně 2x a více/měsíc přerušení dodávky)
IV. 7. Zásobování plynem:
IV. 7. 1. Obec/město je napojena na plynovod:
a)Ano (pokračujte prosím IV. 7. 2.)
b) Ne
IV. 7. 2. Se zásobováním zemním plynem a plynulostí jsme:
a) velmi spokojeni
(výpadky nejsou)
b) spokojeni (výpadky nejsou často-jen zásahem přírody)
c) méně spokojeni (výpadky zásahem přírody a alespoň 1x/měsíc přerušení dodávky)
d) méně spokojení (výpadky zásahem přírody a nejméně 2x a více/měsíc přerušení dodávky)
IV. 8. Obnovitelná energie
IV. 8. 1. Využívá obec/město obnovitelné zdroje energie?
a) Ano (pokračujte prosím IV. 8. 2.)
b) Ne
IV. 8. 2. V kolika zařízeních je využíván obnovitelný zdroj energie – prosím dopište počet:
V. Aktualizace/doplnění bodu 2.5 – Životní prostředí
V. 1. Vzduch
V. 1. 1. Na území katastru obce měřící stanice na kvalitu ovzduší
a) Je
b) Není
V. 1. 2. Údaje o kvalitě ovzduší v obci/městě pravidelně pro obyvatelé obce/města
a) Zjišťujeme b) Nezjišťujeme
V. 1. 3. Není-li v katastru obce/města měřící stanice, máme k dispozici údaje (prosím dopište) :
a) nejbližší měřící stanice, která je v………
b) krajských údajů
c) jiné (prosím dopište):
V. 1. 4. Obyvatelé obce/města o stavu ovzduší informujeme
a) pravidelně – interval: aa) 1x denně
ab) 1x týdně ac) 1x měsičně
ad) jiný (prosím dopište)
b) nepravidelně:
ba) jen v určitém ročním období, a to pravidelně (jaro-léto-podzim-zima)
bb) jen při nepříznivých hodnotách
bc) jiné (prosím dopište):
c) neinformujeme veřejnost, jen vybrané organizace
d) neinformujeme vůbec
V. 1. 5. Vytápění v obci (dle Vašich dostupných informací):
a) obyvatelé a organizace používají k topení převážně plyn, elektřinu (nad 70% objektů a domů)
b) obyvatelé a organizace používají k topení plyn a tuhá paliva (kaly, uhlí), cca 50%/50%
c) obyvatelé a organizace používají k topení tuhá paliva (kaly, uhlí) (nad 70% objektů a domů)
d) obyvatelé a organizace používají k topení tuhá paliva a dřevo, v poměru cca:…………………..%
e) obyvatelé a organizace používají k topení plyn, tuhá paliva (kaly, uhlí), dřevo v poměru cca:……………….%
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f) obyvatelé a organizace používají obnovitelné zdroje energie, ve výši cca:……………………% z celkových
zdrojů používaných pro vytápění

V. 2. Odpady
V. 2. 1. Svoz komunálního odpadu se uskutečňuje:
a)pro obyvatelé:
aa)1x týdně
ab) 2x týdně ac) 1x za 2 týdny
b) pro organizace:
ba) 1x týdně bb) 2x týdně bc) 1x za 2 týdny
V. 2. 2. Firmy v obci/městu
a) jsou zapojeny do systému svozu odpadu
b) svoz odpadu si zajišťují sami
V. 2. 3. Existují v obci/městu:
a) sběrny druhotných surovin:
aa) Ano
ab) Ne
b1) sběrný dvůr pro vybranou komoditu (např. elektroodpad) ba1) Ano
b2) sběrný dvůr pro více komodit
ba2) Ano
V. 2. 4. Provádí se třídění odpadu v obci/měst podle surovinu:
a) kovy
aa) Ano
ab) Ne
b) papír
ba) Ano
bb) Ne
c) plasty
ca) Ano
cb) Ne
d) sklo
da) Ano
db) Ne
e) nápojové kartony
ea) Ano
eb) Ne
f) bioodpad
fa) Ano
fb) Ne
g) elektrospotřebiče
ga) Ano
gb) Ne
h) nebezpečný odpad
ha) Ano
hb) Ne
i) velkoobjemový odpad
ia) Ano
ib) Ne
j) jiný (prosím dopište):
V. 2. 5. Využívání recyklátů v obci/městu:
a) Ano
b) Ne

ad) jiné (prosím dopište)
bd) jiné (prosím dopište

bb1) Ne
bb2) Ne

V. 3 Voda
V. 3. 1. Počet vodních nádrží, rybníků, lomů, náhonů, návesních rybníčků, umělých vodních nádrží na území
katastru obce/města /prosím dopište):………………………….
V. 3. 2. Plocha vodních nádrží (prosím dopište - uvádějte jednotlivě):
1.
2.
V. 3. 3. Plocha rybníků (prosím dopište - uvádějte jednotlivě):
1.
2.
V. 3. 4. V obci/městě se znečistěné povrchové vody (potoky, říčky,..):
a) Nacházejí
b) Nenacházejí
V. 3. 5. V obci/městě se ohrožené znečištěním povrchové vody:
a) Nacházejí
b) Nenacházejí
V. 3. 6. Hlavním zdrojem znečištění/ohrožení znečištění vod je (prosím dopište-dle Vašeho názoru):
…………………………………………………………..
V. 3. 7. Rizikem povodní je Vaše obec/město ohroženo:
a) Ano (pokračujte prosím V. 3. 8.)
b) Ne
V. 3. 8. Jestliže ano, povodně se vyskytují v obci:
a) pravidelně – několikrát v roce
b) nepravidelně (prosím napište nejvyšší riziko vzniku povodní):……………………
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c) jiné (prosím dopište):
V. 3. 9. Protipovodňové zabezpečení v obci/městě
a) Ano, je vybudované
b) Je vybudované pouze částečně, zbytek je v realizaci
c) Je vybudované pouze částečně, zbytek je v plánu do 5 let
d) Je vybudované pouze částečně, zbytek není v plánu do 5 let
e) Ne, není vy\budované, nepotřebujeme jej
f) Ne, není vybudované, je v plánu do 5 let
g) Ne, není vybudované, není v plánu do 5 let
V. 3. 10. Je-li v obci protipovodňové zabezpečení, jaký typ (prosím dopište):
……………………………………………………
V. 3. 11. Čištění a pravidelná údržba vodních toků se v obci/městě (dle Vašich informací):
a) provádí pravidelně (xx/ za období – prosím dopište)
b) provádí nepravidelně (kdy, jak často – prosím dopište)
c) neprovádí
V. 4. Hluk
V. 4. 1. Měření hluku v obci/městě:
a) Provádí se pravidelně (prosím dopište interval):
b) Bylo provedeno v posledních 3 letech
c) Bude provedeno do 3 let
d) Neprovádí se
V. 4. 2. Jsou-li známé výsledky měření hluku v obci/městě (nebo jejich částech) je veřejnost:
a) informována pravidelně (prosím dopište interval):
b) informována nepravidelně
c) není informovaná
V. 4. 3. Výsledky měření řadí Vaší obec/město:
a)do kategorie se zvýšeným hlukem
b) nemáme problémy s hlukem
V. 5. Půda a chráněná území:
V. 5. 1. Je na území katastru obce/města území, které je ohroženo erozí:
a) Ano (pokračujte prosím V. 5. 2.)
b) Ne
V. 5. 2. Jestliže ano a znáte detaily, prosím popište:
V. 5. 3. Prosím napište přírodní rezervace, významné krajinné prvky a chráněná území na katastru Vaší
obce/měst- název, velikost a typ:
1.
2.
VI. Sociální oblast
VI. 1. Sociální služby
VI. 1.1. Jsou ve Vaší obci/městě k dispozici sociální služby:
a) Ano (pokračujte prosím VI. 1. 2. a VI. 1. 3.)
b) Ne (pokračujte prosím VI. 1. 4.)
VI. 1. 2. Druhy sociální služeb ve Vaší obci/městu:
a) asistenční služba
aa) pro postižené
ab) pro seniory
ac) pro všechny
b) denní stacionář
ba) pro postižené
bb) pro seniory
bc) pro všechny
c) domov důchodců
d) dům s pečovatelskou služnou
da)pro postižené
db)pro seniory
dc) pro všechny
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e) chráněné dílny
f) jiné (prosím dopište)

VI. 1. 3. Obec/Město stávající služby považuje za:
a) dostatečné, ale má v plánu je do 3-5 let rozšířit
b) dostatečné, ale nemá v plánu je do 3-5 let rozšířit
c) málo dostatečné, má v plánu je do 3-5 let rozšířit
d) málo dostatečné, ale neplánuje je do 3-5 let rozšířit
VI. 1. 4. V Obci/městě nejsou k dispozici sociální služby a obec/město:
a) nemá v plánu do 3-5 let služby zřídit
b) má v plánu do 3-5 let služby zřídit (pokračujte prosím VI. 1. 5.)
VI. 1. 5. Plánované služby v obci/městě do 3-5 let (prosím dopište typ plánované sociální služby):
1.
2.
VI. 2. Zdravotnictví
VI. 2. 1. Lékařské zařízení/ordinace ve vaší obci/městě:
a) Ano, je k dispozici (pokračujte prosím VI. 2. 2.)
b) Ne, není k dispozici, občané musí dojíždět do vedlejší obce (pokračujte prosím VI. 2. 3.)
VI. 2. 2. Ordinace, které jsou ve Vaší obci/městě k dispozici:
a) praktický lékař (děti, dospělí)
aa) Ano
ab) Ne
b) gynekolog
ba) Ano
bb) Ne
c) stomatolog
ca) Ano
cb) Ne
d) rehabilitační služby
da) Ano
db) Ne
e) jiné lékařské služby (prosím dopište):
VI. 2. 3. V obci/městě nejsou k dispozici základní lékařské ordinace a obec/město:
a) má v plánu je zřídit do 3 let (pokračujte prosím VI. 2. 4.)
b) nemá v plánu je zřídit
VI. 2. 4. Obec/město má v plánu zřídit ordinace do 3 let:
a) praktický lékař (děti, dospělí)
aa) Ano
ab) Ne
b) gynekolog
ba) Ano
bb) Ne
c) stomatolog
ca) Ano
cb) Ne
d) rehabilitační služby
da) Ano
db) Ne
e) jiné lékařské služby (prosím dopište):
VI. 3. Bydlení
VI. 3. 1. Sociální bydlení v obci/městě
a) Ano, je k dispozici
b) Ne, není k dispozici (pokračujte prosím VI. 3. 2.)
VI. 3. 2. Obec/město má v plánu zřídit sociální bydlení do 3 let:
a) Ano
b) Ne

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku pro aktualizaci Integrované studie území Hlučínska.

Za Sdružení obcí Hlučínska:………………………………
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