
1. Jste spokojen/a s životem v obci Stará Lysá? ANO NE

Pokud NE, tak co byste změnil/a?

2. Jste spokojen/a se současným vzhledem obce? ANO NE

Pokud NE, tak co byste změnil/a?

3. Jste spokojen/a s kvalitou silnic a chodníků v obci? ANO NE

Pokud NE, tak co byste změnil/a?

4. Jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a okolí? ANO NE

Pokud NE, tak co byste změnil/a?

5. Jste spokojen/a se sběrem a odvozem odpadů? ANO NE

Pokud NE, tak co byste změnil/a?

6. Měl/a byste zájem o kompostér? ANO NE

7.

8. Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních pět let     Zlepšila Zhoršila Je stejná

9.

1.

2.

3.

10.

1.

2.

3.

11.

1.

2.

Zajímá nás Váš názor 

Co vnímáte jako největší současný problém obce, který by se měl urychleně řešit?

V čem se podle Vás za posledních 5 let kvalita života obyvatel v obci nejvíce zlepšila a v čem 

konkrétně? Max. tři odpovědi

V čem se podle Vás za posledních 5 let kvalita života obyvatel v obci nejvíce zhoršila a v čem 

konkrétně? Max. tři odpovědi

Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste je přednostně 

využil/a? Max. dvě  odpovědi

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás zapojili do dění v obci a zjistili od vás, jaké jsou vaše preference, kam byste si přáli, aby se 

rozvoj Staré Lysé ubíral, co se vám v naší obci líbí a nelíbí.Následně se budeme jednotlivým tématům 

věnovat, diskutovat a postupně budeme řešit, aby se nám všem ve Staré Lysé spokojeně žilo. 

Hlavní cíle byly stanoveny v našem volebním programu, ale budeme rádi, když svými nápady přispějete i vy.  

Budeme rádi za jakékoliv komentáře, nápady a postřehy k jednotlivým tématům.

Zohledněte, prosím, vše, co se Vás, Vašich dětí /rodičů týká – jeden dotazník je určen pro jeden dům/popisné 

číslo/rodinu. Není nutné vyplňovat každou položku, pokud nevíte nebo se Vás netýká.

Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 16.12.2018 do schránky u vchodu na OBECNÍ ÚŘAD. Dotazník je 

možné také zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: staralysa@c-mail.cz . Prázdné dotazníky jsou dále ke 

stažení na webových stránkách obce.



12. Jaké služby Vám v obci chybí?

13. Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb pošty? ANO NE Nevyužívám

14.
Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb obecního 

úřadu? ANO NE Nevyužívám

15. Jste spokojen/a se službami místních pohostinství? 

U Machů ANO NE Nevyužívám

Kamenná ANO NE Nevyužívám

Hřiště ANO NE Nevyužívám

16.
Jste spokojen/a se službami obchodu – otevírací doba, 

sortiment, kvalita? ANO NE Nevyužívám

17.
Jste spokojen/a s dopravou v obci – frekvence, znečištění, 

dopravní značení, parkování? ANO NE

18. Je v obci dostatek sportovních ploch a dětských hřišť? ANO NE Nevyužívám

19. Které hřiště Vaše děti nejvíce využívají? V Parku U Hřiště

20. V jaké lokalitě byste hřiště uvítali?

21. Jaké herní prvky byste rádi měli na hřišti?

22. Jak si představujete využití budovy obecní školy?

23. Jste spokojen/a s množstvím společenských akcí v obci? ANO NE Neúčastním se

24. Jste spokojeni s činností spolků v obci? 

SDH ANO NE Neznám

TJ Sokol ANO NE Neznám

Myslivci ANO NE Neznám

Spolek Život Stará Lysá ANO NE Neznám

Je ještě něco, co byste nám chtěli sdělit?

Zde je prostor pro Vaše další vzkazy, náměty, nápady či připomínky:

Všem občanům děkujeme za spolupráci, zastupitelé obce.


