


Dotazník je anonymní. Pokud chcete uvést 
některé kontaktní údaje, můžete zde: 

Jméno: 

Příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 

Zpracovatel bude s osobními údaji zacházet 
jako s důvěrnými. V případě uvedení kontaktu 
Vás může oslovit kvůli upřesnění vyplněných 
odpovědí, s informací o stavu zpracování 
Plánu rozvoje nebo o dění v Přední Lhotě 
obecně. 

Vyberte vždy jen jednu možnost, není-li 
uvedeno jinak: 

1. Pohlaví 

Muž  Žena  

2. Věk 

15 – 18 let  

19 – 30 let  

31 – 45 let  

46 – 59 let  

60 – 75 let  

75 a více  

3. Jaké je Vaše vzdělání? 

Základní     

Vyučení     

Středoškolské s maturitou   

Vyšší odborné    

Vysokoškolské    

4. Jaké je složení Vaší domácnosti? 

Jednotlivec     

Rodič/e s dítětem/dětmi   

Manželé/partneři bez dětí   

Jiné: ……………………………….  

5. Jak dlouho žijete v Přední Lhotě? 

Od dětství     

Od pozdějšího věku    

Pobývám zde rekreačně   

Jiné      

Uveďte, jak dlouho žijete v Přední 

Lhotě (počet let): ……………………… 

6. Jak se Vám v Přední Lhotě žije? 

Jsem spokojený/á.    

Jsem spíše spokojený/á, ale některé 
věci mi vadí.     

Nejraději bych se odstěhoval/a.  

Konkretizujte prosím, co Vám vadí: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….... 

7. Máte v Přední Lhotě trvalé bydliště, 

přechodné bydliště nebo rekreační 

objekt? 

Trvalé bydliště   

Přechodné bydliště   

Rekreační objekt   

8. Co se Vám v Přední Lhotě líbí? 

(Můžete vybrat více možností.) 
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Charakter menší obce   

Životní prostředí    

Dobré mezilidské vztahy   

Občanská vybavenost   

Dopravní dostupnost Prahy  

Blízkost do centra Poděbrad  

Jiné ………………………………….

 ………………………………………. 

9. Jak byste třemi slovy 

charakterizoval/a Přední Lhotu? 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

10. Jak jste spokojen/a s mezilidskými 

vztahy v Přední Lhotě? Ohodnoťte 

dle uvedené škály, nejlepší 

hodnocení je 1. 

1      2      3      4      5  

11. Jaké prostředky Vám pomáhají 

dovídat se o dění v Přední Lhotě? 

(Můžete vybrat více možností.) 

Vývěska na spolkovém domě  

Městský rozhlas    

Městské internetové stránky  

Webové stránky prednilhota.cz  

Poděbradské noviny   

Spoluobčané     

Žádné prostředky nevyužívám  

Jiné (popište)    

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

12. Jak jste spokojen/a s kulturním a 

sportovním děním v Přední Lhotě? 

Ohodnoťte dle níže uvedené škály: 

Dostačující     

Spíše dostačující    

Spíše nedostačující    

Nedostačující    

Nevím      

Můj návrh na zlepšení nebo na novou 

sportovní/kulturní akci: 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

13. Jak jste spokojen/a s nabídkou 

vyžití pro rodiny s dětmi? 

Ohodnoťte dle níže uvedené škály, 

přičemž 1 je nejlepší hodnocení. 

1      2      3      4      5  

14. Stav silnic a chodníků v Přední 

Lhotě považujete za: 

Dobrý      

Spíše dobrý     

Spíše špatný     

Špatný     

Navrhněte místo pro zlepšení 

(lokalitu): 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………… 

15. Následující investiční akce seřaďte 

podle důležitosti přidělením čísla 

(nejdůležitější je 1). Pokud akci 



nepovažujete za důležitou, 

nepřiřazujte jí pořadové číslo. 

…..  Rekonstrukce chodníků 

v Kovanické ulici 

…..  Rekonstrukce stávajícího 

chodníku na návsi podél 

Průběžné ulice (jižně) 

….. Výstavba nového chodníku 

v Průběžné ulici na návsi 

(severně) 

…..  Výstavba chodníku v Průběžné 

ulici od Kovanické směrem k 

Polabci 

….. Řešení nakládání s povrchovou 

vodou při přívalových deštích 

….. Rekonstrukce místních 

komunikací 

….. Dostavba autobusových 

zastávek v obou směrech  

….. Řešení bezpečnosti na 

křižovatce Kovanická x 

Průběžná (osvětlení, chodníky) 

…..  Výstavba kruhového objezdu na 

křižovatce U Kopečků 

….. Zvýšení počtu sběrných míst na 

tříděný odpad 

…..  Rekonstrukce areálu dětského 

hřiště 

….. Řešení bezpečného výjezdu ze 

„staré“ Kovanické ulice (naproti 

Tescu) 

….. Zřízení nového dětského hřiště 

….. Stavba cyklostezky ve směru do 

Vrbové Lhoty 

….. Stavba cyklostezky směrem do 

Kovanic podél silnice I/38 

…..  Stavba obchvatu Přední Lhoty 

(v prostoru mezi Pískovou a 

Přední Lhotou) 

….. Uložení drátů vedených 

vzduchem (elektřina, telefon) do 

země 

….. Zřízení plakátovací plochy 

….. Revitalizace zeleně a parkové 

úpravy návsi 

Navrhněte další potřebné investiční 

akce v Přední Lhotě a přidělte jim 

pořadí de důležitosti: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

16. Jste spokojen/a se stavem 

a údržbou veřejných prostranství? 

Ano (další otázku přeskočte)  

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

17. Jaké jsou Vaše výhrady ke stavu 

a údržbě veřejných prostranství? 

(Můžete vybrat více možností.)  

Nedostatečná údržba zeleně  

Nedostatek zeleně    

Nedostatek relaxačních míst (lavičky)

      

Nedostatečný úklid    

Nedostatek odpadkových košů  

Jiné: …………………………………… 

…………………………………………. 



18.  Jste spokojen/a se stavem 

životního prostředí v Přední Lhotě? 

Ano (další otázku přeskočte)  

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

19. Které faktory podle Vás nejvíce 

ohrožují zdejší životní prostředí? 

(Můžete vybrat více možností.) 

Nákladní automobilová doprava  

Vytápění domů tuhými palivy  

Spalování komunálního odpadu 

v domácích topeništích   

Zápach (uveďte zdroj): 

…………………………………….  

Hluk (uveďte zdroj): 

………...…………………………..  

Jiné: …………………………………… 

…………………………………………. 

20. Které možnosti nakládání 

s komunálním odpadem využíváte? 

(Můžete vybrat více možností.) 

Veškery odpad vyhazuji do popelnice 

jako směsný odpad    

Třídím jednotlivé složky odpadu  

Hořlavé materiály pálím, zbytek 

vyhazuji jako směsný odpad  

Využívám sběrného dvora   

21. Uvítali byste zvýšení počtu 

stanovišť s nádobami na tříděný 

odpad? 

Ano      

Ne      

Je mi to jedno    

22. Ohodnoťte prosím, jak jste 

spokojen/a se službami městského 

úřadu. Hodnocení: 1 = nejlepší, 5 = 

nejhorší. 

Vstřícnost 

1      2      3      4      5  

Odbornost 

1      2      3      4      5  

Plnění dohodnutých termínů: 

1      2      3      4      5  

Komunikace: 

1      2      3      4      5  

23. Věnuje podle Vás vedení města 

Přední Lhotě dostatečnou 

pozornost? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

24. Jste spokojen s fungováním 

místního výboru Přední Lhoty? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

Nevím, že máme místní výbor  

25. Má podle Vás existence místního 

výboru smysl a může být pro 

obyvatele Přední Lhoty prospěšná? 

Ano  Ne   Nevím  

26. Máte přehled o tom, jaké problémy 

místní výbor řeší? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     



Ne      

27. Pokud by byla jednání místního 

výboru veřejná, měl/a byste zájem 

se jich účastnit? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

28. Byl byste ochoten/na stát se členem 

místního výboru a podílet se tak 

aktivně na řešení problémů Přední 

Lhoty? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

29. Cítíte se v Přední Lhotě bezpečně? 

Ano (další otázku přeskočte)  

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

30. Uvěďte důvody, proč se necítíte 

bezpečně. (Můžete vybrat více 

možností.) 

Problémy s bezpečností dopravy  

Vandalismus     

Nevhodné chování mladistvých  

Častý výskyt problémových osob  

Nedostatečná činnost policie  

Obavy o majetek    

Rušení nočního klidu   

Nefunkční nebo chybějící veřejné 

osvětlení     

Jiné: …………………………………… 

…………………………………………. 

31. Považujete dopravní obslužnost 

veřejnou dopravou za dostatečnou 

(intervaly, směřování linek, hustota 

zastávek, apod.)? 

Ano      

Spíše ano     

Spíše ne     

Ne      

Nevím      

Veřejnou dopravu nevyužívám  

32. Na co by se mělo město v příštích 

letech zaměřit? (Vyberte nejvýše 4 

možnosti.) 

Na zkvalitnění a rozšíření možností 

trávení volného času   

Na zkvalitnění obč. vybavenosti   

Na zlepšení mezilidských vztahů  

Na čistotu Přední Lhoty   

Na dopravní infrastrukturu (chodníky, 

silnice)     

Na informovanost veřejnosti  

Na zlepšení životního prostředí, péči o 

krajinu a o zeleň    

Na zlepšení nakládání s odpady   

Na zvýšení bezpečnosti   

Jiné      

33. Místo pro Váš názor na jakýkoli 

problém v Přední Lhotě: 
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