
 
 

Zajímá nás Váš názor na Uničovsko! 
 

 

Vážení a milí obyvatelé Uničovska, 

 

V letech 2014–2020 se podařilo díky práci MAS (místní akční skupina) Uničovsko zrealizovat 

v našem území ke stovce menších projektů za více jak 70mil. Kč.  

 

Abychom mohli smysluplně pokračovat ve zlepšování kvality života na Uničovsku i v letech 

2021–27, rádi bychom se seznámili s Vaším pohledem na aktuální situaci v území a zjistili, 

kterých zájmových oblastí je potřeba se v příštím programovacím období více věnovat.   

 

Díky Vašim postřehům získáme přehled o palčivých bodech života na Uničovsku. 

Nastavení dotačních výzev, které vyhlašuje Uničovsko, co nejvíce přizpůsobíme nejčastěji 

jmenovaným problémům. 

 

DÍKY VAŠÍ POMOCI budeme moci přinést do našeho regionu SKUTEČNĚ UŽITEČNÉ 

FINANCE. 

 

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku 

 

 

Předem děkujeme za Váš čas a postřehy! 

 

Za MAS Uničovsko, o.p.s. - Ing. Iveta Kopcová – ředitelka 

 

Případné dotazy či připomínky zasílejte prosím na adresu: mas.unicovsko@email.cz  
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Vaše názory jsou zcela anonymní a budou použity ke zpracování aktualizace 

Strategie MAS Uničovsko 2021–2027.  

1. Uveďte, ve které obci žijete                                       

 

2. Co se Vám na životě v území MAS Uničovsko nejvíce líbí? (max. 3 

odpovědi) 

 Klidný život 

 Dobré mezilidské vztahy 

 Příznivé životní prostředí 

 Vzhled obce 

 Jiné: 

 Kulturní a společenský život 

 Sportovní vyžití 

 Dobrá občanská vybavenost 

 Dobrá dopravní dostupnost

 

3. Jaké nedostatky vidím v oblasti ZAMĚSTNANOSTI:   

 

Ohodnoťte, prosím, číslem odpovídajícím Vaší míře důležitosti hodnoceného údaje  

1 - Velmi významný  

2 - Spíše významný  

3 - Spíše nevýznamný  

4 - Velmi nevýznamný  

5 - Nedokážu posoudit 

 

 Vadí mi nedostatek kvalitních pracovních míst přímo v regionu (př. IT)  

 Vadí mi nutnost dojíždění za prací 

 Chybí kvalitní a kvalifikovaná pracovní síla (zejména v zemědělství)  

 Nedostatek prostoru pro podnikání a služby 

 Uvítal/la bych větší využití atraktivit Uničovska v oblasti turismu 

 Není dostupný vysokorychlostní internet 

 Chybí mi obchod v obci 

 

Prosím o Vaše komentáře, doporučení, upřesnění výše uvedených problémů z 

oblasti ZAMĚSTNANOSTI.  

 

 

 

 



 
 

4. Jaké nedostatky vidím v oblasti BYDLENÍ:  

Ohodnoťte, prosím, číslem odpovídajícím Vaší míře důležitosti hodnoceného údaje   

1 - Velmi významný  

2 - Spíše významný  

3 - Spíše nevýznamný  

4 - Velmi nevýznamný  

5 - Nedokážu posoudit 

 

 Chybí dostatek kvalitního bydlení v regionu 

 Chybí připojení k vodovodu, ke splaškové kanalizaci 

 Vadí mi špatný stav silnic a chodníků 

 Vadí mi špatný stav veřejných prostranství 

 Špatný technický stav objektů občanské vybavenosti (knihovna, hasičská zbrojnice, 

obecní úřad, kulturní a komunitní centra) 

 Špatný technický stav a vybavenost objektů pro spolkovou činnost (sokolovny, kabiny, 

klubovny pro př. rybáře, hasiče) 

 Špatný technický stav a vybavenost škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ)  

 Špatný technický stav sportovišť a sportovních areálů 

 Špatný stav kulturních a historických památek 

 Nedostatečná údržba zeleně, cyklostezek 

 Chybí sociální služby (jaké konkrétně uveďte níže) 

 Chybí zdravotní služby (jaké konkrétně uveďte níže) 

 Necítím se zde bezpečně (zejména z důvodu výskytu soc. patologických jevů) 

 Nedostatek kvalitních učitelů 

 Uzavřenost škol a nedostatečná spolupráce se školami 

 Nedostatečná podpora integrace cizinců 

 Neexistence nízkoprahových center v některých částech území MAS 

 

Prosím o Vaše komentáře, doporučení, upřesnění výše uvedených problémů z 

oblasti BYDLENÍ.  

 

 

 

 



 
 

5. Jaké nedostatky vidím v oblasti ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.  

Ohodnoťte, prosím, číslem odpovídajícím Vaší míře důležitosti hodnoceného údaje  

1 - Velmi významný  

2 - Spíše významný  

3 - Spíše nevýznamný  

4 - Velmi nevýznamný  

5 - Nedokážu posoudit 

 

 Pociťuji zhoršení stavu krajiny mimo obce, zvyšování nebezpečí povodní/sucha 

 Vadí mi nedostatečná péče o přístupy do krajiny 

 Chybí mi revitalizace vodních ploch – nádrže v obci, v intravilánech 

 Vadí mi zvyšování objemu odpadů 

 Vadí mi nevhodné a nedostatečné zdroje energie 

 Vadí mi negativní dopady kontaminace půdy (staré či stávající nevhodné nakládání s 

nebezp. látkami) 

 Pociťuji nedostatečnou a nekoncepční péči o zeleň v obci 

 Vadí mi nedostatečná výsadba zeleně v obcích 

 

Prosím o Vaše komentáře, doporučení, upřesnění výše uvedených problémů z 

oblasti ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.  

6. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví: 

□Muž □ Žena 

7. Uveďte, prosím, jak dlouho na Uničovsku žijete: 

□Od narození □Déle jak 16 let □6 až 15 let □méně jak 5 let 

8. Uveďte, prosím, Váš věk: 

□18–35 let □36–50 let □51–64 let □65 a více let 

9. Jak se nejčastěji dopravujete do zaměstnání/ školy/ k lékaři? (V případě kombinace 

více druhů zahrňte všechny užité prostředky.) 

□Vlak □Autobus □Auto □Kolo □Pěšky 

□Jiné: 

10. Jakýkoliv vzkaz kanceláři MAS Uničovsko: 


