
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na 
spokojenost života ve městě. Zároveň máte možnost dát podněty ke zlepšení kvality života v našem městě. Strategický plán je 
koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, 
sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.  

Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a směřování města na období dalších deseti let tak, aby město prosperovalo jako celek. 
Tento dotazník byl vypracován zpracovatelem strategického plánu – společností BDO Advisory s.r.o. - po konzultaci s vedením města 
Mníšek pod Brdy. Zakroužkujte prosím vhodnou odpověď, případně doplňte dle pokynů. Dotazník je možné vyplnit také elektronicky. 
Odkaz naleznete na stránkách města www.mnisek.cz a www.zpravyzmnisku.cz. 

 

 

1) Do které skupiny patříte? 
 

a) Zaměstnanec/Zaměstnankyně 

b) Student/ka 

c) Podnikatel/ka 

d) Důchodce/Důchodkyně 

e) Nezaměstnaný 

f) Na mateřské dovolené 

g) Jiné (uveďte): 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity (vyučen/a) 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské 

 

3) Jaký je Váš věk? 
 

a) méně než 18 

b) 19 až 29 let 

c) 30 až 39 let 

d) 40 až 59 let 

e) 60 a více let 

 

4) V jaké části města bydlíte (bez ohledu na to, jestli jde o trvalý pobyt nebo užívání chaty k rekreaci aj.)? 
 

a) střed města b) Kvíkalka 

c) nové sídliště d) Stříbrná Lhota 

e) staré sídliště f) Štítek 

g) Eden h) Madlenky 

i) Rymaně j) Jiné (uveďte): 

 
 

5) Jste spokojen/a s webovými stránkami města a co Vám na stránkách chybí? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

 

6) Jste spokojen/a se zpravodajem a webem zpravyzmnisku.cz a co Vám v nich chybí? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář (ve zpravodaji mi chybí nebo na webu zpravyzmnisku.cz mi chybí): 
 
 

 

Komentář (na webových stránkách mi chybí): 
 
 

http://www.mnisek.cz/


 

7) Oznámkujte Vaši spokojenost s péčí města (1 - výborná péče, jsem spokojen a 5 - zcela nespokojen)? 
 

a) Budovy města  

b) Komunikace pro pěší  

c) Komunikace pro cyklisty  

d) Komunikace ostatní doprava  

e) Inženýrské sítě  

f) Veřejná prostranství  

g) Městský mobiliář (lavičky, odpadk. koše atd.)  

Komentář: 
 
 
 

 

8) Jste spokojen/a s kvalitou bydlení v posledních 10 letech (jak se Vám ve městě bydlí)? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

9) Odpovídá nová výstavba a přestavba objektů charakteru „městečka“ Mníšek pod Brdy? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

10) Zlepšila se kvalita bydlení v Mníšku pod Brdy díky komerčním službám či službám poskytovaných městem? 
 

a) Ano – díky komerčním službám 

b) Ano – díky službám poskytovaných městem 

c) Ano – díky komerčním i veřejným službám 

d) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

f) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

11) Jste spokojen/a s kvalitou silnic a komunikací ve městě? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

12) Jste spokojen/a s intenzitou automobilové dopravy ve městě? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 
13) Jste spokojen/a s parkováním ve městě? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář (ve které lokalitě jste nebo nejste spokojen)? 
 
 

 



 

14) Jste spokojen/a s hustotou a návazností sítě cyklotras a cyklostezek v Mníšku pod Brdy a okolí? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

15) Jste spokojen/a s železničním a autobusovým spojením Mníšku pod Brdy s okolím? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

16) Cítíte se v Mníšku pod Brdy bezpečně? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

17) Jsou v Mníšku pod Brdy lokality, které považujete za méně bezpečné? 
 

a) Rozhodně ano – uveďte lokality v komentáři 

b) Spíše ano – uveďte lokality v komentáři 

c) Spíše ne  

d) Rozhodně ne  

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář (které lokality považujete za méně bezpečné)? 
 
 

 

18) Jste spokojeni s prací Městské policie v Mníšku pod Brdy? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Neumím posoudit – uveďte proč 

Komentář: 
 
 

 

19) Oznámkujte následující oblasti související se životním prostředí jako ve škole (1 - výborná kvalita, jsem 
spokojen a 5 - nedostatečná kvalita, zcela nespokojen)? 

 

a) Ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu  

b) Hlukové znečištění v obci  

c) Zeleň ve městě přírodního charakteru  

d) Kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích  

e) Systém sběru odpadů  

f) Systém odpadních vod  

g) Ochrana zdrojů pitné vody  

Komentář: 
 
 
 

 



 
 

20) Jakým způsobem vnímáte možný rozvoj průmyslu (např. výrobny hliníku a slitin) v Mníšku pod Brdy? 
 

a) Pozitivně 

b) Pozitivně – vytvoří pracovní místa 

c) Spíše pozitivně 

d) Spíše negativně 

e) Rozhodně negativně 

f) Není to pro mne důležité 

Komentář: 

 

21) Jste spokojen/a s čistotou veřejných prostranství a komunálními službami ve městě?  
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nevím, nedokážu posoudit 

Komentář: 
 
 
 

 

22) Jste spokojen/a s dostupností a technickým stavem školských zařízení ve městě?  
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nedokážu posoudit 

Komentář: 
 
 
 

 

23) Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě a které Vám chybí?  
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nevím nebo není to pro mne důležité 

Komentář (chybí mi tyto volnočasové aktivity): 
 
 
 

 
24) Jste spokojen/a s kulturním a sportovně rekreačním zázemím Mníšku pod Brdy?  
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nevím nebo není to pro mne důležité 

Komentář: 
 
 
 

 

25) Jste spokojen/a s dostupností a kvalitou lékařské péče a lékáren ve městě? 
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nedokážu posoudit 

Komentář: 
 
 
 

 

26) Na jakou cílovou skupinu by se měly zaměřit sociální služby ve městě? 
 

a) Rodiny s dětmi 

b) Senioři 

c) Mládež 

d) Osoby se zdravotním postižením 

e) Osoby bez domova 

f) Osoby ohrožené závislostí 

 



 

27) Jakou formu by měly mít sociální služby ve městě? 
 

a) Terénní (obstarání nákupů, obědy, úklid) 

b) Ambulantní (návštěva lékaře) 

c) Pobytová (přenocování, bydlení) 

d) Poradenství (např. v tíživé životní situaci) 

e) Prevence (např. drog či gamblingu) 

f) Jiná forma – prosím specifikujte v komentáři 

Komentář: 
 
 
 

 
28) Myslíte si, že by město mělo zajišťovat základní životní potřeby pro lidi bez domova, případně které potřeby? 
 

a) Město by žádné služby nemělo poskytovat 

b) Poskytovat jídlo 

c) Poskytovat bydlení 

d) Poskytovat hygienu 

e) Poskytovat lékařskou péči 

f) Poskytovat pracovní příležitosti 

Komentář: 
 
 
 

 

29) Jste spokojen/a s nabídkou pracovních míst v Mníšku pod Brdy?  
 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

d) Rozhodně ne – navrhněte v komentáři zlepšení 

e) Nedokážu posoudit 

Komentář: 
 
 
 

 

30) Prostor pro další komentáře 
Komentář: 
 
 
 

 

Děkujeme za vyplnění. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte přímo do určených schránek umístěných  
v budově Městského úřadu Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, Základní škola Mníšek pod Brdy Komenského 420 

nebo prodejny Albert na náměstí F. X. Svobody 32, a to do 12. února 2018. 

Komentář: 
 
 
 


