
Jak zlepšit život v městské části Praha 20?  

 

 
 

Anketa MČ Praha-Dolní Chabry 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dostává se Vám do rukou dotazník, který má nám všem pomoci stanovit priority dalšího 

rozvoje naší městské části Praha–Dolní Chabry. Touto formou se snažíme oslovit co 

nejširší okruh občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty. 

Vaše odpovědi významně napomohou našemu úsilí o zlepšení budoucího stavu městské 

části. 

 

Zdvořile Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se nám společným úsilím 

podaří docílit toho, abychom se v naší městské části vždy cítili dobře a byli na ni právem 

hrdí. 

 

Děkuji Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup 

 

                      Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka městské části Praha-Dolní Chabry 

 

 

Jak dotazník vyplnit a odevzdat? 

 

Vyplnění je dobrovolné a anonymní, pokud se Vám některé otázky zdají být příliš osobní, 

nemusíte na ně odpovídat.  

 

U jednotlivých otázek označte, prosím, číslem míru své spokojenosti dle hodnotící 

škály: 

1 – ano   (jsem velmi spokojený/ná)  

2 – spíše ano (jsem docela spokojený/ná) 

3 – spíše ne (nejsem příliš spokojený/ná) 

4 – ne   (jsem velmi nespokojený/ná) 

5 – nevím, nezajímám se o tuto problematiku    

 

 

Vyplněný dotazník můžete do 28.5.2021 odevzdat osobně na podatelně městské části 

Praha-Dolních Chabry, a to v úředních hodinách v pondělí a ve středu 7:45-12:00  13:00-

17:45 hodin, nebo v Kulturním centru Chaberský dvůr, případně jej vhodit do schránky na 

vracení knih. 

 

Dotazník můžete také zaslat poštou na výše uvedenou adresu ÚMČ nebo jako přílohu e-

mailem na adresu: dchabry@dchabry.cz. Formulář je k dispozici na webových stránkách 

městské části www.dchabry.cz, kde jej lze vyplnit i online. 
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1.   Kolik je vám let? (Vyberte jednu odpověď) 

a. 15-20  

b. 21-35  

c. 36-50  

d. 51-65  

e. 66 a více 
  

 

2.   Jste: (Vyberte jednu odpověď) 

a. Muž  

b. Žena  
 

3.   Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Základní  

b. Střední bez maturity  

c. Střední s maturitou   

d. Vyšší odborné  

e. Vysokoškolské  
 

4.   Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav? (Vyberte 

jednu odpověď) 

a. Nezaměstnaný 

b. Práce na dohodu (brigáda apod.)  

c. Částečný pracovní úvazek  

d. Hlavní pracovní poměr  

e. OSVČ 

f. Student 

g. Starobní důchodce  

h. Handicapovaný, neschopný pracovat  

 
 

5.   Jaký je Váš rodinný stav? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Svobodný/á  

b. Ženatý/vdaná  

c. Rozvedený/á  

d. Vdovec/vdova  

e. Jiná...  

 
 

6.   Jak jste spokojen/a s životní úrovní Vaší domácnosti? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Velmi spokojen/a  

b. Spíše spokojen/a  

c. Spíše nespokojen/a  

d. Velmi nespokojen/a  
 

7.   Kolik nesoběstačných dětí žije ve Vaší domácnosti? (Vyberte jednu odpověď) 

a. žádné  

b. 1  

c. 2  

d. 3  

e. 4  

f. 5 a více  



8.   V městské části Dolní Chabry bydlíte: (Vyberte jednu odpověď) 

a. Jen přechodně  

b. Trvale méně než 10 let  

c. Trvale více než 10 let  

d. Jiná…  
 

9.   Jak jste spokojen/a s celkovým životem v naší městské části? (Vyberte jednu 

odpověď) 

a. Velmi spokojen/a  

b. Spíše spokojen/a  

c. Spíše nespokojen/a  

d. Velmi nespokojen/a  
 

10.   Jak jste spokojen/a se stavem veřejného prostoru a službami v naší městské 

části? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší, pokud nevíte, nebo Vás daná 

oblast nezajímá, napište prosím nulu) 

a. Stav silnic, chodníků, komunikací  

b. Stav veřejných budov  

c. Stav historických památek  

d. Stav městské zeleně a veřejných prostranství  

e. Veřejné osvětlení  

f. Vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola ap.)   

g. Dostupnost bydlení   

h. Pražská městská hromadná doprava  

i. Spojení veřejnou dopravou mimo Prahu  

j. Čistota ovzduší  

k. Hluk  

l. Třídění a odvoz odpadů  

m. Bezpečnost v MČ   

n. Práce městské policie  

o. Práce policie ČR  

p. Dostupnost a kvalita služeb pošty  

q. Dostupnost bankovních služeb, bankomatů  

r. Zásobování a úroveň obchodů s potravinami  

s. Zásobování a úroveň obchodů s ostatním zbožím  

t. Množství a úroveň restaurací  

u. Dostupnost a úroveň stánkového prodeje  

v. Dostupnost a úroveň farmářských trhů   

w. Možnost najít zaměstnání   

x. Podmínky pro podnikání  

y. Předškolní zařízení (jesle, školka)   

z. Základní školství  

aa. Střední školství  

bb. Mimoškolní vzdělávání (kroužky, kurzy)   

cc. Zdravotní péče - praktičtí lékaři  

dd. Zdravotní péče - lékaři specialisté  

ee. Zubní lékaři  

ff. Záchranná lékařská služba a pohotovost  

gg. Lékárny  

hh. Sociální služby - pečovatelství   

ii. Dostupnost domova pro seniory, LDN, DPS  



jj. Organizované příležitosti pro sport a rekreaci - (oddíly, kluby)   

kk. Podmínky pro cyklisty  

ll. Ostatní příležitosti pro sport a rekreaci v přírodě  

mm. Kulturní vyžití  

nn. Místní knihovna  

oo. Aktivity pro rodiny s dětmi  

pp. Aktivity pro seniory  

qq. Tradiční akce v MČ (Den dětí, masopust ap.)   
 

11.   Odkud čerpáte informace o dění v naší městské části a jak hodnotíte obsah 

zdroje? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší, pokud nevíte, nebo Vás 

daná oblast nezajímá, napište prosím nulu) 

a. Chaberský zpravodaj  

b. Oficiální web MČ  

c. Úřední deska  

d. Veřejná jednání zastupitelstva  

e. Informace od místních komunit (FB ap.)   

f. Aplikace Mobilní rozhlas  

g. Jiné zdroje  

 
 

12.   Máte dostatek informací o dění v MČ? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Ano  

b. Spíše ano  

c. Spíše ne  

d. Ne  

e. Nevím, nezajímá mě  
 

13.   Jakou známkou byste hodnotil/a práci úřadu naší městské části Praha-Dolní 

Chabry? (Hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší, pokud nevíte, nebo Vás 

daná oblast nezajímá, napište prosím nulu) 

a. Volené orgány (Zastupitelstvo, Rada MČ)  

b. Zaměstnanci úřadu MČ  
 

14.  Které z následujících oblastí by měly být v naší městské části prioritně řešeny? 

(Označte pořadí položek dle svých preferencí (1. - nejdůležitější, 8. - nejméně důležitá) 

a. Možnost získat kvalitní bydlení  

b. Možnosti trávení volného času  

c. Dopravní infrastruktura  

d. Dostupnost a kvalita škol  

e. Dostupnost a kvalita sociálních služeb  

f. Dostupnost a kvalita lékařská péče  

g. Bezpečnost  

h. Životní prostředí, veřejná zeleň, čistota  
 

 

15. Navrhněte konkrétní iniciativy, které by podle vás byly pro naši MČ 

nejpřínosnější: 
 

 

 

 
 

 

 


