
 
 

Podhůří Železných hor o.p.s. 
582 76 Maleč 48 

kancelář: Klášterní 267, 583 01 Chotěboř 

Vážení občané!  

Vaše obec je stejně jako dalších 12 obcí členem Místní akční skupiny Podhůří Železných hor 

(dále MAS). Úkolem MAS je v současnosti mj. definovat rozvojové oblasti, do nichž budou 

v následujícím plánovacím období 2014 – 2020 směřovat finanční prostředky, které by MAS 

měla získat na svůj další vyvážený a trvale udržitelný regionální rozvoj ze strukturálních 

fondů, tedy z rozpočtu Evropské unie a ČR. Aby mohla MAS stanovit oblasti, které bude 

finančně podporovat tak, aby přinesly území co největší užitek, musí znát detailně potřeby 

tohoto území. Proto se na Vás, občany, obracíme se žádostí o vyplnění níže uvedeného 

dotazníku.  

 

Také na základě Vašeho pohledu na to, co je potřeba ve Vaší obci a jejím okolí opravit, 

vybudovat, zkvalitnit apod. bude následně formulováno několik prioritních oblastí, do nichž 

v následujících letech budou směřovány finanční prostředky přispívající ke zkvalitnění života 

zdejších obyvatel. 

 

Vyplněný dotazník prosím zašlete do 8.3.2013 na e-mail info@podhurizeleznychhor.cz.  

 

Indentifikační údaje 
 

Adresa bydliště (pouze název obce, města).Chotěboř.....     .......  Pohlaví   Muž

  Žena 

 

Rozvoj obce 

Zaškrtněte libovolný počet možností. Dle Vašeho mínění by obec v období let 2014 – 2020 

měla investovat především do rozvoje těchto oblastí: 

 

1. Bytová výstavba a inženýrské sítě  

 Zasíťování pozemků pro výstavbu 

rodinných domů 

 Podpora výstavby bytových domů 

 Investice do modernizace bytového 

fondu 

 Zkvalitnění dodávky pitné vody 

 Odvod splaškových vod od domů 

(kanalizace) a zajištění jejich 

čištění (ČOV) 

 Odvod povrchových vod 

 Zavedení plynu 

 Rozvod elektrické energie 

 Zavedení komunikačních sítí 

(telefon, internet) 

 

2. Ostatní infrastruktura 

 Obnova budovy kulturního domu 

 Obnova budovy hasičské zbrojnice 

 Obnova budovy obecního úřadu 
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 Obnova/vytvoření venkovního 

hřiště pro děti 

 Vytvoření venkovního hřiště pro 

seniory 

 Obnova/vytvoření Baby klubu 

(klubovna pro matky s dětmi) 

 Obnova/vytvoření klubovny pro 

mládež 

 Obnova/vytvoření klubovny pro 

zájmové spolky 

 Obnova/vytvoření veřejné 

knihovny 

3. Školství 

 Vybudování/zachování MŠ 

 Vybudování/zachování ZŠ 

 Vytvoření/prodloužení provozu 

družiny (do …     … hodin) 

 Zajištění soukromého skupinového 

hlídání dětí předškolního a 

školního věku v době letních 

prázdnin. Máme zájem o hlídání 

dítěte/dětí ve věku …     … na 

dobu …     .. týdnů. Za tuto 

službu jsme ochotni zaplatit za 

jedno dítě na den …     .. Kč. 

4. Sociální oblast 

 Zajištění příležitostné pečovatelské 

služby pro seniory (proti úhradě za 

cenu služby) 

 Zajištění místa v domově pro 

seniory (proti úhradě za cenu 

služby) 

 Zajištění místa pro seniory 

v denním stacionáři (proti úhradě 

za cenu služby) 

 Zajištění služby dálkového 

dohledu na seniory prostřednictvím 

vysílačů (služba typu “Život 90”, 

nutná úhrada za poskytování 

služby) 

 Zajištění dovozu obědů do obce 

pro zájemce z řad občanů (proti 

úhradě za cenu služby) 

5. Životní prostředí 

 Vytvoření sběrného místa pro 

separovaný odpad  

 plasty 

 sklo 

 papír 

 bioodpad 

 železo 

 hliník 

 drobná elektrozařízení 

 Zlepšení údržby veřejných 

prostranství 

 Zvýšení výsadby veřejné zeleně – 

stromů a keřů 

 Odstranění starých, nepovolených 

skládek odpadu 

 Podpora/zajištění údržby 

neudržovaných soukromých ploch 

(po domluvě) 

 Vytvoření protipovodňových 

opatření v obci 

6. Dopravní obslužnost 

 Zlepšení stavu silničních 

komunikací 

 Zlepšení autobusového spojení 

 Zlepšení vlakového spojení 

 Vybudování/rekonstrukce zastávky 

veřejné dopravy/vlakové stanice 

7. Cestovní ruch 

 Vybudování cyklostezek v okolí 

obce 

 Vytvoření a označení v terénu 

nových turistických tras 

 Vybudování veřejného tábořiště 

(minimální rozsah - ohrazená část 

louky s přístupem k užitkové vodě, 

suchým WC a místem pro rozdělání 

ohně) 

 Vybudování úschovny kol (pokud 

v obci není zájem o provoz z řad 

podnikatelů) 

 Vybudování doprovodných 

turistických zařízení k turistickým 

trasám a cyklostezkám (informační 

panely, oddychová místa) 

 

 



 

 

8. Kulturní dědictví 

 Obnova/rekonstrukce místních 

historických památek 

 

 

 

 

 Obnova/rekonstrukce místních 

sakrálních památek (kapličky, 

kříže, sochy, smírčí kříže, Boží 

muka, apod.) 

 

 

9. Ostatní služby 

 Zajištění provozu veřejné knihovny 

 Zajištění občasné základní lékařské služby (praktický lékař) 

 Zajištění veřejných přednášek či občasného promítání filmů v místním kulturním 

zařízení 

 Zajištění prodeje potravin (pokud v obci není zájem o provoz z řady podnikatelů) 

 Zajištění provozu pohostinství (pokud v obci není zájem o provoz z řady podnikatelů) 

 Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost 

zaměřených na děti, a to minimálně …     … x ročně 

 Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost 

zaměřených na dospělé, a to min ..     … x ročně 

 Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost 

zaměřených na seniory, a to min …     .. x ročně 

 

10. Specifické činnosti 

 Řešení problematiky nevyužitých, silně chátrajících objektů v obci 

 Spolupráce při řešení problémů spojených s útlumem stávajících podnikatelských 

činností v obci  

 

11. Další návrhy občanů na rozvoj obce (vypište vlastní, doposud neuvedené, konkrétní 

návrhy pro budoucí rozvoj obce) 

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

 

 

12. Je mi známa činnost MAS Podhůří Železných hor 

 ANO    NE 

 

 

13. Účastnil/a jsem se akce organizované MAS Podhůří Železných hor 

 ANO  NE   NEVÍM 

 

DĚKUJEME! 


