
 

Informovanost občanů na Rožnovsku 

Vážení obyvatelé mikroregionu Rožnovsko,  
obce na Rožnovsku se spojily a rády by zjistily, jak kvalitně jsou jejich občané informováni a jak nejlépe 

jim předat co nejvíce informací o dění v obcích.  Z tohoto důvodu vznikl krátký dotazník a my budeme 

rádi za jeho vyplnění.  

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uveďte část obce, kde žijete. 

_________________________________________ 

3. Cítíte se dostatečně informováni o dění ve Vaší 

obci? Pokud ne, napište prosím důvod. 

 ano 

 ne _______________________________ 

4. Vyhledáváte sami informace o dění ve Vaší 

obci? Pokud ne, napište prosím důvod.  

 ano 

 ne ____________________________ 

 

1. V jaké obci žijete?  
 

 Dolní Bečva 

 Horní Bečva  

 Hutisko-Solanec 

 Prostřední Bečva  

 Rožnov pod Radhoštěm  

 Valašská Bystřice 

 Vidče 

 Vigantice 

 Zubří  

5. Odkud se dozvídáte většinu informací týkajících 

se Vaší obce? 

 úřední deska (v papírové podobě) 

 úřední deska (v elektronické podobě) 

 webové stránky obce 

 jiné webové stránky 

 sociální sítě (Facebook, Instagram) 

 mobilní aplikace 

 plakáty, venkovní reklama 

 od známých z doslechu 

 hlášení místního rozhlasu 

 zpravodaj 

 kabelová televize 

 turistické informační centrum 

 jiné: ______________________________ 

6. Které informace nejčastěji vyhledáváte? 
 

 zasedání zastupitelstva obce 

 termíny svozu odpadů 

 o plánovaných projektech 

 o projektech v realizaci 

 o plánovaném vypínání elektrické 

energie 

 o omezení v dopravě či uzavírkách 

 týkající se různých poplatků – psi, 

popelnice apod. 

 společenská kronika 

 kultura 

 školy 

 spolky 

 sport 

 mše (církevní záležitosti) 

 jiné: ____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste se zúčastnili dotazníkového šetření, které nám pomůže zvýšit kvalitu a efektivitu 

komunikace mezi Vámi a Vaší obcí. 

Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu „Posílení a efektivita komunikace s veřejností  

v Mikroregionu Rožnovsko" (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745),  

který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. 

7. Máte nějaký návrh, jak zlepšit Vaši 

informovanost o dění ve Vaší obci? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

8. Pohlaví 

 muž 

 žena 

 

9. Věk 

 15–26 let 

 27–45 let 

 46–60 let 

 nad 60 let 

 

 

10. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní 

 vyučen/a 

 středoškolské 

 vysokoškolské 

 


