
 

 

Liteňská anketa 
 

 

Milí spoluobčané/Milí sousedé, 

 

dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s blížícími se komunálními volbami – máme pár nápadů a zdá se, 

že možná známe i několik aktivních lidí/nadšenců, kteří by byli ochotni se do života obce zapojit. Z toho 

důvodu bychom rádi poznali vaše názory, nápady a připomínky a zároveň zmapovali situaci, abychom do 

podzimu byli „chytřejší“ a ujistili se v tom, koho budeme volit. 

Jako nejpřijatelnější forma na probrání výše uvedeného se nám jeví ANKETA s 10 otázkami, na které 

můžete odpovídat prostřednictvím tohoto lístku nebo na e-mail – volby2014@liten.cz, kde je možné 

anketní lístek vyplnit elektronicky. Kdo nemá přístup k internetu, může ho vhodit do krabic, které budou 

k dispozici v obchodě u paní Urbanové a na čerpací stanici, a to od 22. dubna 2014 do 31. srpna 2014. 

Vaše odpovědi budou zveřejněny v Liteňském okénku Našich Novin (NN). Je nutné vás však upozornit, že 

číst budeme všechny odpovědi, ale v Liteňském okénku NN zveřejníme pouze ty anketní lístky, které 

budou obsahovat odpovědi minimálně na 3 otázky a zároveň budou podepsané. 

Současně se budeme snažit získat informace k tomuto tématu od aktuálních představitelů obce, 

vedoucích organizací zřizovaných obcí, zástupců zájmových organizací podporovaných obcí a majitelů 

firem podnikajících v Litni. 

Děkujeme za čas, který naší společné budoucnosti věnujete!  

 

 

Hanka Lukešová, Olga Beaufortová, Jindřiška Jelínková,  

Monika Klimentová, Iva Nedbalová, Míla Kliment, Zdeněk Moureček, 

Filip Kaštánek a Roman Veselý  

 

 

 

 

 

 

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

věk:    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

žiji zde:   ���� od narození  ���� od roku: …………………………………….. 

žiji v:   ���� Liteň ���� Běleč ���� Leč ���� Vlence 

povolání/organizace ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

podpis:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Níže přikládáme seznam otázek, ze kterých můžete vybírat: 

 

 

1. Půjdete volit? Je to pro Vás důležité? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Myslíte si, že je obec Liteň /Běleč/Vlence/Leč něčím výjimečná? (pokud ano, čím) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Upřednostňujete starostu starousedlíka nebo nově přistěhovalého? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Kterou oblast z níže uvedených byste považovali za nejdůležitější? 

- ���� Doprava (častější nebo pravidelné intervaly jízd lokálky nebo autobusu) 

- ���� Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod 

- ���� Větší propagace obce 

- ���� Efektivnější hospodaření obce s volnými kapacitami a prostory 

- ���� Cyklostezka 

- ���� Větší využívání dotací k zvelebení obce 

- ���� Jiné ……………………………………………………. 

 

9. Jste ochoten/na se zapojit popř. pomoci obci - jakoukoli formou (brigádou, poradenstvím 

atd.)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


