
MAS Sedlčansko o.p.s. – podklady pro analýzu území – dotazník pro obce MAS, březen 2014 

 1 

Za obec:      vyplnil:     dne:  podpis: 
 
Občanská vybavenost - sítě 

ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

veřejný vodovod – i v části obce           

veřejná kanalizace – i v části obce           

ČOV– i pro část obce           

veřejná kanalizace dešťová – i v části 
obce           

plynovod – i v části obce           

veřejné osvětlení            

obecní rozhlas           

kontejnery na tříděný odpad - sběrná 
místa           

sběrný dvůr – uveďte na které druhy 
odpadů          

 
Doplnění: 
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Občanská vybavenost - služby 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

ordinace praktického lékaře           

ordinace dětského lékaře           

policie – služebna v obci            

pošta či poštovna v obci            

hospic           

terénní sociální služby, do pozn. uveďte, 
kdo je zajišťuje           

další sociální, preventivní apod. služby – 
do pozn. popište druh služby          

řešení bydlení ohrožených a sociálně 
vyloučených skupin obyvatel           

doplnění sociálně vyloučených lokalit s 
definicí problémů ze strany obcí            

 
Doplnění: 
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Služby - obchody, restaurace 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

obchod – potraviny           

rychlé občerstvení (např. v rámci řeznictví)           

hospoda/restaurace bez kuchyně           

hospoda/restaurace s kuchyní           

restaurace jako součást ubytovacího 
zařízení           

cukrárna, kavárna, čajovna, vinárna apod.           

Doplnění: 
 
Kultura 
Ukazatel ano, v 

pořádku 
ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

obecní knihovna           

sakrální stavba využívaná pro náboženské 
akce           

muzeum (vč. poboček, památníků, 
pamětních síní apod.)           

fungující výstavní síně, galerie apod.      

venkovní expozice, rozhledny apod. – do 
pozn. uveďte konkrétně           

 
Doplnění:
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Spolky 

Ukazatel ano ne pozn. 

spolky v oblasti umění – do pozn. názvy      

spolky v oblasti sportu – do pozn. názvy        

spolky v zájmové oblasti – do pozn. názvy    

spolky pro děti a rodinu – do pozn. názvy       

 
Doplnění: 
 
Zázemí pro spolkové aktivity (vyjma dětských) 

ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

zázemí pro spolek - oblast umění (pódia, 
sálky, dílny apod.)           

zázemí pro spolek - oblast sportu 
(tělocvičny, hřiště, areály apod.)           

zázemí pro spolek - zájmová oblast 
(klubovny apod.)           

spolkový/kulturní dům/sál           

 
Doplnění: 
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Zázemí pro děti 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

mateřské centrum, klub apod.           

klubovna pro děti           

dům dětí a mládeže           

dětské hřiště s hracími prvky pro menší 
děti          

dětské hřiště na sport pro starší děti          

 
Doplnění: 
 
Cestovní ruch 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

veřejný kemp - tábořiště – místa pro stany           

veřejný kemp - tábořiště - chatky           

turistické informační centrum, do pozn. 
uveďte zřizovatele           

naučné stezky - informační panely           

 
Doplnění: 
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Podnikatelé 

ukazatel ano ne pozn. 

odhad počtu aktivních podnikatelů v CR  a 
počet aktivně hospodařících zemědělců    

odhad počtu aktivně hospodařících 
zemědělců    

odhad počtu ostatních podnikatelů    

velcí zaměstnavatelé, počet (do pozn.  
odhad počtu zaměstnanců)    

regionální producenti značených výrobků 
– do pozn. konkrétně      

 
Doplnění: 
 
Těžba a průmysl 

ukazatel ano ne pozn. 

těžba – uveďte druh do pozn.    

průmysl - uveďte druh do pozn.      

 
Doplnění: 
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Obnovitelné zdroje 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

solární elektrárny – areál           

malé vodní elektrárny           

větrné elektrárny – areál           

obecní les – do pozn. počet ha      

sběrné místo bioodpadu      

bioplynová stanice           

 
Doplnění: 
 
Strategické dokumenty obce 

Ukazatel ano, v 
pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba pozn. 

program rozvoje obce (nebo např. 
Program obnovy venkova)           

územní plánovací dokumentace (ÚPD) – 
do pozn. uveďte rok poslední aktualizace          

oborové koncepce (cestovní ruch, 
doprava, kultura, sociální služby)      

pozemkové úpravy          

Doplnění:
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Problémy v území 

Ukazatel ano, uveďte druh a počet ne pozn. 

problematické komunikace, nedostatečné 
dopravní řešení, krizová místa – počet       

brownfields, ekologické zátěže, lokální 
zdroje silného znečištění, černé skládky        

 
Doplnění: 
 
 
 
 
Dotace od 2011 včetně 

Ukazatel počet pozn. 

Projekty obcí z dotací přes MAS     

Projekty obcí z dotací ostatní     

 
Doplnění: 
 
 
 
 
 
 
 
 


