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1) Líbí se Vám m sto, ve kterém žijete?
Ano, líbí se mi
Ne, nelíbí se mi

2) Co se Vám ve m st  líbí a co vám tady naopak chybí?
__________________________________________
__________________________________________

3) Jaké t i objekty  považujete za nejzajímav jší?
Kostel Nanebevzetí pany Marie
Kostel Sv. Jakuba
Židovský h bitov a synagoga
Románský kostel v eznovicích
Rozhledna Vl.Menšíka na Hlín
Expozice Vl. Menšíka
Expozice Alfonse Muchy

4) Jak by jste ohodnotil(a) následující, stupnice od 1 do 5 ( 1 nejlepší a 5 nejhorší):
Rychlost služeb

istota m sta
Parkování ve m st
Dopravní komunikace
Kvalita restaurací
Sportovní vyžití
Zdravotnictví
Kultura ve m st
Ve ejná prostranství
Odpo inkové plochy (parky…)
Obchody

5) Je ve m st  a okolí dostatek aktivit pro trávení volného asu?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

6) Pokud by jste m l(a) návšt vníkovi Ivan ic n co doporu it, co by to bylo?
___________________________________________________________________________________

7) Jste spokojen(a) s prací p edstavitel  m sta a tím, co pro m sto d lají?

Velmi
spokojen

Spokojen Spíše
spokojen

Velmi
nespokojen

Nespokojen  Spíše
nespokojen
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II) Propagace a reklama
8) Jste p esv ení, že propagace m sta na internetu je dostate  atraktivní, aby m la šanci na úsp ch?

Ur it  ano Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne Ur it  ne

9) Líbí se Vám www stránky m sta?

Ur it  ano Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne Ur it  ne

10) Co Vám na www stránkách chybí?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11) Je propagace m sta v tišt ných materiálech (letáky, noviny, asopisy, katalogy atd.) a v médiích
dostate ná?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

12) Myslíte si, že propagace v rámci kraje je dostate  atraktivní, aby p itáhla více návšt vník  do m sta?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

III) Práce KIC
13) Jak by jste ohodnotili služby, které poskytuje KIC?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

14) Myslíte si, že pracovníci KIC mají dostate né informace?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

15) Jsou, dle Vašeho názoru pracovníci KIC vybaveni odbornými znalostmi?

Ur it  ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Ur it  ne

16) Jak hodnotíte tiskové materiály vydávané Kulturním informa ním centrem?

Velmi p kné kné Uspokojivé Velmi špatné Špatné Nevyhovující

17) Jaké služby nebo produkty Vám v KIC chybí?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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