
Nový Lískovec - návrhy úpravy parku za domy Oblá 1-19

počet procenta
Celkem odpovědělo 7 100%

Pohlaví muži 2 29%
ženy 5 71%

Věk do 25 roků 1 14%
26-40 roků 2 29%
41-55 roků 3 43%
56-70 roků 1 14%
71 a více roků 0 0%

Bydlím v mč Nový Lískovec
ano 6 86%
ne 1 14%

Bydlím v domě na ulici Oblá 1-19 
ano 3 43%
ne 4 57%

hlasování pro varianty
A 5 71%
B 1 14%
žádná/nezvoleno 1 14%



Poznámky a názory, které byly vepsány do dotazníku:

číslo dotazníku
zvolená 
varianta bydlím v MČ

bydlím na 
ulici Oblá 1-

19 co se na návrhu líbí jiný/další názor

7 A ano ano
Skoda, ze navrh neobsahuje i prostranstvi za domy 
21-23-25. Jsem obyvatelem domu 23.

10 A ano ano

Dost zeleně, přístupové cesty, jednoduchost při 
sekání trávy. Doufám, že to vyjde a bude to co 
nejříve.

26
žádná - 

nezvoleno ano ano

Stromořadí by nemuselo být špatné,ale chce to otočit 
o 90°,aby blokovalo hluk od silnice.Ten je příšerný a 
každým rokem se zvyšuje.A kde máte prostor pro 
venčení psů?Proč na ně nepamatujete?Samý 
odpočívadla a pískoviště a zvířata nic?Velmi dobře to 
vyřešili na ulici Vsetínská za Sparem.Vemte si je jako 
vzor.Ohraničený prostor,který se dá dobře udržovat a 
přístupný jen pejskařům s jejich miláčky.Kdybyste jim 
takhle vyhradili prostor za stromy a keři směrem k 
silnici,tak nikomu nebudou vadít.Oplotit,několik 
laviček,odpadkáče a sáčky a máte vystaráno.Pak by 
si ostatní lidi nemohli na pejskaře stěžovat.Byl by to 
dobře využitý prostor,protože se tam nedá nic 
pořádně vysadit,když tam vedla silnice a je pouze 
zasypaná a zatravněná.Pod povrchem je asfalt,proto 
jsou stromy a keře po stranách.A na té velké volné 
ploše hlavně nedělejte žádná pískoviště a hřiště.Těch 
je v sídlišti už dost.Přes silnici jsou dvě a za 
křižovatkou třetí.Udělejte z toho oázu klidu.Žádný 
beton.Trávník,lavičky,nízké keří

45 A ne ne jednoduché, přehledné, nápadité
48 B ano ne

anketa z Alberta A ano ne je levnější
nevídím lavičky. U návrhu B pyramidy příliš zaclánějí 
ve výhledu, varianta B je příliš umělecká



anketa z Alberta A ano ano
dřevo, stromky - víc zelené, není to pyramida, která 
se sem nehodí, pyramida jako hřiště? - ne
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