návrh úpravy vnitrobloku Merhautova, Ryšánkova, Slepá

Celkem odpovědělo

počet
5

procenta
100%

Pohlaví

muži
ženy

1
4

20%
80%

Věk

do 25 roků
26-40 roků
41-55 roků
56-70 roků
71 a více roků

1
1
2
2
0

20%
20%
40%
40%
0%

všichni respondenti bydlí ve vnitrobloku Merhautova, Ryšánkova, Slepá
hasování pro varianty
A
B
C

3
2
0

60%
40%
0%

Poznámky a názory, které byly vepsány do dotazníku:

číslo
dotazníku

zvolená
varianta

6

B

8

B

19

30

A

A

co se na návrhu líbí

jiný/další názor
Jak jsou vyřešena parkovací místa?
Opravdu mám jiný názor, i když se mě změny asi
nedotknou vzhledem k věku. Ale na hřišti si hrály děti
(občas).S tím už návrh nepočítá, podobně jako s místy na
parkování vozidel.Asi budou tak jak je tady zvykem
parkovat na dlá-žděném chodníku. Pítko má být pro
lidi,nebo pro ptáky? Myslím si, že dnes nenajdete
lidi,ochotné nosit odpad do popelnic,vzdálených víc jak 10
metrů od vchodu do domu. V případě upravené zeleně
vyvstává otázka, kdo se bude o ni starat.

Nevidím žádný rozdíl mezi variantou A a B, nicméně líbí se mi varianta A, která
dodává k odpočinku a relaxaci ideální podmínky, hlavně vítám uzamykatelnost
celého vnitrobloku a zákaz parkování aut. Pergola, pítko a lavičky obzvláště
budou vítány. Závěrem mé komplimenty pro Vaší studii návrhu ke změně
vnitrobloku,který tím hodně získá na kráse.

Volím variantu A (i když ve volbě máte dva stejné návrhy jako A i B). Jedná se o
více variabilní plochu k odpočinku pro starší obyvatele, nejen jako hřiště nebo
plocha pro pejskaře. Méně luk a více vzrostlé zeleně! Líbí se mi návrh uzamčení
vchodu dole se zvonky, otevírání brány na čipové karty, ne vrátný!!!

Nelíbí se mi návrh s řešením popelnic ve svahu na pravo,
kde se soustředí všechny popelnice. Nedá se využít i tak
dost lichý prostor u trafostanice a tam popelnice umístit?
Nemusí přece popelnice vévodit téměř polovině dvora!
Navíc problém s rušením obyvatel při vyvážení popelnic
(ráno ve 4.15!)a tahání popelnic přes velkou část dvora.
Děkuji.
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Ještě mám připomínku k návrhu A: přístřešek pro popelnice
bych neřešila na pravé straně od schodiště, ale posunula je
na opačnou stanu směrem k trafostanici, kde by tolik nebyly
na očích a nerušily celkový dojem parkové úpravy
vnitrobloku. Navíc počet popelnic pro celý blok bytů je
značný a Vámi navržené místo v blízkosti centrálního
vstupu (schodiště) by nebylo pěknou dominantou (u všech
návrhů stejné). Dále jsem pro uzamykání vnitrobloku
Návrh A se mi líbí, protože využívá nejvíce celou plochu pro relaxaci, posezení a formou čipových karet, nikoliv ustanovením vrátného. Také
pro volný čas dětí. U ostatních návrhů je sice více travnaté plochy, která by byla v jistá renovace a úklid v předzahrádkách a v okolí
kontejnérů na papír a plast bych přivítala.
praxi využívána vice zvířátky než lidmi.

