návrhy úpravy vnitrobloku Jana Svobody- Vranovská – Zubatého – Trávníčkova
Celkem odpovědělo

počet
10

procenta
100%

Pohlaví

muži
ženy

3
7

30%
70%

Věk

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

3
3
2
2
0

30%
30%
20%
20%
0%

všichni respondenti bydlí v předmětném vnitrobluku, jeden z respodentů tuto položku nevyplnil
hasování pro varianty
A
B
žádná/nezvoleno

2
5
3

20%
50%
30%

Poznámky a názory, které byly vepsány do dotazníku:

číslo dotazníku

zvolená
varianta

3

B

co se na návrhu líbí
má méně dlážděných ploch

4

A

Je dynamický, živý.

5

žádná nezvoleno

9
12

B
B

20

A

Líbí se mi tam chodníčky a odpočinkové zóny s lavičkami

24

Ani u jednoho návrhu se mi nelíbí přemístění kontejnerů do
těsné blízkosti domů. Pokud se přemístí kontejnery do těsné
blízkosti domů, stane se z tohoto prostoru smetiště. Nevím, jak
uhlídat některé nezodpovědné lidi, aby odpadky ukládali do
kontejnerů a nikoli okolo nich.

žádná nezvoleno

B

Jen méně laviček - skýtají případné riziko spojené s negativními
projevy členů menšiny v okolí Cejlu a Francouzské.
z návrhu není jasné,zda se budou nacházet i nějaké lavečky k
posezení?což bych uvítala.nejsem pejskař,ale ti by asi uvítali
spíše variantu a, aby mohli po prostranství procházet po
cestičkach, jinak bude travnatá plocha brzy vypadat hrozně.též
je málo parkovacích míst,často není kde parkovat!!!

park s lavičkami by znamenal budoucí shromažďování
nežádoucích skupin a následnému vandalismu apod.
Velkou výhodou je více parkovacích míst.
ucelenost

23

jiný/další názor

Lepší přehled po prostoru, nejsou zde lavečky ani jiná
místa pro možnost srocování narkomanů, osob rušících
noční klid a pod.(počítám s poškozením plotů a bran
nejpozději do 1 měs. od realizace)

41

B

47

žádná nezvoleno

Líbí se mi zachování zeleného prostranství, vzhledem k
tomu, že většina lidí sem chodí pouze venčit psa, nebo zde
parkuje (stejně jako já), nemyslím, že je potřeba instalace
laviček a vytváření různých cestiček. Zcela mi však chybí
odpadkové koše - nebo alespoň jeden, nejlépe s
igelitovými sáčky na psí výkaly. Dále mi zde chybí
kontejnery na třídění odpadu.Líbí se mi také řešení
parkování, stejně jako u druhého návrhu, ale myslím, že
zde nebude dostatek parkovacích míst pro místní
obyvatele. Nicméně nechci nijak hanit ani jeden z návrhů,
žádný vlastní lepší nemám :-)

A nemá žádné stromy při ul.Zubatého,B je příliš geometické.

