Žabovřesky - návrhy úpravy vnitrobloku Spojovací - Chládkova - Bezejmenná

Celkem odpovědělo

počet
11

procenta
100%

Pohlaví

muži
ženy

7
4

64%
36%

Věk

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

2
5
0
4
0

18%
45%
0%
36%
0%

všichni respondenti kromě jednoho bydlí v MČ Žabovřesky, jeden z respondentů bydlí v MČ Žabovřesky, ale nebydlí v předmětném vnitrobloku.
hasování pro varianty
A
B
žádná/nezvoleno

4
3
4

36%
27%
36%

Poznámky a názory, které byly vepsány do dotazníku:

číslo dotazníku

zvolená
varianta

2

A

16

B

18

A

22

25
32

žádná nezvoleno
žádná nezvoleno
žádná nezvoleno

co se na návrhu líbí

jiný/další názor
Pečlivě bych zvážil umístění i nízkodřevin do těsné blízkosti
domu,byť v zeleni,a to s přihlédnutím možnosti narušení
kořenovým systémem izolací domu,případně položených
Domnívám se,že je řešen s hlubší znalostí místní
inženýrských sítí a dešťových svodů.Můj odhad cca 2,5 m od
problematiky se stávajícími dřevinami,více se přibližuje
domu.Dále bych přihlédl k menšímu rozšíření parkovací plochy
názoru občanů ,zde bydlících.Nevytváří hustou
výsadbu,kterou se daří jen ztěží udržovat v čistotě a trvale před domy , protože dochází ke generační výměně bytů z
padesátých let.
sanovat. Návrh se mě líbí.

různorodost nápadů
žádné drastické úpravy, pouze vylepšení současného
stavu, který mi vyhovuje.

preferoval bych spíše funkční řešení než estetické či efektní, tzn.
8 nabízených ploch bych zaplnil např.: hřiště s volejbalovými
koši, hřiště s brankami na fotbal, hřiště na hokej/hokejbal (dá se
v zimě zalít vodou), tenisový kurt (klidně s betonovým
podkladem), pingpongové stoly, hřiště na petang, piknik-koutky
(viz. krb, barbeque, apod.), na každém place může být posezení
s lavičkami, které bude odstíněno od hřiště keři, dále obyčejná
travnatá plocha s divoce rostoucími (nekrasnými) keři (výborné
pro děcka). Návrhy opomíjí bezpečnost. Už nyní si na plochách
hrají děcka a často vběhnou do silnice. Když jsou teď keře v
plném růstu, děcka nejsou vidět, až když jsou pod autem. Chtělo
by to silnice od ploch oddělit plotem nebo něčím estetičtějším,
ale funkčním.

Příliš mnoho stromů. Chce to nízko-kmeny,aby nedocházelo ke
stínění bytů a vzniku plísní. Kdo to bude každý rok udržovat??
Když nejsou peníze. V současné době jsou stromy přerostlé
neudržované - prostě hrůza.
ani jeden z návrhů se mi nelíbí; neřeší nedostatečnou kapacitu
parkování, ani oddělení prostoru od zatížené silně ulice
Zborovské
Zcela nesmyslný návrh A.(příliš nesmyslného kácení stromů).
Návrh B není pro lidi, ale pro stromy.

36
37

39

40
46

B
A

má menší dřeviny kolem domu. chtěl bych upozornit, že v
sousedství je další vnitroblok se zanedbaným hřištěm,
které by možná také zasloužilo nějakou tu anketku nebo
projekt na řešení

V místě bych rozhodně ponechala stávající zeleň,zejména
všechny vzrostlé stromy a začlenila je do budoucích
návrhů(zatímco na návrzích se zeleň přizpůsobuje projektu,já
bych se snažila více přizpůsobit projekt stávající zeleni).Místo
otevírání prostor pro další(cizí)návštěvníky bych místa-alespoň
opticky,prostřednictvím zeleně,oddělila od rušného okolí a
umožnila obyvatelům výhled do klidné,zelené oázy...Návrh B byl
pro mě jako laika přehlednější,v náhrhu A jsem se nemohla
zorientovat.Na současném stavu mi vadí moc parkovacích místparkují zde i "přespolní",nehezké chodníky a neupravené
cesty.Naopak se mi líbí louky s divokou vegetací více než
"parkový trávník"...Jinak díky moc za snahu zkrášlit naše
okolí!Těším se na výsledek,pokud ovšem nebude znamenat
kácení stromů v našem životním okruhu...Díky.

žádná nezvoleno

B
A

bydlím ve vedlejší ulici, ve stejném domku. je nutné si uvědomit,
že tato zástavba má menší okna než je obvyklé, proto je nutné
počítat i s dostatkem světla!!! zdravím

no nvm všecko je to lepší než jak je to ted ...tak myslím že
oba navrhy sou dobrý jenomže až to tu bude(jestli to tu
někdy bude) tak ja už tu nebudu ale hlasuju aspon kdyby
náhodou tak aby to tu další generace nebo moje děti měli
někdy hezký....

