REVITALIZACE VĚŘEJNÝCH PLOCH MĚSTA LUBY
DOTAZNÍK PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL
_____________________________________________________________________
1) DO JAKÉ KATEGORIE UŽIVATELŮ PATŘÍTE?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
 REZIDENT – bydlím v Lubech
 DOJÍŽDĚJÍCÍ – do Lubů dojíždím za prací nebo vzděláním
 PODNIKATEL/KA – v Lubech podnikám nebo vlastním nebytové
prostory
 PROCHÁZEJÍCÍ – do Lubů zavítám jen jednou za čas za službami, na návštěvu
blízkých nebo za volnočasovými aktivitami
 JINÉ _________________________________________________________

2) JAKA OBLAST JE VÁM NEJBLÍŽE?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
lokalita Staré paneláky – Tovární ulice - Horní
lokalita Staré paneláky – Dolní – Tovární ulice
lokalita Na Louce
lokalita Luční ulice – Hasičská stanice
lokalita U Pily

A
B
C
D
E

3) JAK ČASTO DO ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZAVÍTÁTE?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost






denně
asi 4-5x týdně
asi 1-3x týdně
asi 1x za 14 dní
méně často než 1x za 14 dní
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4) JAKÝM ZPŮSOBEM SE V ÚZEMÍ NEJČASTĚJI POHYBUJETE?
x
prosím označte křížkem jednu nebo více vybraných možností

denně


AUTO



AUTOBUS



KOLO



PĚŠKY



JINÉ

4-5x týdně

1-3x týdně

1x za 14 dní

méně často

5) CHYBÍ VÁM V ÚZEMÍ PARKOVACÍ STÁNÍ?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
 ANO
 NE
Pokud jste odpověděl/a ANO, napište kde a z jakých důvodů:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6) CHYBÍ V ÚZEMÍ STOJANY NA KOLA?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
 ANO
 NE

7) JAK HODNOTÍTE SOUČASNOU BEZEPČNOST CHODCŮ PŘI POHYBU
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
x
prosím označte křížkem vybranou možnost






naprosto bezpečně
spíše bezpečně
spíše nebezpečně
naprosto nebezpečně
nedokážu posoudit
Pokud jste odpověděl/la spíše bezpečně, spíše nebezpečně nebo naprosto
nebezpečně, napište kde a z jakých důvodů:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8) JEZDÍTE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NA KOLE?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
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v území na kole jezdím a současný stav mi víceméně vyhovuje
v území na kole jezdím, i když mi její současný nevyhovuje
v území bych na kole jezdit začal, začal, pokud by se zavedl cyklopruh
po území na kole vůbec nejezdím a ani to neplánuji

9) KTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VÝROKŮ O PARKOVACÍCH MÍSTECH NEJLÉPE
VYSTIHUJE VÁŠ NÁZOR?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
 počet parkovacích míst v území by se měl zvýšit i na úkor veřejného prostoru
určeného pro chodce a cyklisty
 počet parkovacích ploch v území by měl zůstat stejný
 veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl v území
přednost před parkovacími stáními i za cenu malého snížení počtu stání (do
10 %)
10) CHYBÍ VÁM V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ PROTOR PRO NĚJAKÉ AKTIVITY?
x
prosím označte křížkem vybranou možnost
 ANO
 NE
Pokud jste odpověděli ANO, napište kde a jaké:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11) JAK JSTE SPOKOJEN SE SOUČASNÝM STVEM VEŘEJNÉHO PROSTORU
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ?
x
prosím označte křížkem jednu nebo více vybraných možnostÍ
vůbec


vzhled veřejného prostoru



místa k sezení



hladina znečištění vzduchu



hladina hluku



bezpečnost (nepřítomnost kriminality)



kvalita pouličního osvětlení



zastínění místa



stromy a zeleň



bezbariérovost ulice



přístup k potoku Lubinka



prostupnost území
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spíš ne

neutrálně

spíše ano

spokojen

12) UVEĎTE, JAKÉNÁSLEDUJÍCÍC PRVKY PŘI POBYTU / POHYBU V DANÉM
ÚZEMÍ VYUŽIL/A?
x
prosím označte křížkem jednu nebo více vybraných možností
nikdy
















málokdy

často

nevím

pítka
stojany na kola
koše
lavičky
telefonní budky
informační systém odkazující
a popisující místní historii
zastínění místa
vodní prvek
pytlíky na psí exkrementy
psí plácek
veřejné WC
WiFi u laviček
pikniková místa

13) ČEHO SI V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEJVÍCE CENÍTE?
napište prosím maximálně tři položky
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14) CO VÁM V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEJVÍCE VADÍ?
napište prosím maximálně tři položky
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15) JAKÉ MÁTE NÁPADY NA VYLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH PLOCH VE MĚSTĚ LUBY?
napište prosím maximálně tři položky
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

PROFIL RESPONDENTA
VĚK
 15 - 19
 20 - 29
 30 - 39
 40 - 49
 50 - 59
 60 - 69
 70 - 79
 80 a více

POHLAVÍ
 muž
 žena
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