Vyhodnocení ankety – část B k 15.9.2005
Odpovědi na otázky:


Co byste na sídlišti měli nejraději ?
pořádek, klid a čisté prostředí ( 2 x )
více odpočinkových míst – děts.hřiště (oplocená) + lavičky
víceúčelové hřiště pro děti se stínem, více prostoru k parkování
možnost hraní pro děti též přístřešky, možnost odpočívat
více dětských hřišť – lépe vybavená než jsou dosud
čistotu, travnatý prostor za Mamutem je trvale katastrofa
bazén ( 2x )
více parkovacích míst ( 4x )
neplacené parkoviště, více cyklotras, stoly pro ping-pong, volejbalové hřiště, park
park ( 4x )
parky s jezírkem
pěkné prostředí a pořádek
nevím, je tu vše, co potřebuji
více prostoru pro děti ( 2x )
hřiště pro „náctileté“
větší pořádek, více zeleně
dostatek parkovacích míst, více plochy, kde by byla dětská hřiště
příjemnou restauraci, pizzerii – ne další herny !
bezpečí
čistota kolem popelnic
klid ( 2x )
klid a bezpečí
klid a pořádek
služby, klid
větší čistotu a klid, ale to dnešní obyvatele sídliště nenaučíte
větší souvislé zelené plocha pro trávení volného času lidí různého věku i psů
čistotu, sportovní vyžití pro děti, pomalá auta
sport.centrum
chtěla bych ho čistější a nějaké ty kavárny
zeleň, hřiště, méně dopravy
malé obchůdky, lavičky, zeleň, chodníčky, cyklotrasy
více pískovišť tak, aby byly ve stínu
posekaný trávník a upravené stromky a keře
pořádek, lavičky, parková úprava zeleně
čistotu
čistota, klid, pořádek ( 2x )
větší klid a čistota
pořádek
bezpečnější dopravu
bezpečné posezení u domu v zeleni bez psů !
hřiště, zeleň
více soukromí a místa na hraní dětí
nová parkoviště, venkovní posezení - gril
bankomat ČS, pošta
upravená zeleň, stromy, květiny, čistota na komunikacích
lepší kvalita chodníků, prostor pro jízdu na kolech a kolečkových bruslích – pro děti
WIFI internet
park se vzrostlými stromy s chodníky vhodnými pro jízdu na kolečkových bruslích, podiem
pro folkové skupiny i malá divadla, cyklostezky, skatepark
mléčný bar, cukrárna, obchůdek „ s párkem v rohlíku, langoše“, obchod maso-uzeniny,
pošta, bankomat spořitelny
pěkně vybavená, prostorná posilovna s přijatelným vstupem
cukrárnu nebo kavárnu
pošta
pošta, „pruhy“ pro cyklisty, parková úprava zeleně, čistírna, opravna (sběrna) obuvi,
řeznictví, cukrárna, „korzo“ = místo setkávání lidí
pošta, Rabbit
kavárny
malebnou restauraci
pizzerie
kino, psi mimo sídliště
síť služeb
byt v osobním vlastnictví
zrušit noční podniky ( klid po 22 H. )



Jaké aktivity ZŠ v ulici J.Palacha kromě výuky dětí byste přivítal (a) ?

-



Sportovní ( 3x )
Slušné chování, klid, pořádek
?
nevím – ( 2x )
bazén
sportovní akce (2x )
sportovní dny, výlety, prodej obědů lidem
otevření sportovišť, soutěže
přednášky např. o zdraví, akce pro seniory
dopravní hřiště
podobné zaměření jako DDM
zájmové kroužky ( 6x )
více zájmových a sportovních kroužků, výstavy žáků
kroužky, cvičení pro děti
jsem spokojen ( 2x )
více výletů
veřejné akce pro děti
aktivity ZŠ jsou mimo výuku dostačující
cykloturistický kroužek
více nepovinných předmětů – kroužky – např. hudba, zpěv
volnočasové zájmové kluby
využití volného času pro děti a mládež
něco, co bude zajímat mládež
možnost návštěvy hřiště i tělocvičny také o víkendech a o prázdninách; kurzy pro dospělé –
jazyky, počítače, šití, výtvarné, dětské dopravní hřiště, pro děti více sport. Kroužků
nevím, družina provozuje velký výběr zájmových kroužků
mimoškolní aktivity pro mládež, sport na hřišti apod.
uvolnění sportovního hřiště pro děti přilehlého sídliště, aby neničily veřejnou zeleň !
různé druhy výletů
obl. pro volný čas dětí
výstavní místnost
žádné. To raděj volný čas
zájmové kroužky tu jsou, tak nevím
to mi je jedno, asi žádné
malá divadelní scéna, koncerty, besedy s projekcí … vše za podpory města
možnost použití prostor pro občanská sdružení
ZŠ by mohla plnit funkci kulturního dění na sídlišti + sportovního centra pro vybrané druhy
sportu

Co by mělo město udělat pro větší bezpečnost na sídlišti ?
zajistit, aby osobní vozy neparkovaly na přechodech pro chodce v ul. 17. listopadu
zřídit služebnu MP ! ( 4x )
více hlídat dopravu v Benešově ulici v blízkosti OZS jezdí auta pravidelně v protisměru
zřídit služebnu MP, zřídit kamery
snad ta služebna MP
dohled policie + služebna
častější kontroly MP ( 5x )
vyměnit policisty
přijmout více kvalitních strážníků
služebna + 2 četníci na ulici
policie chodit a ne se vozit
více kamer, omezení v dopravě
zamezit volnému pobíhání psů
pochůzky policistů
„chodící“ hlídky MP
jednosměrné ulice, pro vysokou hustotu obyt. ploch místa se značkou obytná zóna
řešení dopravní situace !!!
předělat chodníky, zadělat díry na ulicích
celkově zrekonstruovat komunikace a chodníky
retardéry v místě přecházení
v dopravě je nutné instalovat zpomalovací pásy – viz ZŠ J.Palacha
udělat parkoviště, omezit rychlost a zvýšený dohled policie
bezpečnost tu je
omezit rychlost aut, více policie do ulic
zpomalit auta, služebna MP
hustší kamerový systém a více hlídek MP ( 3x )
doprava, parkování
snížit rychlost a zamezit parkování aut
bezpečnostní kamerový systém ( 6x )
rozšířit kamerový systém



Je pro
-



zlepšit kamerové sledování
více kamer, pravidelné kontroly
využití bezdrátových kamer, nesmyslné-hlídají kontejnery místo parkovišť
více pochůzkářů policie
pochůzky policie ( 2x )
pochůzky policie v různou denní i noční dobu ( časté ! ) a kamerový systém
častější pochůzky MP
posílit a přidělit policii jednotlivé části města
častěji procházet, hlídka
rychlá policie !
zvýšit dohled policie ( české i městské ) – jen projíždějí v autech. Nemají kontakt s lidmi.
Snížit rychlost
větší frekvence policie
větší přítomnost policie
zavést parkoviště na jiná místa, aby nebylo všude tolik postavených aut
kamerový systém a neustálá přítomnost pěších policistů
kontroly MěPo dostačující
i v noci střežit zaparkovaná auta
zajistit noční pochůzky policistů, řešit problematiku bezdomovců
v nočních hodinách by měla policie více pochůzkovat, hlavně parkoviště
městská policie – den x noc pěšky, ne autem, průběžná kontrola
denní i noční hlídky
kvalitní sportovní akce k poznání lidí, soutěže pro děti, dospělé. Služebna policie ČR to
nevyřeší
zaměstnat mládež mimoškolními aktivitami a kladným příkladem zlepšit jejich vztah k okolí a
lidem
informovanost, semináře
nevím
nic – to nejde zajistit
nic – sídliště je bezpečné
Vás okolí domu kde žijete anonymní, nepříjemné, nebo ho považuje za „SVÉ“ ?
Nepříjemné ( 2x )
Nepříjemné, plné odpadků a psích „odpadů“
SVÉ ( 23x )
Své, ráda se vracím
Naše, jsme to zvyklí
Anonymní ( 20x )
Bohužel anonymní ( 2 x )
Považuji ho za své, je to můj domov
Považuji za své, rád komunikuji, pomáháme lidem a přiložím ruku k čistotě okolí bytu, domu
Neosobní
Částečně obojí
Ani jedno, něco mezi
Nepříjemné, málo stromů, velká parkoviště, žádné lavičky, bez kytek, výhled do protějších
oken, nudné barvy domů, nudné fasády bez nápadů
Je strohé a neintimní
Bydlím zde krátce – dva měsíce – příjemné, spokojen
Ne, je to tu super
RD – „SVÉ“, paneláky – „Anonymní“
Okolí kde žiji je velmi příjemné, žiji v RD
Anonymní a nepovažuji ho za SVĚ
Považovala bych okolí za své, kdyby měli zájem o pořádek a údržbu zeleně i ostatní
nájemníci a věnovali více pozornosti dětem, aby tuto zeleň neničily
Anonymní a nepříjemné protože je všude nepořádek, špína a rozjívená mládež
Je příliš otevřené, přivítala bych více soukromějších zákoutí ! – členitost
Dům nemá zadní vchody a přední jsou obráceny do ulice, navíc plocha před domem je
rozdělena chodníkem. Za domem lavičky, kam vidí celý dům. Okolí spíš nepříjemné
Vzhledem k chování některých jedinců z řad školy a pejskařů - nepříjemné
Bydlím ve svém bytě, takže za „SVÉ“
Ani tak, ani tak
No jak kdy

Trávíte nějaký Váš volný čas venku v zeleni nebo tudy jen procházíte do obchodu,
k automobilu nebo na autobus ?
jen tudy procházíme, ale rádi bychom trávili
ano, venku s dětmi ( 6x )
ano, hraje si zde mé pětileté dítě
procházky s dítětem
venku v zeleni ( 16x )
jen procházím ( 21x )

-

netrávíme ( 3x )
já jsem v přírodě často a moc ráda
noční procházky
trávíme procházkami, hodily by se podél cestiček lavičky
rádi venku v zeleni, ale je velmi málo míst, když by si chtěl člověk venku sednout - popovídat
minimálně, ale trávíme
trávím ho v Opletalově ulici
ano – vše
ano na Kaňku, Bylance, Vel. Rybník
trávíme – převážně na Kaňku, Sukově
Kaňk – běhám, procházky
venku, ale dál od domu
zatím ne, není park, který by tu vyhověl požadavkům
procházíme, pouze děti využívají hřiště za OC Pasáží
bohužel volného času moc nemám ( ale ten prales naproti sídlišti je ostuda )
ano, trávím a ráda. Nejraději mimo sídliště
volný čas trávíme s rodinou na zahradě
sport.hřiště s dětmi
trávím čas venku, ale chodím i nakupovat a k autobusu
málo laviček, tak bohužel jen procházím
nedostatek laviček.Je min.možnost pobývat v zeleni
někdy s dětmi ( jízda na kole, prolézačky ), ale není si kam sednout !
v zeleni ? Žádná zde není
v jaké zeleni ? Na sídlišti jsou jen trávníky pokálené psy a poházené odpadky
není příliš možností
přivítali bychom vybudování cyklostezek, aby bylo možné se k zeleni bezpečněji dostat na
kole. O vhodném místě pro trávení volného času v místě bydliště nevím.



Přivítal (a) byste v některých místech vznik přehledných zpevněných, lépe udržovaných
(dlážděných) ploch na úkor travnatých porostů ? Předpokladem je možnost jízdy na kolech,
osazení lavičkami, vznik venkovních posezení v cukrárnách, kavárnách, atp.
upravit cestu pro pěší v místech u transformátoru směrem do ulice Sběrná
v rámci možností určitě ano
ano ( 49x )
ano a moc ráda ( 3x )
ano, výborný nápad !
ano, nevyhovující jsou úzké chodníky, zvláště na ulici 17. listopadu ( kočárky, lidé tělesně
postižení atp. )
Rozhodně. Tvz. zeleň na 17.listopadu ničemu neslouží, přitom není kde parkovat. Zásadně by
se měla rekonstruovat zeleň ve vnitroblocích.Nejhorší jsou uzoučké trávníky sloužící jen
psům.
ano přivítala. Velmi by se mi líbila trasa pro jízdu na kolečkových bruslích
v některých místech ano ( 5x )
ne, lépe využít stávajících ploch
ano s možností jízdy na kole
zpevnit již prošlapané cestičky
ne, restauračních zařízení je dost
jízdy na kolech, osazení lavičkami, cesta mezi sady do Macháčkova háje
cyklistické trasy
hlavně zde chybí cyklistická stezka
ne, raději trávníky ( 2x )
ne ( 12x )
nikdy ne na úkor zeleně, naopak tu je třeba udržovat
každopádně lépe udržované ulice
určitě ne velké plochy, spíš jen cesty s lavičkami, pěknými kiosky se zmrzlinou, občerstvením
i možností výstav moderního umění
navrhujeme zrušit pískoviště, udělat vyzámkované plochy a různé hry pro děti



Využíváte kromě OD Kaufland a Albert služby a obchody na sídlišti ? Uveďte, prosíme, i
četnost využití popřípadě důvody, proč těchto zařízení nevyužíváte.
velmi zřídka ( 3x )
výjimečně, málo ( 6x )
ano – 3x-5x týdně ( 9x )
ano ( 10x )
2x týdně OC Pasáž ( 5x )
ne ( 2x )

-

-

-

ano na menší nákupy ( 2x )
ano, nákup pečiva, lahůdek téměř každý den. 3x týdně Studio sport J.Brachovcové
ano, OC Pasáž denně ( 4x )
využíváme často ( 2 x )
v podstatě tu není nic jiného. Pasáž je nevyužita
OC Pasáž – knihovna, pekárna, restaurace ( 9x )
Málokdy, mají moc vysoké nájemné a proto i ceny
Supermarkety zničily další obchody
Využívám prodejnu pečiva, mrzí mě neotevření prodejny uzenin v OC Pasáž
Využíváme denně OD K i A,v OC urychlit otevření prodejny masa
Potraviny ET, OC Pasáž, restauranty Barborka, Dřevník
Nejsou zde jiné obchody, dejte pestřejší výběr do Pasáže
Penny – 3x týdně ( nejblíže )
Fitcentrum v OC Pasáž, pekárna i obchody, kdyby se ovšem udržely
Potraviny UNIKOM + pekárna Beneš využíváme denně, také asi 1x týdně KH Soft, optik podle
potřeby, knihovna minimálně 1x měsíčně; také ostatní v OC Pasáž dle potřeby. Přivítali
bychom v OC Pasáž rozšíření knihovny, dále sběrnu různých oprav, také třeba klubovnu pro
děti – Dominik je daleko. V Kauflandu nakupujeme to, co je zda levnější, také nám lépe
vyhovuje vyřizování reklamací a otevírací doba v OD.
Balla – 5x týdně, pasáž – 0
Plně využívám
ET 3x týdně, trafika denně
Pasáž, koberce 1 x za 5 let, pekařství 3x týdně, ostatní nevyužívám, neboť vše ostatní
koupím v OD K,A,Billa, penny
Kaufland 4x-5x týdne, je to jednodušší nakupování
Nutné: pomoc řešit síť živnostníků v OC Pasáž, ( časté změny sortimentu + odchody ) jako
zákazník vzdávám nákupy, když nevím, co tam ještě je. Přestat mluvit o „domu hrůzy“. Komu
se tam chce vstoupi ?
Herny, bary a obchody s čínskými dreky nejsou to pravé !
Ano, lékárna, OC Pasáž, Balla 4x týdně
Ne nevyhovuje mi sortiment zboží, jiné kupuji jen 1x či 2x za život
Ano, využívám odchody a lékárnu často
Do Pasáže nevhodný přístup ( schody )
Ano, potraviny v ulici J.Palacha z důvodu blízkosti ( pečivo, drobnosti )
Ne. V supermarketech dostanu téměř vše na jednom místě ( běžné potřeby ). Zásadnější
nákupy musím realizovat na základě hlubší úvahy a přehledu nabídky. Rozmařilosti kupuji při
procházkách.“Doma“ na sídlišti již nemám čas,musím jít domů, uklízet a vařit a prát.

