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OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

ÚZEMNÍ STUDIE „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO“ 

Vážení spoluobčané, 

v současné době je zpracovávána územní studie „Veřejná prostranství Komenského“. Protože je 

i  Váš názor důležitý, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Vaše zpětná 

vazba v anketě bude následně předána projektantům, kteří ji dle možností do studie zapracují. 

Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat v úředních hodinách v podatelně Městského úřadu 

Milevsko v ulici Sažinova 843, případně v podatelně na nám. E. Beneše 420, do 15.11.2017. 

K dispozici je Vám formulář s dotazníkem na internetových stránkách Městského úřadu Milevsko 

v části Aktuality, který po stažení a vyplnění lze zaslat emailem na adresu: petr.svara@milevsko-

mesto.cz 

Za Vaši spolupráci předem děkujeme.                         Městský úřad Milevsko 

                        Odbor regionálního rozvoje 

 

Vaše odpovědi označte křížkem ☒, případně doplňte slovně dle vysvětlivek. 

1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? 

a) ☐  velmi spokojen(-a) 

b) ☐  spokojen-(a) 

c) ☐  částečně spokojen(-a) 

d) ☐  částečně nespokojen(-a)  

e) ☐  nespokojen(-a) 

f) ☐  velmi nespokojen (-a) 

 

2. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)? (uveďte pouze jednu věc) 

 

 

3. Co Vám na sídlišti nejvíce vadí? (uveďte pouze jednu věc) 

 

 

4. Co z následujících vám a vaší rodině v okolí schází? Co byste uvítali? (označte pro Vás relevantní 

a seřaďte podle důležitosti – např. číselným přiřazením pořadí za příslušný řádek) 

a) ☐  dětské hřiště pro děti 0-6 let (s dozorem rodičů)) 

b) ☐  dětské hřiště pro děti 7-10 let (bez dozoru rodičů) 

c) ☐  multifunkční sportovní hřiště (fotbal, basketbal, florbal, hokejbal,…) 

d) ☐  skate park, U rampa, horolezecká stěna 

e) ☐  venkovní multigenerační protahovací a posilovací cvičební prvky (hrazdy, lavice,   

šlapadla,… 

f) ☐  prostor pro venkovní grilování 

g) ☐  prostor pro pěstování vlastní zeleniny – komunitní zahrádky 

h) ☐  vnitřní komunitní prostor/centrum pro neziskové volnočasové aktivity, zájmové kroužky, 

kluby  

i) ☐  více občanské vybavenosti umožňující setkávání typu kavárna, restaurace, bowling, jiné… 

j) ☐  mateřské centrum 

k) ☐  prostory pro drobné podnikání 

l) ☐  jiné: uveďte jaké…. 
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5. Které nedostatky má podle Vás život na sídlišti? (označte pro Vás relevantní a seřaďte podle 

důležitosti – např. číselným přiřazením pořadí za příslušný řádek) 

Veřejná prostranství 

a) ☐ anonymita – nedostatek příležitostí k setkávání    

b) ☐  fyzický a vizuální stav veřejného prostoru obecně   

c) ☐  hluk        

d) ☐  nedostatek /stav zeleně 

e) ☐  nedostatek / stav sportovních hřišť 

f) ☐  nedostatek / stav dětských hřišť 

g) ☐  nedostatek / stav mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) 

h) ☐  nedostatek /stav veřejného osvětlení 

i) ☐  vandalismus a nepořádek 

j) ☐  mnoho psů a psích exkrementů 

k) ☐  nevhodný povrch zpevněných ploch 

l) ☐  jiné: uveďte jaké…. 

 

Občanská vybavenost (služby):  

a) ☐  nedostatek / absence drobných obchodů, služeb 

b) ☐  nedostatek prostorů pro drobné podnikání 

c) ☐  nedostatek společenského a kulturního vyžití 

d) ☐  nedostatek sportovního vyžití 

e) ☐  jiné: uveďte jaké…. 

 

Vybavení sídliště 

a) ☐  nedostatek odpadkových košů 

b) ☐  nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 

c) ☐  odkládání odpadů vedle kontejnerů 

d) ☐  chybí sáčky na psí exkrementy 

e) ☐  stav sušáků na prádlo 

f) ☐  stav klepadel na koberce  

g) ☐  jiné: uveďte jaké…. 

 

Doprava a parkování 

a) ☐  nedostatek parkovacích stání 

b) ☐  příliš mnoho parkovacích ploch, nedostatečně odděleny od pobytových ploch 

c) ☐  absence bezbariérových nájezdů - chodníky, vstupy do domů 

d) ☐  stav vozovek a chodníků 

e) ☐  zimní údržba 

f) ☐  špatná prostupnost veřejného prostranství (vazba na okolní aktivity/služby/vybavenost) 

g) ☐  jiné: uveďte jaké…. 
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6. Trávíte víkendy v místě bydliště? 

a) ☐  ano 

b) ☐  spíše ano 

c) ☐  spíše ne 

d) ☐  ne 

Pokud ano, rozveďte jak?  

 

7. Jste ochoten akceptovat větší zábor zeleně za účelem výstavby parkoviště? 

a) ☐  ano 

b) ☐  ne 

c) ☐  nevím 
 

8. Chcete mít před domem poloveřejný prostor (předzahrádku)? 

a) ☐  ano, a zároveň jsem ochoten zapojit se do její údržby 

b) ☐  ano, ale nechci se podílet na jejich údržbě 

c) ☐  ne 

d) ☐  nevím 
 

9. Máte zájem aktivně se podílet na životě komunity, setkávat se sousedy – grilování, zábava, 

letní kino, sousedský sportovní turnaj…  

a) ☐  ano 

b) ☐  ne 

c) ☐  nevím 

 

Pokud ano, rozveďte prosím, jakým způsobem 

 

10. Cítíte se v prostorách sídliště bezpečně? 

a) ☐  ano 

b) ☐  spíše ano 

c) ☐  spíše ne 

d) ☐  ne 

 

11. Jaký máte názor na sušáky na prádlo? 

a) ☐  jsem pro jejich zachování v současném stavu 

b) ☐  jsem pro jejich rekonstrukci 

c) ☐  jsem pro jejich odstranění 

d) ☐  netýká se (sušáky nejsou) 

 

Z důvodu určení lokality uveďte prosím číslo popisné: _________ 

 

12. Jaký máte názor na klepadla na koberce? 

e) ☐  jsem pro jejich zachování v současném stavu 

f) ☐  jsem pro jejich rekonstrukci 

g) ☐  jsem pro jejich odstranění 

h) ☐  netýká se (sušáky nejsou) 
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13. Uvažujete o tom, že se ze sídliště odstěhujete? 

a) ☐  ano 

b) ☐  ne 

c) ☐  zatím nevím 

13.1 Pokud ano, kam byste se chtěli přestěhovat? 

a) ☐  do jiného bytového domu v Milevsku 

b) ☐  do rodinného domu v Milevsku 

c) ☐  do rodinného domu v okolí  Milevska 

d) ☐  jinam: uveďte kam…. 

 

14. Pohlaví 

a) ☐  žena 

b) ☐  muž 

 

15. Kolik je Vám let? 

 

16. Kolik členů žije ve vaší domácnosti? 

 

17. Máte děti do 18 let?  

a) ☐  ano 

b) ☐  ne 

 

18. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti? 

a) ☐  do 5 let  

b) ☐  6-10 let  

c) ☐  11-15 let 

d) ☐  16-20 let 

e) ☐  více jak 20 let 

 

19. Ve které ulici bydlíte? (Vypište): 

 

 

20. Kde pracujete?  

a) ☐  v  místě bydliště 

b) ☐  jinde: uveďte kde... 

 

21. Jste: 

a) ☐  studující 

b) ☐  pracující  

c) ☐  nezaměstnaný 

d) ☐  důchodce 

e) ☐  v domácnosti (včetně mateřské/rodičovské dovolené) 
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22. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) ☐  základní bez vyučení 

b) ☐  vyučen(a) bez maturity 

c) ☐  maturita 

d) ☐  vyšší odborné nebo vysoká škola 

 

23. Máte v domácnosti psa 

a) ☐  ano 

b) ☐  ne 

 

24. Prostor pro vaše komentáře, připomínky…Co byste Vy rádi změnili v místě vašeho bydliště, co 

nebylo zmíněno? 


