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Projekt REGENERACE SÍDLIŠTĚ LOKALITA JIRÁSKOVA  

Dotazníková akce k problematice regenerace obytné lokality Jiráskova  

Závěrečnou fází přípravy projektu REGENERACE SÍDLIŠTĚ - LOKALITA 
JIRÁSKOVA bylo dotazníkové šetření a sociologická studie. Ty ověří potřebnosti 
jednotlivých navrhovaných úprav a změn a jejich přínosy.  
Průzkum byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny 
prostřednictvím předsedů Společenství vlastníků bytových jednotek obyvatelům 
sídliště Jiráskova nebo byly k dispozici na internetových stránkách www.vamberk.cz 
v sekci rozvoj města a území v měsících březen až duben 2017, vyhodnocení pak 
proběhlo v měsíci květnu 2017. Celkem bylo vyplněno 193 dotazníků. 
 
Anketní otázky položené obyvatelům sídliště Jiráskova byly směřovány do 
následujících okruhů: 
 

- sociologie občanů (pohlaví, věk tazatelů), 
- charakteristika sídliště (bezpečnost, hluk, znečištění apod.), 
- občanská vybavenost, 
- doprava a parkování, 
- zeleň, prostředí lokality, 
- život na sídlišti, 
- další náměty a připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vamberk.cz/
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TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 

 

OTÁZKA Č. 1 

Jste? 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) muž 80 41 % 

b) žena 113 59 % 

 
 

Na anketu odpovídalo více žen (59 %) než mužů (41 %). 
 
 
 

OTÁZKA Č. 2 

Jaký je Váš věk? 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) 15-25 let 6 3 % 

b) 26-40 let 43 22 % 

c) 41-60 let 57 30 % 

d) 61 a více 87  45 % 
 
 
 

Největší část respondentů tvořili lidé ve věku 61 a více (45 %) a nejméně lidé ve věku 15-25 let 
(3 %). 
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OTÁZKA Č. 3 a) 

Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště? 
(Jsou uvedeny vždy protikladné charakteristiky. Uveďte, jak vnímáte charakter lokality) 

a) klidná x rušná  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

1 klidná 80 42 % 

2  52 27 % 

3 32 17 % 

4 12 6 % 

5 rušná 15 8 % 

 
Z odpovědí je zřejmé, že většina obyvatel sídliště bydlí v klidné oblasti (42 %), pouze 8 % 
respondentů si myslí, že žijí v rušném prostředí. 

OTÁZKA Č. 3 b) 

Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště? 
(Jsou uvedeny vždy protikladné charakteristiky. Uveďte, jak vnímáte charakter lokality) 

b) zázemí pro volný čas x bez vybavení  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

1 zázemí pro volný čas 17 10 % 

2  16 10 % 

3 32 19 % 

4 37 22 % 

5 bez vybavení 64  39 % 

 
 

Z ankety vyplývá, že respondenti nejsou spokojeni s vybavením a se zázemím pro volný čas - 
pouze 10 % respondentů je spokojeno se zázemím pro volný čas a více než polovina 
respondentů si myslí, že jejich sídliště je bez vybavení nebo je nedostatečné. Z odpovědí lze 
předpokládat absenci míst vhodných k trávení volného času. 
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OTÁZKA Č. 3 c) 

Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště? 
(Jsou uvedeny vždy protikladné charakteristiky. Uveďte, jak vnímáte charakter lokality) 

c) špinavé x čisté prostředí  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

1 špinavé prostředí 24 15 % 

2  19 12 % 

3 59 36 % 

4 35 21 % 

5 čisté prostředí 27 16 % 

 
Většina obyvatel sídliště má pocit, že žijí ve středně čistém prostředí (36 %), podíl zcela 
spokojených (16 %) se stavem prostředí je přibližně stejný jako zcela nespokojených (15 %) se 
stavem čistoty na sídlišti. 
OTÁZKA Č. 3 d) 

Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště? 
(Jsou uvedeny vždy protikladné charakteristiky. Uveďte, jak vnímáte charakter lokality) 

d)  bezpečné x nebezpečné 
 Absolutní podíl Procentní podíl 

1 bezpečné 54 32 % 

2  52 31 % 

3 43 25 % 

4 11  7 % 

5 nebezpečné 9  5 % 

 
 

Z ankety vyplývá, že většina obyvatel je spokojena s bezpečností bydliště a jen nepatrná část si 
myslí, že jejich bydliště je zcela nebezpečné (5 %). 
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OTÁZKA Č. 3 e) 

Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště? 
(Jsou uvedeny vždy protikladné charakteristiky. Uveďte, jak vnímáte charakter lokality) 

e) vhodné pro děti x nevhodné pro děti  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

1 vhodné pro děti 42 27 % 

2  36 23 % 

3 46 29 % 

4 18 11 % 

5 nevhodné pro děti 16 10 % 

 
Většina tázaných charakterizovala prostředí bydliště spíše vhodné pro děti, jen 10 % obyvatel 
považuje prostředí za absolutně nevhodné pro děti. 
 

OTÁZKA Č. 4 a) 

Uveďte, do jaké míry se Vás dotýkají problémy v místě Vašeho bydliště? 
 

a) hlučné prostředí/přes den (6:00-22:00)  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

zásadně 11 6 % 

částečně 67 38 % 

výjimečně 75 42 % 

vůbec 25 14 % 

 
Z odpovědí na tuto otázku lze usuzovat, že občané nemají zásadní problém s hlučností 
prostředí přes den a pro většinu z nich (téměř 4/5) je hluk na sídlišti pouze výjimečný nebo 
částečný. Jen pouze pro 6 % respondentů je hlučné prostředí přes den zásadní problém. 
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OTÁZKA Č. 4 b) 

Uveďte, do jaké míry se Vás dotýkají problémy v místě Vašeho bydliště? 
 

b) hlučné prostředí/přes noc (22:00-6:00)  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

zásadně 11 6 % 

částečně 28 16 % 

výjimečně 77 45 % 

vůbec 56 33 % 

 
Většina respondentů (téměř 4/5) má problém s hlukem přes noc jen výjimečně (45 %) nebo 
dokonce vůbec (33 %) a jen pouze 6 % respondentů si stěžuje na hluk v noci zásadně stejně 
jako i přes den. 

OTÁZKA Č. 4 c) 

Uveďte, do jaké míry se Vás dotýkají problémy v místě Vašeho bydliště? 
 

c) vandalismus, poškozování veřejného majetku  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

zásadně 18 11 % 

částečně 39 23 % 

výjimečně 93 55 % 

vůbec 18 11 % 

 
Podle vyjádření 66 % respondentů dochází k poškozování veřejného majetku a vandalismu 
zcela výjimečně nebo vůbec a naopak podle 1/3 respondentů dochází k vandalismu zásadně v 
(11 %) nebo částečně (23 %). 
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OTÁZKA Č. 4 d) 

Uveďte, do jaké míry se Vás dotýkají problémy v místě Vašeho bydliště? 
 

d) přístup sousedů, spoluobčanů k pořádku v domě a okolí  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

zásadně 32 18 % 

částečně 81 45 % 

výjimečně 39 22 % 

vůbec 26 15 % 

 
Více než polovina dotazovaných obyvatel sídliště je spokojena s přístupem svých sousedů a 
spoluobčanů k pořádku v domech a okolí. 22 % dotazovaných je spokojena výjimečně a 15 % není 
spokojená vůbec. 

OTÁZKA Č. 4 e) 

Uveďte, do jaké míry se Vás dotýkají problémy v místě Vašeho bydliště? 
 

e) znečištěné veřejné prostranství  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

zásadně 40 23 % 

částečně 91 51 % 

výjimečně 38 21 % 

vůbec 8  5 % 

 
Téměř tří čtvrtin dotazovaných se dotýkají problémy v místě bydliště v oblasti znečištění veřejného 
prostranství zcela zásadně (23 %) nebo částečně (51 %), z čehož lze usuzovat, že občanům záleží 
na kvalitě veřejného prostranství.  
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OTÁZKA Č. 5 

Nacházejí se v lokalitě místa, která vnímáte jako nebezpečná? Pokud ano, 
proč? 
(Respondenti, kteří uvedli lokalitu a místo, která je vnímána nebezpečně) 

Konkrétní místo a důvod Absolutní podíl Procentní podíl 

Jugoslávská ulice:  
- chybí osvětlení v noční době 
- rozkopané chodníky 
- nevhodné pro automobily - nerovná silnice 

(díry v silnici) 
- špína 
- zeleň zasahuje do chodníku - husté a 

vysoké keře 

14 19 % 

Bufet „paní Urbanové“: 
- časté návštěvy opilců, hluk a časté 

vykonávání potřeby na veřejných i 
soukromých prostorách  

6 8 % 

Bývalá kotelna:  
- stromy na střeše a rozpadající se zdi 
- parkování u bývalé kotelny - stání na hlíně 
- schází se tam mládež a dělají nepořádek 
- nedostatečné osvětlení  

6 8 % 

Křižovatka u Konzumu - roh č. p. 834: 
- roh je zarostlý keřemi a tudíž nepřehledný 

3 4 % 

Ulice Jiráskova a jeho okolí: 
- problém s hlukem a vandalismem 
- za Konzumem se scházejí party 

"podivných“ lidí 
- kolem parkoviště a v přilehlých ulicích - 

pohyb různých individuí - noční hluk z řad 
mládeže   

5 6 % 

Dětské hřiště: 
- špatná hygiena 
- nebezpečí nákazy 
- nacházejí se zde injekční stříkačky 

6 8 % 

Problémy s dopravou ve Vamberku: 
- málo parkovacích míst 
- díry v silnicích    
- vysoká rychlost aut u hřiště  
- vysoká rychlost aut směrem na 

Merklovice 
- špatné parkování   
- nebezpečná rychlost řidičů přes ulici, 

potřeba snížit rychlost na 40 km/h nebo 
zde zavést obytnou zónu  

- přechod silnice ke Konzumu  
- doprava, rychlost, jízda po chodnících 

(kola, auta) 
- naprosté ignorování rychlosti směrem na 

Merklovice a parkování v křižovatce u 
Konzumu 

- špatný stav vozovky    

30 40 % 

Problémy s chybějícími chodníky 6 7 % 
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Celkové vyjádření respondentů k otázce č. 5:  
Nacházejí se v lokalitě místa, která vnímáte jako nebezpečná? 
 
 

- k této otázce se nijak nevyjádřili 48 
- zaškrtli, že žádné takové místo v 

lokalitě Jiráskova není 68 
- uvedli lokalitu a místo, která je 

vnímána nebezpečně 77 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondenti považují za nejvíce nebezpečná místa komunikace obecně, zejména komunikace 
směrem na Merklovice, kde se nedodržuje povolená rychlost, místa kde se špatně parkuje, špatný 
stav komunikací (40 %), za další problematické místa považují ulici Jugoslávská (19 %), místní 
„bufet“ (8 %), bývalá kotelna (8 %), dětské hřiště (8 %), za nebezpečné někteří považují místa, kde 
je absence chodníků (7 %), ulici Jiráskova (6 %) a křižovatku u „Konzumu“ (4 %). 
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OTÁZKA Č. 6) 

Které z následujících prvků vybavenosti se nacházejí v blízkosti Vašeho bydliště a jak často 
je využíváte? 
 

a) využívám  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

obchod s potravinami 164 29 % 

venkovní posezení 76 13 % 

dětské hřiště 54 10 % 

venkovní sušáky na prádlo 60 11 % 

venkovní hřiště 31 5 % 

sběrné místo tříděného odpadu 180 32 % 

 

b) nevyužívám  
 Absolutní podíl Procentní podíl 

obchod s potravinami 26 27 % 

venkovní posezení 94 1 % 

dětské hřiště 116 5 % 

venkovní sušáky na prádlo 113 20 % 

venkovní hřiště 128 27 % 

sběrné místo tříděného odpadu 6 1 % 

 
Nejvíce (32 %) respondenti využívají sběrná místa tříděného odpadu, což značí, že obyvatelé dbají 
na třídění odpadu. 29 % respondentů využívá místní obchod s potravinami, ale 27 % tam 
nenakupuje vůbec. Naopak respondenti podle ankety nevyužívají dětské a venkovní hřiště, což ale 
mohla ovlivnit skutečnost, že na anketu odpovídali zejména lidé nad 61 let. Téměř nevyužívají 
venkovní sušáky na prádlo.  
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OTÁZKA Č. 7 

Při jaké činnosti se obvykle potkáváte s obyvateli v lokalitě/i s těmi, které 
znáte jenom od vidění? (může být vybráno více možností) 

 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

na zastávce hromadné dopravy 82 16 % 

při nakupování 144 28 % 

na hřišti 33 7 % 

v MŠ, kam chodí moje děti 14 3 % 

při soukromých návštěvách 51 10 % 

u vstupu do domu, 
v bezprostředním okolí domu, 
kde bydlím 

161 32 % 

jiné (uveďte): 20 4 % 

na schůzi společenství 1  

ve městě 2  

na procházce 4  

na náměstí 2  

na domovní schůzi 1  

na zahrádkách 7  

u lékaře, na náměstí 1  

na ulici 1  

při náhodném setkání 1  

 
 

 
 

Z odpovědi je zřejmé, že se lidé nejčastěji potkávají u vstupu do domu, v bezprostřední blízkosti 
okolí domu, kde bydlí (32 %) a při nakupování (28 %), dost často se setkávají také na zastávce 
hromadné dopravy (16 %). Naopak nejméně se setkávají v mateřské škole, což ale může být opět 
ovlivněno věkem většiny respondentů (nad 61 let a více) a jinde např. u lékaře, na procházce, na 
zahrádkách, při náhodném setkání. 
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DOPRAVA, PARKOVÁNÍ 

OTÁZKA Č. 8 

Jste spokojení s úrovní a kapacitou parkování osobních automobilů? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 13 7 % 

b) spíše ano 22 12 % 

c) spíše ne 46 25 % 

d) ne 101 56 % 

 
Dle vyjádření respondentů je více než polovina (56 %) z nich nespokojena s úrovní a kapacitou 
parkování osobních automobilů a naopak spokojeno je pouze 7 % respondentů. 

OTÁZKA Č. 9 

Jste spokojení s úrovní a stavem chodníků pro pěší? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 21 11 % 

b) spíše ano 62 32 % 

c) spíše ne 60 31 % 

d) ne 50 26 % 

 

Z odpovědí je zřejmé, že více než polovina respondentů (57 %) je nespokojena se stavem 
chodníků.  
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OTÁZKA Č. 10 

Jste spokojeni s úrovní komunikace? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 20 11 % 

b) spíše ano 66 35 % 

c) spíše ne 44 24 % 

d) ne 57 30 % 

 
Více než polovina (54 %) je spíše nespokojena nebo nespokojena s úrovní komunikace.   

OTÁZKA Č. 11 

Pokud máte děti v předškolním či školním věku, dopravují se do MŠ, ZŠ? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) pěšky 9 30 % 

b) hromadnou dopravu 2 7 % 

c) autem 5 17 % 

d) na kole 0 0 % 

kombinace: pěšky+autem 10 33 % 

kombinace: pěšky+HD+kolo  1 3 % 

kombinace: pěšky+HD+auto 3 10 % 

 
Z odpovědí na otázku vyplývá, že děti v předškolním či školním věku chodí do školských zařízení 
nejčastěji pěšky (30 %), přip. využívají kombinaci auta a částečně chodí pěšky (33 %). Ani jeden 
respondent nevyužívá k cestě do školských zařízení kolo.  
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ZELEŇ, PROSTŘEDÍ LOKALITY, VYBAVENOST 

OTÁZKA Č. 12 

Jste spokojení s úrovní vybavenosti veřejného prostoru (městský mobiliář)? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 16 9 % 

b) spíše ano 78 42 % 

c) spíše ne 68 37 % 

d) ne 22 12 % 

 

Z odpovědí na otázku vyplývá, že ½ odpovídajících je spokojena s vybaveností veřejného prostoru 
(městského mobiliáře) a druhá polovina nikoliv.  
 

OTÁZKA Č. 13 

Je dostatečná nabídka obchodů a služeb v dostupné vzdálenosti? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 32 45 % 

b) ne 81 55 % 

 

Většina více než polovina dotázaných má pocit, že v místě není dostatečná nabídka obchodů a 
služeb v dostupné vzdálenosti (55 %) a 45 % si naopak myslí, že nabídka obchodů a služeb je 
v dostupné vzdálenosti. 
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OTÁZKA Č. 14 

Jste spokojení se zelení v lokalitě a její údržbou? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 45 24 % 

b) spíše ano 68 36 % 

c) spíše ne 59 31 % 

d) ne 17 9 % 

 

Obyvatelé sídliště jsou více než z poloviny (60 %) spokojeny se zelení a její údržbou. Spíše 
nespokojena je 31 % respondentů a zcela nespokojeno je pouze 9 % respondentů. 
 
 

OTÁZKA Č. 15 

Třídíte odpad? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 187 99 % 

b) ne 2 1 % 

 

Z této anketní otázky je zcela zřejmé a potěšující, že většina obyvatel třídí odpad (99 %) a pouze   
1 % odpad netřídí.  
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OTÁZKA Č. 16 

Vyhovuje Vám počet nádob na tříděný odpad? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 114 61 % 

b) ne 73 39 % 

 
Pro více než polovinu (61 %) odpovídajících je stávající počet nádob na tříděný odpad vyhovující a 
pro 39 % nikoliv. 
 

OTÁZKA Č. 17 

Jste spokojený/á s úklidem kolem kontejnerů na tříděný odpad? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

a) ano 32 6 % 

b) ne 81 38 % 

c) nevím 39 42 % 

 

Z odpovědí na tuto otázku je zjevné, že lidé nejsou spokojeni s úklidem kolem kontejnerů na 
tříděný odpad (38 %), pouze 6 % je spokojených. Až 42 % nedokáže posoudit stav úklidu kolem 
kontejnerů na tříděný odpad … 
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ŽIVOT NA SÍDLIŠTI - V LOKALITĚ JIRÁSKOVA 

Vyjádřili se/nevyjádřili se 
 

 
Na poslední dvě otázky týkající se života na sídlišti resp. v lokalitě Jiráskova odpovědělo 39 % 
respondentů a 61 % respondentů se k tomuto tématu nevyjádřilo. 

Co Vám nejvíce vadí na životě v lokalitě? 
  Absolutní podíl Procentní podíl 

nic mi zde nevadí 7 6 % 

chybí parkovací místa, parkují zde cizí 
auta 

30 24 % 

neuklízení exkrementů po psech, mnoho 
psů pohybujících se po této lokalitě 

18 15 % 

nezájem lidí o čistotu, nepořádek kolem 
popelnic, domů 

13 10 % 

rozkopané silnice, chodníky a současná 
situace v Jugoslávské ulici 

18 14 % 

opilí lidé, hluk, vandalismus 11 9 % 

chybí posezení, volnočasový areál pro 
děti, zlepšení prostranství 

13 10 % 

problémy s dopravou, nedodržování 
rychlosti 

9 7 % 

chybějící veřejné osvětlení 6 5 % 

 
Z odpovědí na tuto anketní otázku je vidět, že obyvatele sídliště nejvíce tíží problémy s parkováním 
resp. nedostatkem parkovacích míst (24 %), problémy s psími exkrementy a volně pobíhající psy 
(15 %) a rozkopané silnice a chodníky zejména v ulici Jugoslávská (14 %). Další problémy, které 
dotazované obyvatele trápí, jsou chybějící volnočasové areály pro děti i dospělé (10 %), nepořádek 
kolem nádob na odpadky a nezájem lidí o čistotu (10 %), vandalismus a hluk (9 %), problémy 
s dopravou a nedodržování předepsané rychlosti (7 %) a chybějící osvětlení (5 %). 6 % 
respondentů naopak uvedlo, že jim nic nevadí.  
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děti, zlepšení prostranství 
problémy s dopravou, nedodržování 
rychlosti 
chybějící veřejné osvětlení 
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Co máte v lokalitě Jiráskova rádi? 
 

 Absolutní podíl Procentní podíl 

klidné prostředí 51 76 % 

zeleň, příroda 9 13 % 

dostupnost obchodu, veřejné dopravy 7 11 % 

 
Z odpovědí na tuto anketní otázku je zřejmé, že si obyvatele sídliště cení zejména klidného 
prostředí lokality Jiráskova (76 %), dále zeleně a přírody (13 %) a částečně jsou spokojeni i s 
dostupností občanské vybavenosti - obchodu a veřejné dopravy (11 %).  
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19 
 

Vyhodnocení ankety  
 
Soubor respondentů 
V průzkumu, zaměřeném na analýzu spokojenosti obyvatel s bydlením na sídlišti 
Jiráskova a na potřebné změny, které by měly být předmětem projektu Regenerace 
obytné zóny Jiráskova, se zúčastnilo 193 respondentů, z toho 113 žen a 80 mužů. 
Nejpočetnější skupinou byli občané ve věku 61 let a více, další početnou skupinou 
byli lidé ve věku 41-60 let a nejméně zastoupenou věkovou skupinou byli lidé ve 
věku 15-25 let. 
 
Popis bydliště 
Většina obyvatel sídliště považují lokalitu Jiráskova jako klidnou a bezpečnou, spíše 
vhodnou pro děti. 
  
Občanská vybavenost 
Oslovení občané nejsou spokojeni s vybavením a se zázemím pro volný čas nejen 
dětí, ale i dospělých obyvatel naopak jsou spokojeni s dostupností obchodu a 
hromadné dopravy a spíše spokojeni s vybavením nádob na tříděný odpad. 
 
Doprava a parkování 
Lidé si oblíbili dostupnost veřejné dopravy přímo v lokalitě. Naopak výrazné problémy 
spatřují v nedostatku parkovacích míst, ve špatném stavu komunikací a 
nedodržování rychlosti nejen v lokalitě Jiráskova. 
 
Zeleň, prostředí lokality, vybavenost 
Většině obyvatel záleží na prostředí, ve kterém žijí a dotýkají se jich problémy 
v místě bydliště. Většinou jsou také spokojeni s přístupem svých sousedů a 
spoluobčanů k pořádku v domě a okolí.  
Pozitivním aspektem je, že téměř všichni občané lokality uvedli, že třídí odpad, vidí 
však problém v nedostatečném úklidu a nepořádku u nádob na tříděný odpad.  
 
Život na sídlišti - v lokalitě Jiráskova 
Velká část dotazovaných si cení klidného prostředí lokality s dostatkem zeleně, 
naopak občany tíží problémy s parkováním, psími exkrementy a volně pobíhajícími 
psy, nespokojeni jsou zejména se stavem ulice Jugoslávská a s absencí 
volnočasových areálů. 
 
Závěr 
Účelem projektu Regenerace sídliště - lokalita Jiráskova je přetvoření lokality na 
prostředí, kde by se lidem nejen dobře bydlelo, ale kdy by lidé našli vyhovující 
podmínky pro trávení volného času, a které by podpořili kontakty mezi obyvateli. Tyto 
cíle jsou významně podmíněny adekvátním veřejných prostranství, včetně zajištění i 
odpovídající následné péče. 
Cílem zapojení obyvatel do projektu je, aby jako uživatelé veřejných prostranství 
specifikovali, jaké mají potřeby a představy a jaká zařízení v lokalitě chybí. 
Respondenti proto byli osloveni, aby v anketě specifikovali své představy o úpravách 
a využití veřejného prostranství lokality a celkové úpravě prostředí. 
 
Zpracovaly: 
Ing. Martina Jusková 
Kristýna Burešová 


