
4. Jak by podle Vašeho názoru mělo ná-
městí v budoucnu vypadat?

současný stav mi 
vyhovuje

živé nákupní cen-
trum

prostor pro parko-
vání vozidel

klidné místo vhod-
né k odpočinku

reprezentativní 
prostor města pro 
konání kulturních 
akcí

ostatní

5. Co by podle Vašeho názoru na náměstí 
nemělo chybět?

prostor pro 
odpočinek

prostor pro konání 
trhů

pěší zóna

volný průjezd pro 
dopravu

letní zahrádky 
restaurací, kaváren

vegetace

parkování

vodní prvek

umělecké dílo

zábavné prvky pro 
děti

kvalitní mobiliář 
(lavičky, odpadk. 
koše, stojany na 
kola apod.)

ostatní

6. Z hlediska dopravy na náměstí preferuji:

současný stav mi 
vyhovuje

částečné omezení 
dopravy

úplné omezení 
dopravy

ostatní

7. Z hlediska typu dopravy na náměstí pre-
feruji:

pohybovat se pěšky

pohybovat se na 
kole

pohybovat se auto-
mobilem

8. Pohlaví

muž žena

9. Věk

do 26 let

27 - 39 let

40 - 59 let

60 a více let

10. Bydlíte v Meziříčí nebo v jeho místní 
části?

ano ne

Seřaďte od 1 do 6, kdy 1 je nejpreferovanější 6 nejméně zajímavá.

Seřaďte od 1 do 12, kdy 1 je nejpreferovanější 12 nejméně potřebná.

Zakřížkujte a vyberte jednu ze čtyř možností.

Č. 1 nejvíce preferuji, č. 3 nejméně preferuji.

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

Zakřížkujte  a vyberte jednu z možností.

množství automobi-
lové dopravy

nedostatek vege-
tace

bezpečnost chodců

vandalismus, ne-
pořádek

nedostatek míst 
pro odpočinek

ostatní

3. Co je podle Vašeho názoru v současnosti 
nejslabší stránkou náměstí?

Seřaďte od 1 do 6, kdy 1 je nejslabší stránka a 6 je nejméně palčivá.

2. Pokud se na náměstí zdržujete, jakým 
způsobem je nejčastěji využíváte?

pouze procházím

projíždím se za-
stávkou do 30 min

nákupy a využití 
služeb

návštěva úřadů

pracuji zde

bydlím zde

prostor využívám 
k odpočinku nebo 
relaxaci

účastním se kul-
turních akcí

ostatní

Seřaďte od 1 do 9, kdy 1 je nejpreferovanější a 9 nejméně 
preferované (není třeba vyplnit všech 9).

1. Jak často využíváte náměstí?
velmi často, téměř 
denně

často, minimálně  
1 až 2krát týdně

občas, tak 2 až 
3krát za měsíc

pouze o víkendu

nevyužívám

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

DOTAZNÍK: ÚPRAVA CENTRA MĚSTA
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte na informačním centru v recepci radnice 
či na pokladně městského úřadu v budově spořitelny, a to do 11. března 2016.


