REKONSTRUKCE CENTR A

Úprava náměstí začíná velkým dotazníkem. Zapojte se i vy
Velkomeziříčští zastupitelé se shodli na zahájení přípravy architektonické soutěže
na úpravu centra města.
Architektonicko-urbanistická
soutěž mačním centru v recepci radnice či na
pomůže nalézt nejkvalitnější návrh na pokladně městského úřadu v budově
rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic. spořitelny, a to do 11. března 2016.
Před vyhlášením soutěže se k zamýšlené Pokud se chce vyjádřit více členů rodiny,
úpravě centra mohou vyjádřit sami ob- další dotazníky si můžete stáhnout ve
čané města v anketě. Stačí, když odpoví formátu pdf na webu velkemezirici.cz či
na otázky, jež přinášíme v tomto listu. velkomeziricsko.cz, nebo si vyzvednout
„Jejich názory budou pro architekty, kteří vytištěný dotazník opět v recepci radnice
se do soutěže přihlásí, jistým vodítkem či v budově spořitelny.
při přípravě návrhů,“ říká starosta Rado- Dotazník bude možno vyplnit také elekvan Necid.
tronicky na webu města, a to od 8. února
Vyplněný dotazník, prosím, vystřih- 2016 do 11. března 2016. Svoji představu městí v budoucnu vypadat, nabídnou i tvarná soutěž na mateřských, základních
něte/vytrhněte a odevzdejte na infor- o tom, jak by mohlo velkomeziříčské ná- děti a mládež. Bude pro ně vyhlášena vý- a středních školách ve městě.
-mars-

DOTAZNÍK

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

1. Jak často využíváte náměstí?

prostor pro odpočinek

vodní prvek

prostor pro konání trhů

umělecké dílo

pěší zóna

zábavné prvky pro děti

velmi často, téměř denně

pouze o víkendu

volný průjezd pro dopravu

často, minimálně 1 až 2krát týdně

nevyužívám

letní zahrádky restaurací, kaváren

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

vegetace

ostatní

občas, tak 2 až 3krát za měsíc
Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

parkování

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

bydlím zde

projíždím se zastávkou do 30 min

prostor využívám k odpočinku
nebo relaxaci

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

6. Z hlediska dopravy na náměstí preferuji:

nákupy a využití služeb
účastním se kulturních akcí

současný stav mi vyhovuje

úplné omezení dopravy

částečné omezení dopravy

ostatní

návštěva úřadů

Zakřížkujte a vyberte jednu ze čtyř možností.

ostatní

7. Z hlediska typu dopravy na náměstí preferuji:

pracuji zde

pohybovat se pěšky

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

pohybovat se na kole

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

vandalismus, nepořádek

nedostatek vegetace

nedostatek míst pro odpočinek

bezpečnost chodců

ostatní

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

8. Pohlaví
muž

9. Věk

4. Jak by podle Vašeho názoru mělo náměstí v budoucnu vypadat?
klidné místo vhodné k odpočinku

živé nákupní centrum

reprezentativní prostor města pro
konání kulturních akcí

žena

Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

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

současný stav mi vyhovuje

pohybovat se automobilem

do 26 let

40 - 59 let

27 - 39 let

60 a více let
Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

10. Bydlíte v Meziříčí nebo v jeho místní části?

prostor pro parkování vozidel
ostatní

ano

ne
Zakřížkujte a vyberte jednu z možností.

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