Dotazník – revitalizace náměstí Svobody v Doubravici nad Svitavou
Vážení spoluobčané,
vedení Městyse Doubravice nad Svitavou po dohodě s Mendelovou univerzitou v Brně zadalo této instituci zpracování
architektonických studií revitalizace náměstí Svobody v Doubravici nad Svitavou, a to v rámci projektů seminárních prací
studentů této univerzity. Prostřednictvím dotazníku, který jste právě obdrželi, chce vedení městyse získat Vaše názory a
podněty k projektu revitalizace náměstí a tyto následně zohlednit při zadání pro zpracování studií. Za čas a ochotu při
vyplnění dotazníku Vám děkujeme. (křížkem označte vámi vybranou odpověď)

1) Jakou podobu náměstí prosazujete?
a) stávající podoba mi vyhovuje, na náměstí bych nic neměnil/a
b) souhlasím s revitalizací náměstí současně se zachováním historického vzhledu
c) preferuji moderní pojetí náměstí s moderními prvky
d) jiný návrh (prosím uveďte):

2) Parkování – dnešní stav, kdy auta parkují téměř po celém obvodu náměstí, vám:
a) vyhovuje a nechci na tom nic měnit
b) nevyhovuje
Pokud vám nevyhovuje, jak doporučujete vyřešit parkování:
a) rozšířením parkovacího stání proti obchodu
b) vybudováním parkovacího stání proti restauraci Olivie
c) jiný návrh (prosím uveďte):

3) Zeleň, stromy:
a) stav zeleně a stromů je vyhovující, pouze je nutné provádět zdravotní údržbu stromů
b) preferuji výraznou obnovu zeleně, zvláště stromů s provedením parkových úprav na náměstí
c) jiný návrh (prosím uveďte):

4) Kašna:
a) souhlasím s výstavbou kašny na náměstí
b) nesouhlasím s výstavbou kašny

5) Dětské hrací prvky:
a) souhlasím s rozšířením hracích prvků na náměstí
b) nesouhlasím s rozšířením hracích prvků

6) Autobusová zastávka:
a) vzhled stávající autobusové zastávky mi vyhovuje, nic bych na ní neměnil/a
b) v rámci revitalizace náměstí doporučuji řešit současně i architektonické provedení zastávky
c) jiný návrh (prosím uveďte):

7) K náměstí patří i plocha vedle obecního úřadu, která je využívána jako stanoviště pro sběr
tříděného odpadu. Jaké využití této plochy doporučujete?

8) Myslím si, že by se náměstí mohlo doplnit dalšími prvky. Navrhuji instalovat na náměstí:

9) Naopak navrhuji zrušit:

10) Další eventuální připomínky k rekonstrukci náměstí:

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na Úřadě městyse Doubravice nad Svitavou nebo zašlete na adresu:
Úřad městyse Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11

do 15.2.2014
Dotazník je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách městyse.

