Milí občané, obyvatelé sídliště Nerudova,

5. Za největší problém bydlení na vašem sídlišti podle důležitosti považujete –
( označte 1 až 5,

jak se můžete dočíst v zářijovém vydání Novojičínského zpravodaje, naše město se připravuje
na zapojení do programu Státního fondu podpory investic týkající se Regenerace sídlišť úprava veřejného prostranství. S pomocí státního rozpočtu chceme investovat do postupného
zatraktivnění veřejných prostranství v této městské části. Před zahájením prací na vlastním
návrhu úprav chceme vědět, jakýma očima své sídliště vidíte vy, jeho obyvatelé – co vám vadí a
co považujete naopak za dobré z celkového pohledu i pohledu na okolí svého domu. K tomu
slouží následující anketa, jejíž výsledky budou jedním z podkladů pro návrh na vylepšení a
zatraktivnění vašeho sídliště. Každý vyplněný anketní lístek bude pečlivě přečten a vyhodnocen.
Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte do pondělí 21.9.2020 na určená místa do sběrných
boxů: v servisu HUSQVARNA ul. Nerudova nebo v oční optice na ul. Revoluční.
U sběrných boxů jsou také k dispozici volné anketní lístky pro vyplnění. Anketní lístek najdete i
na internetových stránkách www.novyjicin.cz k vytištění.

5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém ) :

celkovou úroveň bydlení
sportovně-rekreační možnosti
zeleň
chybějící vybavenost (gastronomie, služby,..)

jaká …………………………

dopravu, její rušívé vlivy
napojení na hromadnou veřejnou dopravu
možnosti parkování

Vyplněné dotazníky budou využity výhradně pro účely návrhu regenerace sídliště.

bezpečnost obyvatel
chov psů a navazující problémy

Na vaše názory se těší

čistotu a pořádek na sídlišti
jiný problém

JUDr. Václav Dobrozemský
1. místostarosta

jaký …………………………..

6. Za nejvíce potřebné na sídlišti považujete - ( označte 1 až 5,

ANKETNÍ FORMULÁŘ PRO PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠTĚ

5 - nejvíce potřebné, 4 - velmi , 3 - průměrně, 2 - málo, 1 - není potřebné ) :

(odpověď označte křížkem, pokud není uvedeno jinak)
zlepšení chodníků a vozovek
rozšíření parkovacích ploch
1. Vaše bytová domácnost je :

2. Nejvyšší ukončené vzdělání osob
v domácnosti je :

domácnost s dětmi

vybudování hřišť pro mládež
dostupnost veřejných sportovišť
zkvalitnění a rozšíření veřejné zeleně, její údržby

domácnost bez dětí (ne seniorů)

bez maturity

dovybavení lavičkami, odpadkovými koši

domácnost seniorů

s maturitou

zlepšení osvětlení sídliště, odstranění temných zákoutí

vícegenerační domácnost

vysokoškolské

úpravu stanovišť domovního odpadu
zlepšení celkového vzhledu sídliště

3. Počet členů vaší bytové domácnosti celkem :

zřízení vymezeného prostoru pro volný pohyb psů -"psí loučky"
jasnější vymezení prostor okolo jednotlivých domů, přístupných

4. Počet obytných místností vašeho bytu včetně kuchyně :

pouze pro obyvatele domu, oddělených např. živým plotem

7. Jste spokojen s bydlením ve vaší

8. Chcete se odstěhovat ze sídliště ?

16. Napojení na hromadnou dopravu?

17. Máte problémy s parkováním u domu?

ulici, lokalitě ?
ano, na jiné sídliště v Novém Jičíně
rozhodně ano

ano, na sídliště do jiného města

rozhodně ne

ano, do rodinného domu v Novém Jičíně

spíše ano

ano, do rodinného domu mimo město

spíše ne

ne

považujete za vyhovující

ano, často

považujete za částečně vyhovující

ano, občas

nevyhovující

ne

19. Rozmístění kontejnerů a možnost
třídění odpadu hodnotíte

18. Souhlasíte s rozšířením parkovišť na
úkor zeleně ?

9. Ideálním bydlením s ohledem na vaše možnosti a omezení (např. zdravotní) je :
bydlení v bytovém domě na současném sídlišti

ano
ano, částečně

obojí je vyhovující
obojí je nevyhovující

bydlení v domě se sociálně - zdravotními službami (např. v domě s pečov. službou)

ne

třídění odpadu je nedostatečné
rozmístění je nevhodné

bydlení v centru města
bydlení v rodinném domku

10. Označte nejzávadnější a nejpříjemnější místo, lokalitu, ulici v blízkém okolí :
nejzávadnější …………………………….……….…důvod……..…………………………………….

nejpříjemnější………………………………………..důvod…..………….……………………………

11. Celkový počet osobních aut vaší bytové domácnosti :
12. Za hlavní problémy z hlediska zeleně
považujete :

13. Jak se většinou dopravujete do
práce, za nákupy, službami?

její nedostatek

osobním autem

nízkou kvalitu

hromadnou dopravou

špatnou údržbu

na kole

absenci uliční zeleně

pěšky

14. Kde trávíte většinou volný čas ?

20. Jste pro vytvoření klidových ploch k
posezení u vašeho domu?

21. Přejete si instalovat relaxační venkovní
cvičební prvky pro dospělé a mládež ?

ano

ano

ano - podmíněně

ne

ne

nevím

22. Sušáky a klepáče na sídlišti si přejete:

23. Jste pro vytvoření poloveřejných prostor
- tj. zahrádek oddělených nízkým plotem, u
domu, ve kterém bydlíte ?

zachovat

ano

částečně omezit jejich počet

ne

výrazně omezit jejich počet
úplně zrušit
24. Napiště nám jiná Vaše doporučení, návrhy a připomínky:

15. Máte k dispozici a využíváte :

na sídlišti

zahrádku ve městě

pouze částečně na sídlišti

zahrádku mimo město

především mimo sídliště

jiný individuální rekreační objekt

Děkujeme za Vaše názory a spolupráci !
Rozmístění sběrných boxů : servis HUSQVARNA ul. Nerudova,
oční optika na ul. Revoluční

