
 

Vyplněný dotazník můžete poslat emailem na dotaznik@mu-frydlant.cz, poštou nebo doručit osobně 
na podatelnu Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant do 20. března 
2018. 

  

Územní studie veřejných prostranství, Frýdlant 

DOTAZNÍK 
 lokality Novoměstská II. (Střelnice), Frýdlant 

 

Jméno a příjmení: …............………………………........……………………………………………………………………… 

 

Adresa: ……………………………...........................…………………………………..… Věk…………….………………… 

 

Telefonní kontakt: …………………………............................………........……… Email: …………………………… 

 

Vztah k území – vlastník BJ / nájemník BJ / provozovatel OV / uživatel 

 

1. Jaké hlavní zhodnocení v lokalitě očekáváte (zaškrtněte i více položek)? 

 

a) zkvalitnění staveb, zateplení fasád, oprava střech (střešními nástavbami), přístavby vstupů  

b) přírůstek občanského vybavení (služby, obchod) dostavbami proluk / v rozvojové části lokality 

c) přírůstek povrchových parkovacích stání na úkor zeleně přímo u domů / soustředěné na okraji 

d) zřizování podpovrchových parkovacích stání se zelení nebo parkováním na střeše těchto stání 

e) propojování a doplňování cest a chodníků většími zpevněnými plochami pro pobyt 

f) doplnění – lavičky, klepadla, altány, přístřešky na popelnice, vodní prvky, orientační systém,... 

g) doplnění dětských hřišť pro předškolní / školní děti 

h) doplnění dřevin i na úkor oslunění pozemků, okrasné záhony 

i) jednotné řešení úprav balkonů, antén, mobiliáře 

j, další (prosím, doplňte):  

 

…………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………. 

 

2. Jak je pro vás důležitá dostupnost lesoparku Střelnice a jaké aktivity byste tam doplnil/a? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Jaké vybavení lokality vám chybí a potřeboval/a byste ho? – obchod / restaurace / sport / dětské 

hřiště / náměstíčko / další 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Jaká média pro připojení lokality, či jejich kapacitu, postrádáte? – silová elektřina / plyn / kabelová 

televize / internet / další 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Byl/a byste ochoten/ochotna se dobrovolnou bezplatnou prací podílet na úpravách lokality? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jaké plánujete zhodnocení vašich vlastních / pronajatých nemovitostí? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. V jakém časovém úseku má být případné zhodnocení realizováno (orientačně)? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Jakým přínosem pro Vás bude pořízení územní studie veřejného prostranství?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Ve ……………………… dne …………………                                                               ………………………………………… 

    podpis 

 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku 

 

MĚSTO FRÝDLANT 
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