Vyhodnocení dotazníku k připravovanému projektovému záměru "Regenerace sídliště Sahara"

Celkový počet respondentů: 108
1. BYDLÍM V ČÁSTI
Stará Sahara
Nová Sahara
nejsem obyvatel sídliště

48
50
10

2. POVAŽUJETE MNOŽSTVÍ ZELENĚ V SÍDLIŠTI ZA DOSTATEČNÉ?
Ano
60
Částečně
38
Považujete množství zeleně v sídlišti za
Ne
9
dostatečné?
Jakou úpravu zeleně byste uvítali?
lepší údržba a úprava zeleně, prostříhávání
10x
více stromů a keřů (ovocných)
4x
péče o trávu
2x
doplnění o české dřeviny (lípa, habr, dub)
méně zeleně
výměna jalovců za okrasnější druhy
redukce náletových dřevin
Ano
Částečně
Ne
úprava břehů u domu A a B
využití příkrých svahů, výsadba květin, keřů, rozčlenění plochy spodního parkoviště ostrůvkem/pásem se zelení, správná správa zeleně včetně sekání a úklidu posekané trávy
prostoru by prospěl ucelený koncept zeleně navržený krajinným architektem
založení kvetoucích záhonů/louček, které se nchají růst a kvést a nbudou se sekat.
celkovou obnovu, dřeviny jsou přestárlé, neplní své funkce.
pokud je plocha zamýšlená jako zatravněná, měla by být kvalitně založená (osetá vhodnou travní směsí). Nikoliv spoléhat na sukcesní procesy a plevel. Stejně tak
tlačit na správce sítí, kteří po zahrnutí výkopových prací nřeší vegetační úpravy. Kolem kotelny po provedení opěrných stěn nbyl prostor nijak kultivován zelení.
Podobných příkladů by se dalo uvést mnoho
živý plot kolem zapuštěných kontejnrů, jejich častější vyvážení, kontejnr na papír je často přeplněn, živý plot kolem parkovišť
3. PODPOŘIL/A BYSTE PŘEMĚNU ČÁSTI ZELENĚ V SÍDLIŠTI NA PARKOVACÍ MÍSTA?
Ano
12
Částečně
23
Ne
72
4. MĚL/A BYSTE ZÁJEM O ZŘÍZENÍ MÍSTA PRO KOMUNITNÍ PĚSTOVÁNÍ?
Ano
36
Ne
68
5. JSTE SPOKOJEN/A S ROZMÍSTĚNÍM, MNOŽSTVÍM A KVALITOU MOBILIÁŘE?
Ano
75 Ne
28
Osvětlení
Ano
48 Ne
56
Lavičky
Ano
64 Ne
22
Klepadla/sušáky
Ano
46 Ne
55
Odpadkové koše
6. JSTE SPOKOJEN/A S BYDLENÍM NA SÍDLIŠTI?
Ano
21
S malými výhradami
65
Částečně
12
Jsem nespokojen
7
Hlavní důvody nespokojenosti:
nepořádek u kontejnerů (přeplněnost)
12x
parkování
11x
psí exkrementy
10x
kriminalita
3x
zápach a dým z topení z okolních domů
3x
neoplocená hřiště
3x
zanedbané sporotvní hřiště
3x
zanedbaná údržba zeleně a chodníků
Hluk
zlepšit schůdnost chodníků v zimě
chybí kontejnr na biologický odpad
Málo světla na chodníky, ndostatečná údržba při sněhu a náledí
nekoncepční a nekvalitní investice do rozvoje veřejného prostoru.
7. POVAŽUJETE MNOŽSTVÍ A VELIKOST HŘIŠŤ V SÍDLIŠTI ZA DOSTATEČNÉ?
Ano
66
Částečně
27
Ne
11
Co chybí a rádi byste u hřišť změnili?
více hřišť a sportovních prvků
3x
omezení hlučnosti
2x
zlepšit kvalitu povrchu sportovišť 2x
oplotit hřiště
2x
úklid
tenisová stěna na dolní Sahaře
celistvá herní plocha u 714 a 713, chaotické herní prvky u 722
8. JSTE SPOKOJEN/A S KVALITOU KOMUNIKACÍ NA SÍDLIŠTI?
Ano
35
Částečně
44
Ne
25

Spokojenost s rozmístěním, množstvím a kvalitou
mobiliáře
80
60
40
20

0
Osvětlení

Lavičky

Klepadla/sušáky
ANO

Odpadkové koše

NE

Považujete množství a velikost hřišť za dostatečné?

Ano

Částečně

Ne

9. JAKÝ MOBILIÁŘ DLE VAŠEHO NÁZORU CHYBÍ?
54
Workoutové hřiště (hřiště na cvičení pro dospělé)
Agility (prvky) pro psy
16
17
Uzamykatelný přístřešek pro kola
Jiný:
lavičky
5x
odpadkové koše
cedule "Zákaz venčení psů" na dětských hřištích
nabíječka na elektromobily
skate park, fotbalové hřiště, dopravní hřiště
obchod (potraviny)
parkovací dům
funkční stůl na ping pong, trampolína v úrovni terénu, malá lezecká stěna/boulder
více prvků pro menší děti
více světel kolem parkoviště
kvalitní současný mobiliář navázaný na kvalitní plochy pro komunitní život.

Jaký mobiliář nejvíce chybí?

Workoutové hřiště (hřiště na cvičení pro dospělé)
Agility (prvky) pro psy
Uzamykatelný přístřešek pro kola

10. CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI (ZAKROUŽKUJTE 3 NEJNALÉHAVĚJŠÍ POLOŽKY)?
Doplnit městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.)
42
Řešit dětská hřiště na sídlišti
28
Preference úprav veřejných prostor
Rozšířit objem nádob na odpad
42
Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační aktivity
44
Doplnit městský mobiliář (lavičky,
Doplnit a revitalizovat plochy veřejné zeleně
47
odpadkové koše apod.)
Vybudovat parkové a oddychové plochy
39
Řešit dětská hřiště na sídlišti
6%
15%
10%
Rekonstruovat a doplnit chodníky a komunikace
28
10%
Redukovat množství klepadel a sušáků na prádlo
17
Rozšířit objem nádob na odpad
13%
Jiné:
řešit parkování
2x
Rozšířit prostory pro sportovně –
15%
rekreační aktivity
doplnit o nádoby na bioodpad
3x
16%
Doplnit a revitalizovat plochy veřejné
umístit kamery na parkovací místa a hřiště pro omezení vandalismu
15%
zeleně
úklid chodníků v zimě
Vybudovat parkové a oddychové
doplnit na Nové Sahaře kontejnry na kov a oblečení
plochy
odtahovat autovraky
Rekonstruovat a doplnit chodníky a
zatraktivnění hřiště na Staré Sahaře - změna na multifunkční s tartanm
komunikace
opravit sušáky na prádlo
vyřešit průjezdnost komunikací pro vozy IZS
zábradlí před domem
místa pro setkávání, doplnit k parkovacím plochám keře, květiny ke zútulnění jinak nudného veřejného prostranství
Spíše nž rozšiřovat by bylo dobré se o stávající hřiště a prostory pro sportovní aktivity starat
Stačilo by častěji vyvážet odpad. Někdy bývá kolem polopodzemních kontejnrů velký npořádek.
Zřídit veřejné zimní krmítko pro ptactvo.
chybí mi otázka hospodaření s dešťovou vodou (např. využítí vody ze zpevněných ploch při péči o zeleň, zasakovací povrchy, apod.)
Koncepční revitalizace navržená kvalitním architektem.
11. Máte ještě nějaké další náměty a připomínky, které byste nám chtěli sdělit?

zajistit pravidelnost vyvážení polopodzemních kontejnrů
5x
parkování
5x
opravit chodníky
3x
údržba zeleně
3x
nedostatečné osvětlení
2x
řešit psí exkrementy
2x
lepší obchod (typ supermarket)
zavedení MHD mezi vlakem a Chýnovem přes ulice Zahradní a Na starém sídlišti
odstratit kovou skluzavku - děti po ní posílají kameny a dělá to hluk
údržba (prořezávka) zeleně
Instalace kamer -ochrana parkujících automobilů
dobíječka na elektrokola, zavést režim jednoho parkovacího místa na byt, návštěvnické parkování na papírové hodiny
zřídit městskou policii pro eliminaci vandalismu, hlídní parkování
u čp 722 a 723 změnit dopravní značení na zákaz vjezdu, lepší zimní údržba parkovišť u 722 a 723
příliš vysoké obrubníky (u domu F) = poškozování vozidel
dokončit odvod splaškové a dešťové kanalizace, následně povrch komunikací, instalovat internt pod zem
více laviček. Místo na odpočink (altán,…), workoutové hřiště ve větší kvalitě a rozsahu nž na Sokoláku
V případě realizace by tomuto území prospěl ucelý koncept celkové revitalizace, zásahy jako "odstranění sušáku na prádlo a doplnění dvou odpadkových košů" za takový
koncept npovažuji. Byla by škoda nvyužít příležitosti i v případě, že by bylo nutné následnou realizaci rozdělit, například z finančních důvodů, na více etap.
Zřízení sběrného dvora
Přidat posilovací hřiště
Rozšiřovat parkovací místa na úkor zeleně je naprostý nsmysl a hlavně nvratná věc. Oceníme, když nebudete nesmyslně kácet krásné zdravé stromy a dáte prostor i přírodě.
Vzhledem k vandalismu at uz na autech nbo hristich by bylo vhodn osadit zde nkolik kamer s dostatecnou kvalitou i v nocnim rezimu. Myslim, ze by se vsem spalo lepe a
modernizace sidliste by take dele vydrzela a davala tak vetsi smysl.

