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ANKETA
Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz.
Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným .
Anketa je anonymní.
Děkujeme!
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10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v
sadech PětatřicátníkB (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dBiežité pro město?
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11. Co vám v Plzni chybí?
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SKODA PLZNE
platforma pro informace, nápady a
diskuzi za lepší budoucnost Plzně

Oslavy Dne architektury

Plzeň

2.10.2011

ANKETA
Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz.
Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným.
Anketa je anonymní.
'
Děkujeme!

1. Co podle Vás

V~ i (vYJ-v~

Plzeň

odlišuje od jiných

po {o~

měst?

V

fr~- [V1Jor~

čem

je její potenciál?

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte??

Vie~ ~sh.. se-- S'~~~r~~ ~s~v~~ '~-- 'P.e.-h-o~ 1 locJo~,.

3. Myslíte si, že je duležité jezdit do centra města automobilem co nejméně?
Co by Vás motivovalo využívat raději MHD?

4. Jaká budova postavená v

předchozích

deseti letech Vás

potěšila?

l:t-va._lo h. ,)~"" W~y ~$~Vctce }f~cil ...-(};hv~~fuytt ~

S. Vnímáte jako
U Zvonu?

přínos plánpv~nou

budovu

Zá~~doceské galerié na /míst

v

4 .ck tÁru Atvo.
6. V které mlstské
r ítě cyklostezek?

části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření

ll ((21 s+e-~e-~ ~r.

rJ

])'Uu~rqve.eJ'D~ ·u~ 1 51oU{{hfcÁ -:

7. Jaká je podle Vás hldvní úloha architekta v

péči o město?

~OhG e f Ch-e:' -!v otl'~ dob rez} ~~ ~rO ((JC

8. Jaký je Vás názor na

C)w~1/(W)

současný stav Americké t f ídy?
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9. Co je podle Vás
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největší proJ ém plzeňských sídlišť?

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako duležité pro město?
11. Co vám v Plzni chybí?
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