Vaše vize rozvoje obce Sibřina a Stupice
Milí spoluobčané,
do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam
si přejete svoji obec směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize, které
podle Vašeho názoru mohou vést k obci, kterou si Vy představujete jako ideální do budoucnosti. Tyto Vaše nápady a vize budou převedeny
do architektonicko-urbanistické vize obce. Veškeré informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování vize rozvoje města.
Dotazník je také možné velmi jednoduše vyplnit na webových stránkách obce: http://www.sibrina.cz/obec.htm
Na těchto stránkách si bude možno po dokončení vize obce nejpozději 18. 11. 2013 detailně prohlédnout a přečíst jednotlivá
řešení a nápady a k nim se i dále vyjádřit. Z této vize budou totiž vybrány a dále rozpracovány některé architektonické studie,
které se budou v blízké budoucnosti realizovat. Proto je důležitý také Váš názor a nápady.
Žijete od narození v Sibřině?      Stupicích?      jste žena/muž      Váš věk
1.

Co se Vám vybaví, když se řekne Sibřina či Stupice?

2.

Mrzela Vás ztráta něčeho, co jste měli rádi v obci nebo okolí, ale dnes to již není, případně se to změnilo?
Popište to, prosím.

3.
Existuje v obci nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci:
		
nemám je( j) rád
		
		
stydím se za něj
		
		
miluji je( j)
4.

Když za Vámi přijedou známí, kam je vezmete?

5.

Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj?
Napište prosím, kde je a jak si je představujete.

6.

Jsou ve Vašem okolí místa, která nejsou dostatečně propojena a jejichž propojením by vznikla trasa, která by Vám
zkrátila nebo zpříjemnila Vaší pěší cestu nebo jízdu na kole? Případně tato cesta existuje, ale je třeba ji obnovit.

7.

Jaké kulturní či společenské možnosti, podle Vašeho názoru, v obci chybí a Vy osobně byste je aktivně využívali?

Vaše vize rozvoje obce Sibřina a Stupice
8.

Existují podle Vás možnosti sportu nebo volnočasových aktivit, které Vám osobně v obci chybí? Jaké to jsou?

9.

Chybí Vám v obci nějaké služby nebo prodejny?

10.

Myslíte si, že v Sibřině a Stupicích mohou být obnoveny některé zašlé tradice a činnosti pocházející z historie
nebo založeny tradice nové? Napište které.

11.

Je nebo mohlo by být podle Vašeho názoru v obci něco, co by bylo zajímavé i pro lidi, kteří nejsou místní?
Co by to bylo?

12.

Jaká podle Vás má být Vaše obec v budoucnu? Jak si ji Vy představujete?

13.

Vaše vlastní otázka a odpověď na ni....

14.

Pokud máte další zajímavé nápady, nezapomeňte prosím připojit kontakt, rádi se s Vámi spojíme.

15.

Myslíte si, že by se obec měla rozšiřovat o nové čtvrtě rodinných domů nebo být pouze postupně doplňována?

16.

Pokud by v obci byl v letním období garážový prodej, což je prodej vlastních nepotřebných věcí před domem. 		
Zúčastníte se?

Tento dotazník je třeba odevzdat do 9. 8. 2013 na obecním úřadě do schránky.
Děkujeme Vám za Vaše názory! Vaše obec Sibřina a architekti www.cityupgrade.cz

