Dotazníkovéšetřenív obci Karlík :: Bezpečná cyklodoprava z
Karlíka do Dobřichovic
Važeníspoluobčané,

chtěli bychom Yas poprosit o vyplnění krátkěho dotazníku' kteý se bezprostředně ýká budoucnosti propojení
Karlíka a Dobřichovic' V současnosti uvažuje obecní úřad v Karlíku ve spolupráci s městslým úřadem
Dobřichovice o ýstavbě bezpečné a od automobilové dopravy zcela oddělené cyklistické sÍezky na úrovni staré
v ulici Viničná alej, kterou budou moci samozřejmě využfuat i chodci. Stáuající
|tistoricÍuj cesý začínající
varianta pro cyklisty a chodce je vzhledem ke své trase vedoucí po hlavní silnici III. třídy s automobiloým

provozem velmi nebezpečná. Tímto projektem se pokusíme získat dotaci ze strulďurólníchfondů EvropsW unie.
Prosíme Vas tedy o vyplnění tohoto krótkého dotazníku. Vaše odpovědi a komentáře nám poskytnou zpětnou
vazbu a pomohou usměrnit charakter projektu.

{] otazek označte prosím

jedno číslo(stupnice od ] do 5)' Budeme rádi, jestliže připojíte poznámku, herou blíže

objasníte svůj názor.

1.

V jaké ulici v Karlíku bydlíte? (jméno ulice)

...

7,. .l3trje nejčastějšídůvod Vašeho cestování do sousedního města Dotlfichovice?
(např. ZS, MS, lékflř, výIeý na kole s malými dětmi, obchody, pošta, stavební úřcd, nákupy atd.)

3.

Jak vnímáte současnou situaci na silnici Karliclcí nebo na stávající prašné cestě ve
Viničnéaleji spojující Karlík s Dobřichovicemi z pohledu chodců a cyklodopravy?
e:
Situace pro chodce a
4 - nebezpečná
5 - velmi
3 - částďně
1 - naprosto
2 - bezpečná

4.

nebeznečná

nebeznečná

beznečná
Poznómka - důvod:

.Iak často v současnosti l.vužíváte možnost c klistické
mezi oběma o bcemi?
4-Pouzeobčas
2 - Casto
3 - Pffležitostně
5-Nikdv

l

Pravidelně
Pozndmka:
1-

5.

Uvítali byste vytvoření bezpečnécyklostezky z centra Dobfichovic na trase Viničnám až
Viničná
s dalšímzn acenlm
az do centra Karl íka?
4-Ne
l - Rozhodně
2-Ano
3 - Nevím
5 _ Určitě ne

ano
Poznúmka:

6.
1-

Využívalibyste častěji cyklistickou dopravu mezi obcemi' pokud pro ni bude
ůsobena

Určitě' velmi
často

tezl<a'!

2

_

Castěji než
dosud

3 - Příležitostně

jako
dříve

4 - Stejně

5-

Nikdy

Pozndmka:
Karlík, dne l0. záŤi2013

&u-l'"rMarie

Sommerová, starostka

