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Základní údaje
Název výzkumu

Úprava středu obce
Obec Šardice

Autor

Jazyk dotazníku

Veřejná adresa dotazníku

Čeština
https://www.survio.com/survey/d/V5H2B5A5C8L8J8W1A

První odpověď

13. 11. 2017

Poslední odpověď

11. 12. 2017
29 dnů

Doba trvání
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Statistika respondentů

248

182

0

66

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

73,4 %
Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (13. 11. 2017 – 11. 12. 2017)
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Počet dokončených (182)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

7,7 %

26,6 %

8,8 %

73,4 %

77,5 %
100 %

Pouze zobrazeno (26,6 %)
Nedokončeno (0 %)
Dokončeno (73,4 %)

Přímý odkaz (100 %)
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<1 min. (77,5 %)
1-2 min. (8,8 %)
2-5 min. (7,7 %)
5-10 min. (4,4 %)
10-30 min. (1,6 %)
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Výsledky
Navrhuji studii označenou jako

Výběr z možností , zodpovězeno 182x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Studie č. 1

101

55,5 %

Studie č. 2

11

6,0 %

Studie č. 3

19

10,4 %

Studie č. 4

8

4,4 %

Studie č. 5

43

23,6 %

101 (55,5%)
11 (6,0%)
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8 (4,4%)
43 (23,6%)
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Navrhuji umístit symbol

Výběr z možností , zodpovězeno 182x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Vinařství

57

31,3 %

Hornictví

59

32,4 %

Odkaz J. G. Mendela

36

19,8 %

Jiný symbol

30

16,5 %
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30 (16,5%)
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Místo pro Vaše poznámky:

Textová odpověď, zodpovězeno 81x, nezodpovězeno 101x
(5x) .
(2x) ...
xxxxx
Líbí se nám i studie č. 5
Studie c. 5 nejvíce vyhovuje naši obci, hlavně při akcích obce ,kdy chybi prostor pro občany i turisty.
splňuje mé požadavky - co nejméně zadlážděné plochy , zeleň, vodní prvek a slučuje to návštěvnost všech věkových skupin
Ulice v zákostelí má málo zeleně- převařuje asfalt a beton!
Symbol vinařství s malou připomínkou hornictví, např. kahan, mlátek-želízko, helma,
(2x) j
Nejlépe co nejvíce stromů v centru obce a u staré školy - knihovna na place, kde jsou vysazené rostliny umístit prosím ovocný strom - třeba
třešeň, děti by měly radost...
nemám žádnou poznámku
děkuji za dotazník
A
Jiny symbol: folklorni tematika nebo slunecni hodiny.
nic
,
sfw
Líbí se mi socha Mendela ze studie č. 3
Všude moc betonu.Více zeleně.
Poznámka asi jen taková, že by se měli spíš řešit silnice chodníky, je to kolikrát jak na tankodromu....
?
Bez poznámek.
líbí se mi lezecká stěna a bosý chodník v návrhu č. 3
Nemám žádné připomínky
nn
Hornictví kromě památníku u obecního úřadu nemá žádné místo, kde by se jeho dlouhá historie promítla (loyderův sklep je otevřen 1x za
rok)...přitom se nabízí propojení se současností - Moravské Toskánsko.
žádný
a
Realizovat co nejdřív
nemám poznámky
bez poznámky
poznámky nemám
(2x) nemám
Ok
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líbí se mi vistárie a květinové záhonky
i studie čislo 5 je hezká
nevím
x
Fontána
Socha vinaře
Moderní socha vinaře
Mobiliář, lavičky a vodní prvek z betonu
Studie č. 2 je jednoduchá a asi i méně nákladná a dá se do budoucna upravovat dle potřeby..např. symbol vinařství
Žádný symbol
Nic
Spojit všechny tři symboly
Vinařství i hornictví
Socha Archanděla Michaela
Hrozen
(5x) Hornictví
Socha horníka v životní velikosti
Socha J. G. Mendela
Hodiny, které ukazují i aktuální teplotu - digitální
Vinařská a hornická už je na jiných místech
Vodní prvek trysky
Vinařství je v každé obci
Znak šardic
Tři nástěnky - vimařství, hornictví, J.G Mendel
Spojit symboly vinařsttví a hornictví
Trs vína
Žádné umělecké dílo, peníze využít rozuměji
Cvičební přístroje, které nás rozhýbou, procvičí!
J. G. Mendel je světoznámou osobností
Chybí dětský koutek
Zemědělství
Hodiny - teploměr
Vinařství - socha
J. G. Mendel, symbolů vinařství a hornictví je v okolních vesnicích mnoho, Mendel bude pouze v Šardicích. Je třeba toto využít a zviditelnit se.
Prvek s vodou
Upustit od hmatové stezky a od brouzdaliště, Hornictví - vymyslet symbol, který by propojil tyto dva prvky
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Úprava středu obce
Vážení spoluobčané,
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byli osloveni projektanti, kteří zpracovali pět návrhů řešení prostoru ve středu obce, který vznikl místo bývalé
budovy Domovinky č.p. 613.
Návrhy v tištěné podobě včetně textové části si můžete prohlédnout v prostorách Obecní knihovny nebo na webu obce. Protože se jedná o veřejný prostor,
který je přirozeným centrem obce, je na Vás, našich občanech, aby jste rozhodli, jak bude tento prostor vypadat.
Obracíme se na Vás se žádostí o vyjádření Vašeho názoru a o výběr nejvhodnějšího návrhu, (který bude následně rozpracován ) prostřednictvím tohoto
dotazníku.
Dotazník můžete přinést osobně na OÚ Šardice, do Obecníknihovny nebo jej můžete vhodit do schránek, které budou umístěny v místních obchodech.
Dotazník lze vyplnit i elektronicky na www.sardice.cz v sekci „DOTAZNÍKY“ v termínu do 30. 11. 2017.

Navrhuji studii označenou jako
Studie č. 1
Studie č. 2
Studie č. 3
Studie č. 4
Studie č. 5
V prostoru po Domovince se nabízí umístit typický prvek- umělecké dílo, které bude charakterizovat naši obec (např. dřevěný lis, sochu, atd.). Chtěli bychom
Vás poprosit o zamyšlení a úvahu, co si vybavíte ve spojitosti s obcí Šardice. Můžete samozřejmě uvést i svůj vlastní návrh, který zde není uveden! Vaše
náměty budou dále zpracovány a následně bude Vámi vybrán ten nejlepší návrh!
Navrhuji umístit ve středu obce v prostoru bývalé Domovinky umělecké dílo - symbol, který charakterizuje naši obec zaměřený na :

Navrhuji umístit symbol
Vinařství
Hornictví
Odkaz J. G. Mendela
Jiný symbol

Místo pro Vaše poznámky:
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