
Revitalizace údolí Vejprnického potoka
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt 
revitalizace údolí Vejprnického potoka. Cílem projektu je připravit návrhy na úpravy údolí Vejprnického 
potoka tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Proto potřebujeme 
znát i Váš názor a požadavky na tento prostor. Z toho důvodu jsme připravili dotazník a prosíme 
o jeho vyplnění. Dotazníky následně vyhodnotíme a zpracovaný návrh v průběhu února-března 2019 
veřejně představíme.

Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit Vašemu názoru, zaškrtněte. Vyplněný formulář, prosím, 
odevzdejte do 2 týdnů od zveřejnění, tedy do 30. 11. 2018 v Obvodní knihovně Skvrňany, 
Macháčkova 28, 318 00 Plzeň, na Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 
Plzeň - podatelna, na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň - vrátnice 
nebo zašlete poštou na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň.
Dotazník je možné vyplnit také online na adrese: ukr.plzen.eu

Děkujeme za Váš čas a za Vaše odpovědi.

  Rekreační využití
  Sportovní využití
  Propojení oblastí Skvrňany a Zátiší
  Kontakt s přírodou

  Další: 

3. Co byste od údolí Vejprnického potoka nejvíce očekávali?

Škroupova 5, Plzeň 305 84, T: +420 378 035 001, www.ukr.plzen.eu

ÚDOLÍ VEJPRNICKÉHO POTOKA HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

M 1: 10 000

4. Co Vám v současnosti v údolí Vejprnického potoka vadí?

1. Využíváte v současné době údolí Vejprnického potoka k rekreaci?

2. Využíváte v současné době nějaké jiné místo k rekreaci? Pokud ano, jaké?

2.1. Jak jste spokojeni s jeho stavem?

úplně 
nespokojen/á 

úplně 
spokojen/á

Ano Ne

1.1. Jak jste spokojeni s jeho stavem?

úplně 
nespokojen/á 

úplně 
spokojen/á

Řešené území
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5. Co by v údolí Vejprnického potoka nemělo chybět?

  Venkovní sportoviště
  Jaké?

  Cyklotrasy
  Dětské hřiště
  Jedlý park (ovocné stromy)
  Kynologický park
  Letní kino
  Naučná stezka

  Okrasná zahrada
  Outdoor posilovna
  Pobytová louka
  Přírodní divadlo
  Skatepark
  Vodní plochy k rekreaci
  Vodní plochy ke sportování
  Další:

7. Podíleli byste se na realizaci úprav v údolí Vejprnického potoka?

Na závěr Vás prosíme ještě o několik statistických údajů:

8. Kolik je Vám let?

9. Ve které části města bydlíte?
  Přední Skvrňany
  Zadní Skvrňany
  Slovanské údolí
  Zátiší
  Domažlická
  Jiná část

10. Jste:

  muž
  žena

11. Jste:
  studující
  pracující
  nezaměstnaný
  důchodce
  v domácnosti (vč. MD/RD)

Máte další náměty nebo připomínky související s revitalizací údolí Vejprnického potoka?
Napište je zde:

Děkujeme za Vaši spolupráci.

6. Jak by měla vypadat příroda v údolí Vejprnického potoka?

úplně upravená úplně divoká

Ano Ne
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