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    Rada města Poličky ve spolupráci s občanským sdružením A21 Polička vyzývá občany, aby se zú-
častnili ankety ohledně dopravy v centru města, a to na základě zkušeností s půlročním provozem. 
    Anketní lístky odevzdejte na sběrných místech. Otázky jsou cílené i do budoucna, v případě re-
konstrukce náměstí a ulic v centru města. Odpovědi označte křížkem. Rada města děkuje občanům 
za spolupráci. 

Anketa se uskuteční od 1. do 15. listopadu 2005.

1) Jste:    muž    žena

2) Je vám:   méně než 15   15 – 25 
    25 – 60   více než 60

3) Bydlíte:   v centru Poličky   mimo centrum 
    v okolních obcích  jinde

4) V centru býváte:   denně    cca 1 x za měsíc
    několikrát za týden   občas
    cca 1 x týdně   výjimečně 

5) Do centra většinou:  chodíte pěšky
    jezdíte na kole
    jezdíte vlastním autem (jako řidič) 
    někdo vás vozí autem

6) O současné dopravní situaci si myslíte:
 Je to přesně to, co Polička potřebovala.

    Nejvíce se mi líbí:
 Řešení je dobré, má jen drobné nedostatky.

    Které?
 Řešení je špatné, oproti dřívějšímu má ale některé výhody.

    Které?
 Řešení je po všech stránkách nevyhovující.

    Nejhorší je: 

7) Účastnil/a jste se ankety k dopravní situaci, která probíhala na jaře tohoto roku?
    ano    ne

Obrat́te



Centrum Poličky by podle vás potřebovalo:

Parkování na náměstí Palackého:
  zvětšit počet parkovacích míst na náměstí Palackého
  ponechat parkování na náměstí ve stávajícím stavu
  omezit parkování na náměstí Palackého

Řešení problémů rychlé jízdy vozidel:
  přidat technická zařízení omezující rychlost aut
  zrušit technická zařízení omezující rychlost aut
  nahradit současné příčné prahy jinými zpomalovacími zařízeními 
      – zvýšené plochy křižovatek, zvýšené plochy přechodů pro chodce, 
      střední dělící ostrůvky apod.

Křižovatka u knihovny:
  otevřít křižovatku u knihovny pro výjezd z města do ulice Šaffova
  nechat křižovatku u knihovny neprůjezdnou

Provoz automobilů v centru:
  povolit vjezd automobilů v maximální možné míře
  omezit vjezd aut do centra města, např. vysokým parkovným

Další opatření:
  zvýraznit záchytná parkoviště mimo centrum a umožnit zde 
  parkování zdarma

Jiné připomínky a návrhy:

Sběrná místa pro anketní lístky:

Informační centrum, recepce městského úřadu
SOU obchodní a Odborná škola SČMSD Polička

Gymnázium Polička
Ponas s.r.o., Poličské strojírny a.s.

Masokombinát ZŘUD a.s.
Obec Borová


