
 
 

 
ŠANCE PRO VNITROBLOK (PLZEŇ – BORY) 
LEGENDA PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKOVÉ MAPY 
 
 
Vážení občané, 
 
do ruky se Vám dostává speciální typ dotazníku ve formě zákresové mapy. Tuto formu jsme zvolili 
pro projekt proměny vnitrobloku Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů jako 
nejvhodnější, neboť Vám umožňuje přesně vyjádřit, které plochy by měly sloužit k čemu, kudy by 
měla vést případná cesta nebo kde by měl být umístěn konkrétní prvek. Do mapy můžete kreslit i 
psát, používejte prosím co nejjasnější formu vyjádření Vašich přání, aby nedošlo k chybám při 
jejich interpretaci. 
 
Mapy budou rozdány zástupcům (správcům) jednotlivých vchodů. Občané (vlastníci a dle dohody 
v rámci vchodu případně i nájemníci) by se měli sejít a domluvit se na formě využití vnitrobloku, 
která bude pro všechny z daného vchodu nejpřijatelnější. Tuto svou představu by pak měli zakreslit 
do mapy. Za každý vchod se ideálně odevzdává 1 mapa. Pouze v případě zásadních neshod 
(diametrálně odlišných pohledů několika skupin) by mělo být odevzdáno více map, tato skutečnosti 
však musí být na mapě uvedena (např. Dvořákova 25 – verze 1). 
 
V mapách prosím vyplňte hlavičku v pravém horním rohu: adresu svého vchodu, celkový počet 
obyvatel dle věkových kategorií a počet obyvatel, kteří se na tvorbě mapy podíleli (pokud např. 1 
člen rodiny mluví za celou rodinu, počítají se zde všichni členové rodiny). Při vyplňování mapy se 
prosím řiďte těmito pravidly: 
 

 mapa je soutiskem katastrální mapy a ortofotomapy; ortofotomapa nezobrazuje přesné 
proporce a plní zde ilustrativní funkci – při zakreslování se tedy primárně řiďte katastrální 
mapou 

 v mapě zakreslete ČERVENĚ, kde a v jakém rozsahu chcete vymezit plochy pro parkování 
automobilů 

 v mapě zakreslete MODŘE, kde byste chtěli umístit jaké prvky (viz výsledky předchozích 
projednávání), prvky prosím popište (pojmenujte) 

 v mapě zakreslete ZELENĚ, jaká oblast vnitrobloku by měla být převážně věnována zeleni 
(tj. mohou zde být lokální „nezelené prvky“ jako např. sušák na prádlo či dětské hřiště, ale 
základ oblasti tvoří zeleň, nejedná se např. o asfaltové hřiště) 

 do mapy můžete případně zakreslit jinými barvami či černě další věci, které by dle vás 
neměly ve vnitrobloku chybět, nebo by naopak měly být odstraněny. Tyto informace prosím 
popište (ideálně přímo do výkresu, případně na druhou stranu mapy) 

 
Mapu s instrukcemi zároveň doplňuje jednoduchý dotazník na možnost úpravy soukromé 
„předzahrádky“ ve vnitrobloku. 
 
Mapu a dotazník odevzdejte do 7. 10. 2015 do schránky umístěné u vchodu do vnitrobloku nebo 
zašlete na adresu Pěstuj prostor, z. s., Táborská 2190/10, 326 00 Plzeň. Scan mapy v dobré 
kvalitě můžete také zaslat na sivak@pestujprostor.cz, na tento e-mail pište i Vaše případné dotazy. 
 
 
Za Vaši spolupráci Vám předem děkujeme! 
 
Radoslav Škarda / MO Plzeň 3 
Marek Sivák / Pěstuj prostor 
Petr Matoušek / sociolog 



 
 

 
ŠANCE PRO VNITROBLOK (PLZEŇ – BORY) 
DOTAZNÍK NA MOŽNOST ÚPRAVY SOUKROMÉ „PŘEDZAHRÁDKY“ 
 
 
Většinu plochy vnitrobloku tvoří pozemky v majetku města, které město spravuje a může bez 
zvláštních omezení investovat do jejich úpravy. Některé parcely jsou ale v soukromém vlastnictví, 
jedná se zejména o tzv. „předzahrádky“ – tj. plochy přiléhající k jednotlivým domům (území mezi 
domy a okružní cestou). Tyto plochy jsou často v provizorním stavu a jejich potenciál není plně 
využit. Jelikož co nejlepší proměny vnitrobloku je možné dosáhnout pouze ve spolupráci se všemi 
vlastníky pozemků a za úpravy co nejvíce ploch, rádi bychom se Vás zeptali na Vaše možnosti a 
představy o případné úpravě „předzahrádek“: 
 
 
1/ K JAKÉ FUNKCI (ČI VÍCE FUNKCÍM) BYSTE IDEÁLNĚ CHTĚLI „PŘEDZAHRÁDKU“ VAŠEHO 
DOMU VYUŽÍVAT? (např. jako skutečnou okrasnou předzahrádku, k parkování, jako zpevněnou 
terasu apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ MĚSTO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ NEMŮŽE INVESTOVAT DO ÚPRAVY SOUKROMÝCH 
POZEMKŮ, BUDETE OCHOTNI PROVÉST ÚPRAVU PŘEDZAHRÁDKY Z VLASTNÍCH 
PROSTŘEDKŮ? (MO Plzeň 3 Vám poskytne architektonickou studii úpravy vnitrobloku, která bude 
zahrnovat i úpravy předzahrádek a bude vycházet z Vašich představ o využití tohoto prostoru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRESA VCHODU: 
 
 
ZÁSTUPCE VCHODU:                                             TEL.:                             E-MAIL: 


