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Vyplněný dotazník, prosím, 
zašlete e-mailem na:

info@pestujprostor.cz

Nebo doručte osobně či poštou 
na adresu (obálku nadepište 
Proměna vnitrobloku Krašovská):

Úřad městského obvodu Plzeň 1
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

Vážená paní, vážený pane, vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotaz-
níku (na straně 2). Jeho cílem je poskytnout Vám 
prostor k vyjádření Vašich představ o ideálním 
rozvoji okolí Vašeho bydliště. Konkrétně se jedná 
o prostranství na sídlišti Košutka – vnitroblok 
mezi panelovými domy v ulicích Krašovská 
a Toužimská.

Dotazník je součástí projektu, který realizuje 
Městský obvod Plzeň 1 a spolek Pěstuj prostor ve 
spolupráci s místními občany. Cílem projektu je 
fyzická proměna a zlepšení podoby i fungování 
vnitrobloku.

Více informací se dozvíte v Plzeňské jedničce 
nebo na webových stránkách krasovska.plzen.eu 
a pestujprostor.plzne.cz.

Vyplněni dotazníku nezabere více než 10 minut.
Děkujeme za Váš zájem o Vaše okolí!
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Proměna vnitrobloku
Krašovská

DDM Talent, Krašovská 30 
ve vnitrobloku poblíž kruhových 
garáží 

Vhoďte do jedné ze schránek
k tomu určených umístěných v:

mailto:info%40pestujprostor.cz?subject=
http://krasovska.plzen.eu
http://pestujprostor.plzne.cz
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Chtěl/a byste například, aby zůstala zachována jeho stávající podoba? Aby se na prostran-
ství přidaly lavičky? Aby se prostranství začalo upravovat jako park? Aby zde vyrostlo dět-
ské hřiště nebo minigolf? Aby se část prostranství přeměnila na zahrádky pro lidi z okol-
ních domů? Nebo něco jiného?

Napište, prosím, co se Vám na bydlení na Košutce líbí.

Napište, prosím, co Vám na Košutce vadí, či co vám tady chybí.

Napište, prosím, jak byste si představoval/a rozvoj vnitrobloku Krašovská
(prostranství zakresleného v mapě na straně 1 - vyznačeného bíle).

Pohlaví Kolik je Vám let

Pokud chcete být o postupu projektu dále informováni,
můžete zde uvést svůj e-mail.

Kolik let na sídlišti  
Košutka bydlíte

muž
žena

2/ 

3/ 

Děkujeme za Váš čas a zájem!
Ivana Mádlová, 1. místostarostka MO Plzeň 1 a Marek Sivák, architekt, Pěstuj prostor, z. s. 2/2
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