
VÝSLEDKY PRŮZKUMU O VEŘEJNÝCH STAVBÁCH 

   

ANO   NE  

 

1. 

Přijali byste rozšíření základní školy pružnou 

a rychlou modulární technologií (kontejnery)?  58   32  

 

2.  

Souhlasíte s tím, že obyvatelé okolních domů    

školy mají právo zachovat si klidné bydlení?   88   2 

 

3. 

Souhlasíte, aby v přístavbě školy byla kulturní 

část s omezeným využitím?     12   78 

 

4. 

Potřebuje Mníšek pod Brdy plnohodnotné 

kulturní středisko, kde bude i možnost 

koncertů, divadel, tancování apod.?     70   18 

 

5. 

Chtěli byste kulturní zázemí v jiné části města, 

než v přízemí základní školy?     86   3  

 

6. 

Souhlasíte s přemístěním Městského úřadu 

do „Obory“ (Lipek)?      28   60  

 

Od 28. 8. 2017 do 15. 9. 2017 bylo shromážděno 91 anketních lístků, z toho 90 obsahovalo 

odpovědi, 1 vzkaz. I na anketních lístcích s odpověďmi se našli vzkazy a poznámky. 4 anktetní 

lístky byly podepsány – 3x příjmení a 1x křestní jméno. 

 

V Bille se sešlo 19 anketních lístků s odpověďmi, 

v Albertu bylo dokonce 70 anketních lístků s odpověďmi a 1 se vzkazem (bez odpovědí), 

mailem na adresu verejne.stavby@seznam.cz došel 1 anketní lístek s odpověďmi. 

 

Všem děkujeme. 

 

U otázky č. 4 nebylo 2x zodpovězeno,  

u otázky č. 5 nebylo 1x zodpovězeno,  

u otázky č. 6 nebylo 1x zodpovězeno a 1x bylo zodpovězeno „nevím“. 

mailto:verejne.stavby@seznam.cz


VÝSLEDKY PRŮZKUMU O VEŘEJNÝCH STAVBÁCH 

 

Poznámky, otázky, vzkazy: 

 

A. K anketě 

1. Vážený pane Jeřábku, Navaro a Olšáku, prosím přestaňte dělat zbytečné obstrukce, ať děti 

mají prostory odpovídající 21. století!! Děkuji. Milan a jeho dcera (školou povinná) 

2. Udělejte něco pro děti i pro sebe a začněte stavět!!!  

3. Pavilon u školy nebudovat. 

4. Raději postavte školu novou na jiném místě. 

5. Na pískoviště, kde si plácá bábovičky p. Jeřábek – nechodíme! Jeho stálé útoky na radnici a 

jeho chorobná touha po starostování mne odpuzuje (podepsáno) 

 

B. K otázkám 

1. 

1. Kontejnery už máme, aby jich nebylo moc 

2. Udělejte v novém pavilonu nové třídy. 

2. 

1. pročpak ne, každý chce mít klid a né přímo pod okny hluk – není to pravda 

2. kdo by souhlasil, aby obyvatelé neměly klid každý chce mít klidné bydlení, hlavně důchodci, 

děti co zde bydlí i děti co pořád se zde děje nikdo nesouhlasí ohledně výstavby „pavilon“ 

neumíte si představit co to bude chudáci, chudáci lidé, mějte rozum!!! 

3. Klid budou mít 

4. Manipulativní otázka. 

3. 

1. Proč? („s omezeným využitím“ škrtnuto, celková odpověď NE) 

2. Například výuka hudby jen co se týká školy! 

4. 

1. ty doby jsou dávno pryč tancování, kdo by tam šel 

2. Proč se nepostavilo místo kina? 

3. V bývalém místě kina 

5. 

1. Už je to naplánované 

2. U Billy, na Pivovárce 

6. 

1. Městský úřad by měl být jak je – na náměstí, hlavně Mníšek má 3 obchoďáky – zbytečně se 

stejným sortimentem! A hlavně jste na náměstí vykáceli krásné stromy. A hřiště a kulturák 

máte!!!!! 

2. Důvod? 

3. Abychom měli na MÚ ještě více daleko? 

4. Ponechání stávajícího centra pro děti. Přestěhování MÚ je zbytečné & nákladné (nevidíme 

důvod) 

 

Jeden anketní lístek obsahoval bod 7. Postavit Pavilon  ANO ! 

 

ZM předložil : Pavel Jeřábek 


