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Úvod  
 

Tato zpráva zahrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi občany města Pečky a občanů, kteří mají k městu 

nějaký vztah (například dojíždění za prací), k chystané rekonstrukci Masarykova náměstí a přilehlých 

veřejných prostor. Šetření navazovalo na setkání s občany ze dne 22. listopadu 2017 na téma: Městský 

architekt a jeho role při rozvoji města.  

Výsledky dotazníkového šetření mají sloužit jako podklad pro zpracování studie a posléze projektové 

dokumentace. Dotazníky byly přílohou únorového čísla Pečeckých novin a v elektronické podobě byl dotazník 

k dispozici na stránkách města www pecky.cz, v sekci Investice a strategie.  

Kromě odpovědí na předem definované otázky dotazníku (viz další strana) mohli občané vypsat i další náměty 

a připomínky. Komentáře jsme nijak neupravovali, tedy v maximální míře jsme je nechali v původní podobě 

tak, jak je občané vypsali. Výjimkou byly pouze takové komentáře, které měly arogantní (až nepřátelský), 

vulgární nebo rasistický kontext. Takové komentáře totiž neobsahovaly konstruktivní návrhy na řešení. 

 

 

 

  



 
 

Ukázka dotazníku pro občany 
 

ÚPRAVA NÁMĚSTÍ (Zvolte pouze jednu možnost a označte ji) 

 

POVRCH NÁMĚSTÍ (Zvolte pouze jednu možnost a označte ji) 

 

PARKOVÁNÍ (Zvolte pouze jednu možnost a označte ji) 

 

KAŠNA (Zvolte možnost ANO nebo NE a označte ji) 

 

NOVÁ PROPOJENÍ (Zvolte možnost ANO nebo NE a označte ji) 

 

VYUŽITÍ NÁMĚSTÍ PRO KULTURNÍ AKCE (Zvolte možnost ANO nebo NE a označte ji) 

 

 
DALŠÍ VAŠE PODNĚTY:  

 
 

 
 
 

 

 

 

Velice děkujeme za spolupráci. 

 
 
 

1. Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík v celé ploše   

2. Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně  

3. Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení   

4. Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika  

5. Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba  

6. Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště  

7. Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování  

8. Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí   

9. Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny  Ano    Ne 

10. Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem (na tuto otázku 
odpovídejte v případě, že jste na otázku č. 9 odpověděli záporně) 

 Ano    Ne 

11. Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova  Ano    Ne 

12. Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny  Ano    Ne 

13. Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí? 

 Ano    Ne 

 
 
 
 

 
 
 

Bydliště Pečky Pohlaví Věk 

 Ano 
 Ne 

 Muž 
 Žena 

 do 18 let 
 18 - 30 let 
 31 - 50 let 
 51 - 65 let 
 nad 65 let 



 
 

STÁVAJÍCÍ PODOBA NÁMĚSTÍ PRO ILUSTRACI K ODPOVĚDÍM 
 

 



 

Vyhodnocení dotazníkového šetření  
 

Červeně je v každé tabulce podbarvena nejčastěji volená odpověď. 

Úprava náměstí 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

200 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 139 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 81 

 420 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

83 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 68 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 52 

 203 

 

Ženy 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

112 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 66 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 29 

 207 

 

 

200; 48%

139; 33%

81; 19%

ÚPRAVA NÁMĚSTÍ 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík v celé ploše 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně

Preferuji úpravu náměstí  městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení



 7 

Výsledky dle věku 

do 18 let 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

12 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 3 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 2 

 17 

 

18 - 30 let 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

29 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 15 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 25 

 69 

 

31 - 50 let 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

98 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 70 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 20 

 188 

 

51 - 65 let 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

29 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 30 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 24 

 83 

 

nad 65 let 

Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha náměstí pojednána jako parčík 
v celé ploše  

29 

Preferuji dlážděnou plochu se zachováním významného podílu zelených ploch a zeleně 18 

Preferuji úpravu náměstí městského typu – převážně dlážděná plocha se solitérní zelení 10 

 57 

 

  



 8 

Povrch náměstí 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 345 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 72 

 417 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 170 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 32 

 202 

 

Ženy 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 167 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 38 

 205 

 

  

345; 83%

72; 17%

POVRCH NÁMĚSTÍ 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba



 9 

Výsledky dle věku 

do 18 let 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 14 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 3 

 17 

 

18 - 30 let 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 57 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 10 

 67 

 

31 - 50 let 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 148 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 39 

 187 

 

51 - 65 let 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 75 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 8 

 83 

 

nad 65 let 

Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová dlažba, žulová mozaika 47 

Preferuji hladké povrchy – beton, asfalt, velkoformátová žulová dlažba 10 

 57 
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Parkování 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 20 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 301 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 99 

 420 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 11 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 148 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 44 

 203 

 

Ženy 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 9 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 146 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 52 

 207 

 

 

  

20; 5%

301; 72%

99; 23%

PARKOVÁNÍ 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí



 11 

Výsledky dle věku 

do 18 let 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 0 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 14 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 3 

 17 

 

18 - 30 let 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 2 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 60 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 7 

 69 

 

31 - 50 let 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 11 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 142 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 35 

 188 

 

51 - 65 let 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 5 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 50 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 28 

 83 

 

nad 65 let 

Preferuji maximum parkovacích míst - využití náměstí spíše jako parkoviště 2 

Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobování 31 

Preferuji v maximální možné míře omezit parkování na náměstí 24 

 57 

 



 12 

Kašna 1 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 339 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 75 

 414 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 168 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 34 

 202 

 

Ženy 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 162 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 40 

 202 

 

  

339; 82%

75; 18%

KAŠNA

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny
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Výsledky dle věku 

do 18 let 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 11 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 6 

 17 

 

18 - 30 let 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 60 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 9 

 69 

 

31 - 50 let 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 142 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 41 

 183 

 

51 - 65 let 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 68 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 13 

 81 

 

nad 65 let 

Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 52 

Nesouhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 6 

 58 
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Kašna 2 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  84 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  58 

 142 

 

Otázka se týkala těch respondentů, kteří v předchozí otázce č. 9 odpověděli záporně. Ne všichni 

respondenti tuto podmínku dodrželi a odpovídali i ti, kteří v předchozí otázce souhlasili 

s opravou stávající kašny. 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  41 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  31 

 72 

 

Ženy 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  42 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  27 

 69 

 

  

84; 59%
58; 41%

KAŠNA

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem
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Výsledky dle věku 

do 18 let 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  7 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  2 

 9 

 

18 - 30 let 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  8 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  9 

 17 

 

31 - 50 let 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  44 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  31 

 75 

 

51 - 65 let 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  16 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  11 

 27 

 

nad 65 let 

Navrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  9 

Nenavrhuji nahrazení stávající kašny moderním vodním prvkem  5 

 14 
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Nová propojení 1 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 294 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 94 

 388 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 139 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 57 

 196 

 

Ženy 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 152 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 34 

 186 

 

  

294; 76%
94; 24%

NOVÁ PROPOJENÍ 

Souhlasím s propojením komunikací  Masarykova náměstí a ulicí Barákova

Nesouhlasím s propojením komunikací  Masarykova náměstí a ulicí Barákova



 17 

Výsledky dle věku 

do 18 let 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 6 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 10 

 16 

 

18 - 30 let 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 48 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 18 

 66 

 

31 - 50 let 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 142 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 36 

 178 

 

51 - 65 let 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 54 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 19 

 73 

 

nad 65 let 

Souhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 43 

Nesouhlasím s propojením komunikací Masarykova náměstí a ulicí Barákova 8 

 51 
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Nová propojení 2 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 349 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 53 

 402 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 167 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 27 

 194 

 

Ženy 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 173 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 25 

 198 

 

  

349; 87%

53; 13%

NOVÁ PROPOJENÍ 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny
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Výsledky dle věku 

do 18 let 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 16 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 1 

 17 

 

18 - 30 let 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 60 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 7 

 67 

 

31 - 50 let 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 153 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 27 

 180 

 

51 - 65 let 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 68 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 13 

 81 

 

nad 65 let 

Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 46 

Nesouhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle lékárny 5 

 51 
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Využití náměstí pro kulturní akce   

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

392 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

26 

 418 

 

 

 

Výsledky dle pohlaví 

Muži 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

192 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

10 

 202 

 

Ženy 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

191 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

15 

 206 

 

  

392; 94%

26; 6%

VYUŽITÍ NÁMĚSTÍ PRO KULTURNÍ AKCE  

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních akcí

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních akcí
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Výsledky dle věku 

do 18 let 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

17 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

0 

 17 

 

18 - 30 let 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

67 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

2 

 69 

 

31 - 50 let 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

180 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

7 

 187 

 

51 - 65 let 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

72 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

10 

 82 

 

nad 65 let 

Líbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí 

51 

Nelíbila by se mi možnost pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných 
kulturních akcí 

6 

 57 
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Další podněty 

 

o V případě že se považujeme za město a chceme tak být prezentováni v očích veřejnosti v 

širokém okolí, pojďme vytvořit náměstí městského typu. S dlážděnou plochou, stromy s 

upravenou kulovitou korunou pro poskytování stínu, pohlcování prachu a ochlazování vzduchu.  

o Na náměstí patři vybudovat vyvýšenou plochu s přípojkou na elektřinu. Pro pořádání veřejných 

koncertů (např. žáků ZUŠ) nebo jiných pozvaných hudebních interpretů, kapel při různých 

oslavách, výročích. 

o V 21. století aplikujme také prvky smart city technologií. Mohou to být lavičky s veřejným 

připojením k wifi síti (čas připojení může být omezen do 20:00). 

o Regulujme čas parkování na náměstí. Parkovacím automatem. Nebo povinností použití 

papírových hodin za čelním sklem vozidla, tak jak používají jiná města. 

o 6. Velký vzrostlý strom se nachází v prostoru bývalého Husova náměstí (tam kde stála socha 

Mistra Jana Husa původně, později nuceně vystřídaná sochou K. Gottwalda) Zde by mohly být 

umístěné lavičky pro posezení ve stínu již vzrostlého stromu. Strom navrhuji na zápis do 

památných významných stromů. 

o Ať máme náměstí jako v Praze 

o Mít přehledný prostor náměstí jako ve městě 

o Parkovací hodiny na náměstí (viz Český Brod) 

o Veřejné uzamykatelné toalety na parkovišti. Jsou nutné při pořádání akcí pro veřejnost. 

o V dlažbě z mozaiky umístit růžici se světovými stranami pro orientaci směru.  

o Stromy listnaté s korunou pro stín v létě  - platan, lípa. 

o Důsledné vymáhání dodržování dopravních předpisů v Pečkách (zákazy zastavení apod.), 

omezení kamionové dopravy v Pečkách 

o Místo pro hudební vystoupení na náměstí 

o WC na parkovišti 

o Letní zahrádka na náměstí, hudební vystoupeni  

o Veřejné WC na parkovišti 

o Listnaté stromy na náměstí 

o Považuji nutné zpevnit povrch cestiček v lesoparku kolem hřiště a kolem haly. V zimních 

měsících a za deště se stává procházka neúnosnou - brodění se v bahně může ekologům 

připadat jako zábavné, ale v jediné lokalitě, kam se dá vyhnat potomstvo, je to zoufalé. 

o Obruba chodníku u obuvi je třeba odbourat a provést úpravy takového rozsahu, aby chodec 

jdoucí od Pošty k nádraží nenarazil na hranu chodníku, která je pro kočárky a invalidy bariérou. 

o Celkový stav chodníků v obci se mi nelíbí. Je nejednotný, každých pár metrů je jiný povrch. 

Možná by to chtělo občas přemýšlet o celkovém dojmu. 

o Při cestě kolem Benešáku jsem opět narazila na kapesníčky potřísněné krví! 

o Opět narostla nová generace sprejerů. Zpřísnit postihy za ničení majetku. 

o Prosím kašnu nezlikvidovat, dal ji ze svých peněz postavit jeden bývalý starosta, bylo by 

neuctivé ji zničit.  

o Proluka mezi náměstím a Barákovou ulicí nemusí být zcela přehrazena, ale může být šikovně 

využita pro trhy, travnatou plochu apod. nemusí být nutně využita pro průjezd nebo parkování 

o Bylo by velmi vhodné uvažovat v souvislosti s touto rozsáhlou rekonstrukcí Masarykova náměstí 

o návratu sochy toho, jehož jméno náměstí nese, tedy prvního československého prezidenta 

Tomáše G. Masaryka. 

o Pokud jde o parkovací plochy, je třeba brát v potaz to, že koná-li se v Pečkách nějaká větší 

kulturní či sportovní akce, není zde dostatek parkovacích míst (parkovací prostor u nádraží 

nemá dostatečnou kapacitu na běžné parkování v pracovních dnech natož pak při podobných 

akcích) a zároveň není vhodné, aby se tak významná městská plocha jakou je centrální 

náměstí, stala jen obrovským parkovištěm; je proto nasnadě, aby bylo umožněno parkovat na 
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náměstí v omezené míře, tedy jen po vnějším obvodu a pak v přilehlém propojení s Barákovou 

ulicí podél lékárny. 

o Zapsání památného stromu. Umístit lavičky pod něj v prostoru trojúhelníku, kde stál pomník 

Jana Husa. 

o Farmářské trhy s čerstvým zbožím 

o Smart city technologie ve městě 

o Prvně si myslím, že náměstí by mělo být pěkně přehledné a jednoduché, ovšem něčím 

specifické a o městě vypovídající. Vím, že tu zeleně a lesů moc nemáme, ale byl bych pro 

zrušení zelených plácků i radikálně pro vykácení těch smrků, kterým tam opravdu nerozumím. 

To není místo pro piknik a jen překážejí. Místo toho bych vysázel lípy, které by mohly vytvářet 

stín a korespondovat se sochou prezidenta TGM. Národní strom plus první prezident pěkně 

sedí k našemu povýšení na město za 1. republiky.  

o Zpomalil bych na náměstí dopravu, ať to tlačí na obchvat, sic ještě neexistující, ale vznikne tak 

místo pro pěší zónu, propojení i bývalého Klementova Plácku. Tím, že náměstí se otevře, může 

sloužit k setkávání, pro adventní trh, koncerty a jiné společenské události. 

o Co s tou kašnou? Není to žádné velké umělecké dílo a je spíše problémová, slouží jako koš 

nebo místo pro elektrickou fontánu, dokonce, a to je nejhorší ani není funkční. Přemýšlel bych 

tedy nad nějakou jednoduchou fontánou, či tryskou, která by dávala na náměstí vláhu a 

vzhledem k chybějícímu koupališti by mohla v létě sloužit ke zchlazení. 

o Přikládám díl pořadu architekta Adam Gebrian, kde se zrovna věnuje náměstím. Skvělá 

inspirace, mně se moc líbí hned to první náměstí. https://www.stream.cz/.../10020206-gebrian-

vs-tabor-namesti 

o Tento Váš dotazník na mne dělá dojem, jak za souhlasu občanů Peček zabrat 2/3 prostoru 

vedle lékárny výstavbou „něčeho“ (doplnění bloku zástavbou - není možnost se vyjádřit, 

spousta občanů to přehlédne). Když tento prostor ponecháte volný, může být použit na 

parkoviště, trhy, kulturní akce… 

o Propojit prostor náměstí s prostorem někdejšího Žižkova náměstí, později Husova náměstí. 

o A co propojeni k Tescu? 

o Umístění vánočního stromu v parku před městským úřadem 

o Líbilo by se mi větší vymáhání dodržování dopravních předpisů, především zákazu zastavení / 

stání, které se na náměstí nebo před školou ignoruje, přísné postihy pejskařů za znečišťování 

chodníků, regulace některých obchodů (večerka u nádraží se zabraným chodníkem pro 

vystavené zboží a popíjející pivaři, což je to první, co spatří případný turista po příjezdu vlakem, 

večerka u sídliště, před níž po celý den také postávají a pokřikují opilci). 

o Pořádání více kulturních akcí ve veřejném prostoru 

o Veřejné přístupné WC na parkovišti v proluce. Klidně zpoplatněné na automat. 

o Aplikování smart city technologií 

o Přehled parkovacích volných míst na informačních tabulích 

o Parkování časově omezené v prostoru náměstí (vyjma rezidentů) 

o Zvýšení bezpečnosti = obnovení Městské policie 

o Vysazení zelené v souladu s krajinou okolo Peček. Modelované keře a mini korunné stromy se 

nehodí do tohoto města, neposkytuji žádné útočiště stínu a jsou velmi nákladné na údržbu. 

Chybí také společensky spojovací prvek-restaurace/vinárna. 

o Preferuji asfaltový povrch silnice kompletně v obou částech Peček - severní i jižní. Stávající 

dlážděný povrch je nejen velmi hlučný při jízdě autem, ale nepříjemný při jízdě na kole. 

o Placené parkoviště v proluce 

o Po obvodu náměstí parkování s parkovacím kotoučem 

o Vyjma parkování pro rezidenty a podnikatelské subjekty s místem podnikání v lokalitě náměstí 

o Zákaz parkování kamionů a nákladních vozů nad 3,5 t v prostoru náměstí, na Tř. Jana Švermy, 

Jana Ámose Komenského. V tomto prostoru není odstavný prostor pro vozidla takových 

rozměrů. Poškozují a omezují rozrůstání korun stromů na hranici chodníku. 

o Zachovat dlažební kostky v ulici Třída Jana Švermy 

o Placené WC v proluce 

https://www.stream.cz/.../10020206-gebrian-vs-tabor-namesti
https://www.stream.cz/.../10020206-gebrian-vs-tabor-namesti
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o Zákaz parkování kamiónů a nákladních vozidel podél průtahu a na náměstí 

o Zvážit zavedení parkovacích automatů na náměstí 

o Zákaz parkování kamionů v centru a okolo průtahu městem. 

o Zpřístupnit park pod vodojemem.  

o Zákaz tranzitu městem pro nákladní vozidla nad 6 t 

o Po obvodu náměstí parkování s parkovacím kotoučem max. 2 hodiny na nákup. Výjimka pro 

rezidenty a podnikatelské subjekty se sídlem místa podnikání v prostoru náměstí. 

o Zákaz průjezdu nákladních vozidel nad 6 t 

o Dobudovat obchvat 

o Podchod nádražím. Propojení parku podél trati k Výrovce 

o Cesty podél trati a náhonu 

o Nové prvky na dětská hřiště 

o Napojení cyklostezek až do Peček 

o Odstranění antén a výměna zábradlí na vodárně – původní vzhled 

o Semafor na přechod u hřbitova 

o Oprava přístupové komunikace pro pěší ke školce 

o Pro průtah městem asfaltový povrch, krajnice dlážděné 

o Neobnovovat „vodní“ prvek. V zimě nechat světelný vodotrysk, v létě zdobný kovový prvek 

o Zrušit pořádání ohňostrojů 

o Asfalt na ulici 5. května 

o Dobudovat obchvat 

o Zpevnit plochu v lesoparku 

o Zastavět proluku u lékárny rodinnými domy 

o Zákaz kamionů do ulice P. Bezruče – ničí povrch a nevejdou se do zatáčky u podchodu 

o Hlášení městského rozhlasu není rozumět 

o Po obvodu náměstí jednosměrný provoz 

o Cyklo pásy na vozovce 

o Kamery pro bezpečnost 

o Obnovení dětského hřiště v parku u sportovní haly a na sokolišti 

o Propojení ulic Masarykova a Barákova jednosměrně do Barákovy ulice s parkováním 

o Dostavět obchvat  

o Odstranit pozůstatky pomníku k. Gottwalda 

o Technické služby nezajišťují v Pečkách jih dostatečně úklid chodníků a u kontejnerů 

o Zákaz kol na chodnících 

o Musí se tak moc ořezávat stromy podél chodníků – malé koruny v létě neochladí 

o Rozšíření parkoviště u Sportovní haly 

o Zvážit osvětlení pod sáňkovací dráhou 

o Zachovat historickou dlažbu po celém městě 

o Více květin 

o Pořádat sobotní dopolední trhy ovoce a zeleniny a produktů místních pěstitelů a chovatelů 

o Oprava silnice U Měnírny 453 

o Proluka za lékárnou je ideální místo pro tržnici 

o Vyřešit průjezd přes náměstí pro cyklisty 

o Parkování kol na nádraží 

o Dokončit zástavbu náměstí a za kostelem 

o Úprava prostoru mezi kostelem a Tescem – možný prostor na trhy a kulturní akce 

o Oprava chodníků na sídlišti a za podchodem 

o Zaměřit se na okolní ulice „autoopravny“ v Hellichově ulici – zničené chodníky i zeleň 

o Silnice potřebuje jen pořádně přeložit, hlučnost sníží omezení rychlosti a semafor (jako 

v Radimi) 

o Sjednotit chodníky žulovou mozaikou po celém náměstí 

o Pokud se vracíme s náměstím do minulosti, proč nepostavit repliku kapličky 
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Bydliště Pečky   

Ano 391 

Ne 20 

 411 

 

 

 

Pohlaví   

Muž 204 

Žena  207 

 411 

 

 

391; 95%

20; 5%

Bydliště Pečky

ano

ne

204; 50%207; 50%

Pohlaví

muž

žena
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Věk 

do 18 let 17 

18 - 30 let 69 

31 - 50 let 188 

51 - 65 let 83 

nad 65 let 58 

 415 

 

 

  

17; 4%

69; 17%

188; 45%

83; 20%

58; 14%

Věk

do 18 let 18 - 30 let 31 - 50 let 51 - 65 let nad 65 let
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Shrnutí 

 

Otázka a nejčastější odpověď  Abs. % 

ÚPRAVA NÁMĚSTÍ: Preferuji stávající parkovou úpravu náměstí – plocha 
náměstí pojednána jako parčík v celé ploše  

200 48 % 

POVRCH NÁMĚSTÍ: Preferuji tradiční strukturované povrchy – žulová 
dlažba, žulová mozaika 

345 83 % 

PARKOVÁNÍ: Preferuji parkování pouze po vnějším obvodě náměstí - 
obchody, zásobování 

301 72 % 

KAŠNA: Souhlasím s opravou a zprovozněním stávající kašny 339 82 % 

NOVÁ PROPOJENÍ: Souhlasím s propojením komunikací Masarykova 
náměstí a ulicí Barákova 

294 76 % 

NOVÁ PROPOJENÍ: Souhlasím s vybudováním parkoviště v proluce vedle 
lékárny  

349 87 % 

VYUŽITÍ NÁMĚSTÍ PRO KULTURNÍ AKCE: Líbila by se mi možnost 
pořádání trhů na náměstí vč. možnosti pořádání jiných kulturních akcí 

392 94 % 

 

 


