
                           

 

Neustály nárast počtu vozidiel v meste nás núti hľadať riešenia. 

Žilinská univerzita v Žiline pripravuje analýzy dopravy pre mesto Rajec, preto chceme poznať 

Vaše názory. Jednou z problematických oblastí je parkovanie.  

 

1. V ktorej časti mesta bývate: 

a. Centrum 

b. Sever 

c. Juh 

d. Krivin 

e. Iná časť, uveďte: 

........................................... 

2. Ste spokojný s parkovacími možnosťami? 

a. Áno 

b. Nie 

3. Koľko osôb trvale býva vo vašej domácnosti? ....................... 

4. Koľko automobilov vlastníte v domácnosti? ....................... 

5. Súhlasíte s tým, aby sa rozširovali parkovacie plochy na úkor zelene?  

a. Súhlasím 

b. Nesúhlasím 

c. iný názor (uveďte): ................................................ 

6. Aká vzdialenosť pre zaparkovanie vozidla je pre Vás prijateľná: 

a. Chcem parkovať bezprostredne pred domom 

b. Môžem parkovať 50 m od bydliska 

c. Môžem parkovať 100 m od bydliska 

d. iný názor (uveďte): ................................................ 

7. Som ochotný parkovať v hromadných garážach za primeraný poplatok 

a. Áno 

b. Nie 

c. iný názor (uveďte): ................................................ 

8. V hromadnej garáži by som si kúpil rezidentské parkovacie státie, keby bolo 

k dispozícii za primerané poplatky 

a. Áno 

b. Nie 

 

 

Dotazník k riešeniu parkovania v meste  



9. Bývam v rodinnom dome, parkujem výhradne na vlastnom pozemku 

a. Áno, mám dostatok priestoru na parkovanie 

b. Nemám dostatočný priestor na vlastnom pozemku 

c. Nebývam v rodinnom dome 

d   iný názor (uveďte): ................................................ 

10. Vlastním garáž v radovej zástavbe:      

a. využívam ju pravidelne pre odstavovanie vozidla 

b. využívate ju občas 

c. nevyužívam ju 

d. využívam ju ako skladovací priestor 

e. nevlastním garáž v radovej zástavbe 

11. Priestor pre Vaše podnety: ................................................................ 

............................................................................................................ 
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1. V ktorej časti mesta bývate:

228 odpovedí

2. Ste spokojný s parkovacími možnosťami?

231 odpovedí

DOTAZNÍK K RIEŠENIU PARKOVANIA V
MESTE RAJEC
233 odpovedí

Centrum
Sever
Juh
Krivín
Obrancov mieru
1.Mája
Východ
Východ

1/3

19,3%

21,5%

47,8%

Áno
Nie

68,4%

31,6%

https://docs.google.com/forms/d/1EkUkC_XQVb7xxLl7LUor6gvketvh-GBqD9rxWQRGZl0/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


3. 9. 2021 DOTAZNÍK K RIEŠENIU PARKOVANIA V MESTE RAJEC

https://docs.google.com/forms/d/1EkUkC_XQVb7xxLl7LUor6gvketvh-GBqD9rxWQRGZl0/viewanalytics 2/5

3. Koľko osôb trvale býva vo vašej domácnosti?

231 odpovedí

4. Koľko automobilov vlastníte v domácnosti?

232 odpovedí
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5. Súhlasíte s tým, aby sa rozširovali parkovacie plochy na úkor zelene?

232 odpovedí

6. Aká vzdialenosť pre zaparkovanie vozidla je pre vás prijateľná:

227 odpovedí

7. Som ochotný parkovať v hromadných garážach za primeraný poplatok:

224 odpovedí
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8. V hromadnej garáži by som si kúpil rezidentské parkovacie státie, keby
bolo k dispozícii za primerané poplatky:

223 odpovedí

9. Bývam v rodinnom dome, parkujem výhradne na vlastnom pozemku:

227 odpovedí

10. Vlastním garáž v radovej zástavbe:

224 odpovedí
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a. Áno, mám dostatok priestoru
na parkovanie
b. Nemám dostatočný priestor
na vlastnom pozemku
c. Nebývam v rodinnom dome
Nevlastníme pozemok pred d…
Zatiaľ mám miesto
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Bývame v rodinnom dome ale…
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a. Využívam ju pravidelne pre
odstavovanie vozidla
b. Využívate ju občas
c. Nevyužívam ju
d. Využívam ju ako skladovací
priestor
e. Nevlastním garáž v radovej
zástavbe
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11. Priestor pre Vaše podnety:

74 odpovedí

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania
služby - Pravidlá ochrany súkromia

nič

Odsranienie vrakov z parkovisk a zakaz parkovania obchodnikov z autami ako to je
mnoho krat vidiet na parkoviskach

Na sídlisku sever doteraz nie sú vyznačené parkovacie miesta (bielou farbou).
Niektoré rodiny parkujú aj 5 áut a zaberajú miesta ostatným rodinám s jedným alebo
dvoma vozidlami. )

Parkovanie je veľký a dlhodobý problem . Mám jedno auto a problém nájsť miesto.
Problemom sú aj sidliskove neznacene križovatky. Ľudia nepoznajú pravidlo pravej
ruky......a ešte keď auta zaparkujú v neprehľadnej križovatke. To je už na prášky

Rajec má málo zelene. Sídlisko sever má dosť priestoru na výsadbu stromov.

Problém s parkovaním v t- križovatke na juhu...pri kontajneroch

Velmi by sme si zelali poriesit parkovanie na Nadraznej ulici...niektore domy nemaju
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