Mestský úrad v Žiline
Odbor dopravy
DOTAZNÍK
k systému riešenia parkovania vozidiel na sídliskách v meste Žilina
Vaše odpovede, prosím, označte krížikom

.

1. Pohlavie
 muž
 žena
2. Veková kategória
 15 – 25 rokov
 26 – 35 rokov
 36 – 45 rokov
 46 – 55 rokov
 56 – 65 rokov
 66 a viac
3. Bydlisko
 Hliny V, VI, VII
 Solinky
 Hájik
 Vlčince I
 Vlčince II
 Vlčince III
 Vlčince IV
4. Máte v budúcnosti záujem o zakúpenie parkovacej karty
 áno
 nie
5. Motorové vozidlo, pre ktoré chcete parkovaciu kartu, má v osvedčení o evidencii
vozidla
 IČO
 dátum narodenia fyzickej osoby
6. V budúcnosti budete mať záujem o parkovaciu kartu (uveďte aj počet parkovacích
kariet)
 predplatenú neprenosnú
 predplatenú prenosnú
 obidve predchádzajúce možnosti

7. Počet motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t v užívaní členov
domácnosti parkujúcich v blízkosti bytu, domu (uveďte počty)
 fyzická osoba ....................
 firemných, živnostník, právnická osoba ....................
8. Budete hľadať možnosti parkovania v blízkom okolí alebo zmeníte spôsob dopravy
 áno
 nie
9. V akej maximálnej pešej dostupnosti by sa mal parkovací dom od bytu alebo domu
nachádzať
 100 m
 200 m
 300 m
 500 m
 a viac
10. Máte záujem o nadobudnutie do súkromného vlastníctva (dlhodobý prenájom)
 garáž v parkovacom dome
 parkovacie miesto na verejnom priestranstve
 nemám záujem
11. Akú maximálnu cenu za garáž ste ochotná/ý akceptovať
 4 000 €
 5 000 €
 7 000 €
 viac ako 7 000 €
12. Boli by ste ochotná/ý spolupodieľať sa na financovaní parkovacieho domu v prípade,
že v ňom získate parkovacie miesto (stojisko) do súkromného vlastníctva
 áno
 nie
13. Akou sumou ste ochotná/ý spolupodieľať sa na financovaní parkovacieho domu na
jedno parkovacie miesto (stojisko)
 500 €
 1 000 €
 5 000 €
 viac ako 5 000 €

14. Uprednostnili by ste na sídlisku systém regulovaného parkovania (na jedno vozidlo,
jedna bezplatná parkovacia karta), každá ďalšia spoplatnená sadzbou
 áno
 nie
15. Ročná sadzba za každé ďalšie vozidlo by mala byť
 100 €
 200 €
 400 €
 500 €
 1 000 €
 viac ako 1 000 €
16. Iné návrhy na riešenie parkovania (v prípade nedostatku miesta môžete priložiť
ďalší list)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................

Ďakujeme za Váš záujem a odpovede.

