
Klíčová aktivita  

„Plán mobiliáře“ 

 
„Výsledky dotazníkového 

průzkumu umístění mobiliáře ve 

městě“ 

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je 
výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.  

Projekt  

„Přívětivý Český Brod“ 



 

• Součást projektu „Přívětivý 

Český Brod“ klíčová aktivita 

„Plán mobiliáře“. 

• Cíl : definovat umístění, druh a 

počet kusů mobiliáře ve 

městě. 

• Zajistit spolupráci obyvatel. 

• Zpracovat názory občanů. 

• Realizovat veřejné projednání . 

• Prostředek: dotazníky s 

mapkami města. 
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mobiliáře 
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• Výstup: zpracování Plánu 

mobiliáře odborníkem a jeho 

publikování. 

• Finanční zajištění: 5 000 Kč z 

rozpočtu projektu. 

• Pro vlastní umístění vybraného 

mobiliáře budou hledány 

vhodné dotační tituly a 

částečně bude financován z 

rozpočtu města. 
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Co je to mobiliář? 

• Prvky, které denně míjíme na 
ulicích, v parcích, na 
zastávkách, atd. 

• Veškeré mobilní vybavení ať už 
vnitřních nebo venkovních 
prostorů. 

• Funkční vybavení obytných i 
neobytných prostor sloužící k 
různorodým činnostem od 
relaxace, užitkovou, či jako 
prostředek práce. 
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LAVIČKY 
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ODPADKOVÉ KOŠE 
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ORIENTAČNÍ MAPY 
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STOJANY NA KOLA 
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KONTEJNERY  

NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
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Výsledky z dotazníkového 

průzkumu: 
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Poznámka: Výsledky z dotazníkového 

průzkumu byly do mapek zaneseny na 

základě minimálně dvou hlasů. 
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LIBLICE 
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Vaše připomínky: 

 Chodník v Klučovské ulici – 

nenavazuje, chybí přechod nebo 

zábradlí. 

 Štolmíř – chybí odpadkové koše, 

zastřešená autobusová zastávka. 

 Zahrady & Vrátkov – chybí 

osvětlení k autobusové zastávce. 

 Nedostatečnost veřejných WC. 

 Nebezpečný východ z přístupové 

haly ČD – absence zábradlí. 

 Chybí směrníky ve městě. 

 Liblice – chybí označení 

některých ulic. 

 

 
 
 
 

 

 



Vaše připomínky: 

 Požadavek na pouliční hodiny. 

 Chybí vylepovací plochy ve 

městě. 

 Vyměnit betonové květináče za 

zahrazovací sloupky. 

 Sjednocení typu mobiliáře ve 

městě. 

 Chybí vodní prvek, např. 

brouzdaliště. 

 Chybí výběh pro psy. 

 Nedostatečné veřejné osvětlení 

před nádražím. 

 Požadavek na kontejnery na 

oblečení. 

 

 

 
 
 

 

 



Závěr 

Děkujeme za vaši 
spolupráci  
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