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POKYNY K VYPLN NÍ DOTAZNÍKU

Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Pokyny k vypln ní dotazníku:
Cílem dotazníku je shromáždit d ležité údaje o vnímání krajiny, ve které žijete a o Vašich
požadavcích na charakteristické rysy této krajiny. V nujte se prosím pouze skute nostem, které
považujete za nejd ležit jší i zásadní a o kterých se domníváte, že jsou obyvateli Vaší obce
vnímány nejvíce (nap . místa dob e viditelná, asto navšt vovaná, diskutovaná, charakteristická pro
krajinu Vaší obce, podílející se významn na kvalit bydlení, pobytu i rekreace, místa, která by m la
být chrán na, udržována a obnovována apod.). Ú elem není vyplnit kompletn dotazník, ale
zaznamenat pouze ty nejvíce vnímané oblasti.
Údaje se uvád jí v dotazníku ve t ech úrovních:
První (základní a nezbytná) úrove spo ívá v zatržení p íslušných barevných polí ek dotazníku,
kterými specifikujete skute nosti, jež v krajin považujete za ležité, a to, zda se nachází ve vašem
správním území nebo mimo n j (mohou být zatrženy zárove ob možnosti). U jev uvedených
v prvních dvou ástech dotazníku (A.1. a A.2.) je možno specifikovat zatržením erveného polí ka zda
íslušné skute nosti vnímáte jako negativní, v p ípad nezatržení se p edpokládá, že specifikované
skute nosti vnímáte jako více i mén pozitivní.
Ve správním území obce
Mimo správní území obce
Vnímáno negativn
Výrazný vrch, kopec, h bet:
Zahrádkové kolonie se zahradními domy, chatami:
Objekty sklad , výroby:

Druhá (rozší ující) úrove umož uje up esnit vybrané skute nosti vý tem míst (lokalit, území),
která se uvád jí v dotazníku na p íslušném ádku (formulá dotazníku se dynamicky rozši uje p i
ekro ení jednoho ádku). Up esn ní provád jte bu místním názvem (nap . Šibeni ní vrch, Lu ní
potok, Babí Lom), nebo jednoduchou lokalizací (alej k Vyškovu, louky severn od obce, remíz u polní
cesty na Žat any apod.). Pro up esn ní lze využít i názvy chrán ných území (nap . PR Visengrunty),
památných strom aj.. V p ípad , že budete následn zjednodušen zakreslovat místa do mapy,
idejte ke každému místu po adové íslo (ozna ení) v závorce – nap . Šibeni ní vrch (12). Jediným
pravidlem íslování je, aby místo m lo p azeno práv jedno íslo, které se neopakuje u jiného místa,
na po adí a spojitosti íselné ady nezáleží.
Ve správním území obce
Mimo správní území obce
Vnímáno negativn
Výrazný vrch, kopec, h bet: bet Baby (1), Babí lom (2)
Zahrádkové kolonie se zahradními domy, chatami: SZ od Medlánek (4)
Objekty sklad , výroby:
etí (rozší ující) úrove spo ívá v p ibližném zákresu do mapy (nap . formou zna ky – kole ko,
ížek, trojúhelník, nebo zjednodušeným prostorovým vymezením) s uvedením p íslušného ísla
(ozna ení) místa, m že být uvedeno i samotné po adové íslo umíst né v map p ibližn .
Doporu ujeme použít mapy mén podrobných m ítek (turistická mapa, mapa v m ítku 1:10 000,
cyklomapa, mapa širších vztah územního plánu, mapky z internetu – seznam.cz - turistická, atlas.cz –
turistická apod.). V p ípad vyžádání Vám zašleme mapu v m ítku 1:10 000 ve formátu PDF i JPG.

