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Začíná 3. fáze sběru dat k revitalizaci Zelené Louky 

Trutnov, 25.05.2022 – Po špendlíkové mapě a terénním průzkumu přichází na řadu 3. fáze 
sběru dat k revitalizaci trutnovského největšího sídliště Zelená Louka. Lidé se mohou 
zúčastnit dotazníkového šetření, a to hned dvěma způsoby. Stačí vyplnit buď on-line 
dotazník, či klasický tištěný. 

„Rádi bychom obyvatele nejen Zelené Louky vyzvali k vyplnění dotazníku, který se týká budoucího 

rozvoje tohoto území. Zajímá nás, jak se lidem na Zelené Louce žije, co se jim tam líbí a co by 

naopak rádi změnili. Jen díky informacím od obyvatel, tedy přímých uživatelů území, budou 

urbanisté a architekti vědět, na co se v rámci plánovaného rozvoje sídliště soustředit,“ vyzývá 

k vyplnění dotazníku Dominika Potužáková, zpracovatelka průzkumu. Dotazníkové šetření bude 

ukončeno v neděli 05.06.2022 

1) On-line dotazník 

• na https://bit.ly/vyzkumZelenaLouka 

• na webu www.trutnov.cz - dotazník se otevře kliknutím na banner na hlavní stránce nebo 

jej lze nalézt v textu první aktuality 

• lze otevřít po načtení přiloženého QR kódu chytrým telefonem  

 
 

2) Tištěný dotazník  
Dotazník je možné vyplnit i v papírové podobě. K dispozici je v květnovém čísle Radničních listů 

ve dvou kopiích - pro dva různé členy domácnosti. Radniční listy jsou v těchto dnech distribuovány 

do schránek všech trutnovských domácností. Pokud budou chtít dotazník vyplnit i další členové, 

pak doporučujeme vyplnění buď on-line, anebo na jednom z níže zmíněných sběrných míst na 

Zelené Louce a v Turistickém informačním centru Trutnov. Tam budou k dispozici další vytištěné 

dotazníky.  
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Vyplněné tištěné dotazníky je možné odevzdat na vybraném sběrném místě v jeho uvedené 

otevírací době. Stačí ho vhodit do boxu s nápisem VÝZKUM S VEŘEJNOSTÍ - REVITALIZACE 

ZELENÉ LOUKY.  

Seznam výdejních/sběrných míst tištěných dotazníků: 

• MŠ Čtyřlístek, v ulici Úpská 559, otevírací doba: 6:30 - 16:00 všední dny 

• ZŠ Mládežnická, v ulici Mládežnická 536, otevírací doba: nepřetržitě, dotazníky se vhazují 

do schránky školy 

• Kaufland, v ulici Horská 647, otevírací doba: 7:00 - 22:00 všední dny i víkend  

• Městská knihovna Horní Staré Město, v ulici Horská 238, otevírací doba: 9:00 - 17:30 

všední dny 

• Turistické informační centrum Trutnov, Krakonošovo nám. 72, otevírací doba: 9:00 - 

17:00 všední dny, 9:00 - 12:00 sobota 

 

Je velmi důležité, aby se vyplněné dotazníky na sběrné místo dostaly do neděle 05.06.2022, poté 

bude dotazníkový průzkum ukončen. V případě dotazů ohledně dotazníku je možné kontaktovat 

zpracovatelku průzkumu Dominiku Potužákovou na e-mailu potuzak.dom@gmail.com.  

Další fází průzkumu budou skupinové workshopy, které se uskuteční v červnu. Podrobnosti 

včetně přihlášení k workshopu lze nalézt v dotazníku. 

 

 

 

Kontakt pro komunikaci s médii 
Mgr. Michaela Dědková  

tisková mluvčí  

tel. 499 803 309, 735 793 913 

e-mail: dedkova@trutnov.cz 


