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Sobotní trhy, kulturní akce, je to pro měl místo setkávání, líbí se mi zeleň do které
jistě investujete nemalé peníze, ale rozhodně stojí za to. Prosím pokračujte v tom.
Líbí se mi, že tu vždycky zaparkuji, i když to na první pohled nevypadá :-) Ráda si
tady dávám kávu, posedím a nakoupím v místních obchůdkách. Konečně tu
můžeme posedět i večer a o víkendu díky novému spot bistru, které jsme si moc
oblíbili.

Chodím ráda do knihovny, pro kebab a do Dm drogerie. Také se mi líbí zajít do
Koloběhu. Už horší dostupnost má Zdravá výživa.

Zeleň (stromy, zatravněná plocha, záhony), květináče s květinami, posezení,
historicky laděné osvětlení, zámková dlažba, stojany na kola, autobusová
zastávka, obchod koloběh, budova knihovny, historické budovy a architektonické
prvky.

Stoly a židle náměstí oživily, trhy mu také dávají pravidelně více života, náměstí
má příjemný maloměstský charakter.

Jeho stará, původní podoba. Rozhodně bych nestavěla žádné moderní “díla”.
Nehodí se to tam.

Pošta, volný prostor uprostřed náměstí na kulturní akce, sobotní trhy. Určitě i
pár parkovacích míst na krátkodobé parkování pro vyzvednutí zboží nebo zásilky.
Často sem jezdí i senioři, kteří by pěšky nedošli.

Náměstí by mělo byt bez dopravy, bez aut, s obchody a službami. Bezplatné
kapacitní parkoviště ve vzdálenosti kam důchodce v pohodě odnese svůj nákup. 2
hodiny zdarma, potom klidně 50kc/h. Jde o to ať si lidi v klidu nakoupí, využijí
služby, ale neparkuji cely den.

Co je na náměstí dobře?
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Placené parkování i na minimální dobu. Když jdu vrátit knihy nebo táhnu tašku
kočičích konzerv z DMka, ráda bych měla možnost v rychlosti to vyřídit a neřešit
ještě automat na parkování

Málo parkovacích míst; zpoplatněné parkování hned po zaparkování - mělo by
být alespoň prvních 30 minut zdarma.

Vizuální smog (příliš křiklavé, často nevkusné a zejména stylově nejednotné
značení a vývěsní štíty obchodů, kolmé výstrče, polepy oken a výkladových skříní,
tzv. áčka vystrčená před obchod atd.) zastiňuje architekturu náměstí a zamořuje
veřejný prostor. Domnívám se, že město by mělo tento vizuální smog regulovat,
zavést jednotný a vkusný styl značení obchodů a požadovat jeho užívání.
Pozitivně by to proměnilo tvář celého náměstí. Zároveň většina zákazníků
obchodů na náměstí jsou občané Říčan a okolních obcí, kteří povětšinou ví, kde se
jaký obchod nachází, a nepotřebují být lákáni křiklavými vývěsními štíty.

Brutální fronta stojících popojíždějících smrdících tranzitních aut přes celé
náměstí od hradu až na křižovatku ve tvaru T u zrcadla (ul. Široka). Snižovaní
počtu parkovacích míst na náměstí.

Mohl by se sjednotit plac mezi radnicí a kostelem na nějaký rovnější terén.
Momentálně jsou kostky v hrozném stavu.

Doprava, ideálně dodělat napojeni na okruh, protože ve všední dny je to
naprostá katastrofa.

Starostova letní kancelář.

Co je na náměstí špatně?



Co chcete změnit?
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Pořád chybí stolky. Rozhodně chválím za pokus přidat ty kovové k lavičkám, ale
je to málo. Co zkusit dát pryč úplně stávající lavičky a zkusit navrhnout celoroční
sezení, kde bych si mohla dát na stůl knihu, kávu nebo laptop (když u tu máme tu
skvělou wifi) a třeba tak navýšit kapacitu sezení. Je tu také málo košů. Vždy když
si dám kávu, doslova obíhám náměstí, abych našla koš, kam vyhodím kelímek.
Možná bude i méně vajglů na chodnících, když přibydou koše :-)

Více parkovacích míst, alespoň prvních 30 minut parkování zdarma.

Více barů/restaurací v létě se stolečky venku více na náměstí (ne jen přilepené k
budovám). Více stínu - klidně větších a vyšších stromů, pod kterými se dá sedět a
najíst / popít. Uvažovat o přemístění mariánského sloupu nebo aspoň zrušení
stromků kolem něj - náměstí teď hodně dělí a přes ty stromky ani není památník
vidět. Více zeleně - třeba zelené pruhy po obvodu. Důstojný vodní prvek.
Uvažovat o zrušení/lepším využití travnaté plochy kolem kostela (vyrovnat s
náměstím?). Pěší zóna namísto průjezdné ulice před poštou - chce to ale asi
parkovací dům v místě po bývalé tržnici + přemístit pobočku pošty někam, kde se
dá zastavit (důchodci, invalidé, velké balíky apod.) nebo ji nějak zpřístupnit i z
druhé strany.

Víc zeleně, víc stromů, míň hospod.

Moderní dynamický vodní prvek - fontána, umělá řeka a pod. Více otevřených
restaurací po 18.00 (ne fastfoods).

Hezčí prostor před školou a víc zahrádek u restaurací.



Jak jste se na Masarykovo náměstí dostal/a?
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Jak často Masarykovo náměstí navštěvujete?

Jaký je hlavní důvod Vaší cesty na náměstí?

Převážně se na nám. dostávám pomocí  pěšky, autem 
nebo hromadnou dopravou.
Na kole, pešky, při nejhorším autem
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Něco jiného:

Mám zde podnik, provozovnu

Jsem návštěvník, turista

Pracuji zde

Bydlím zde

Jdu vyřídit úřední záležitosti (pošta,
úřad)

Jdu nakoupit, do restaurace,
využívám služby

Kostel
více důvodů: sobotní trhy, kroužky dětí, lékař
Protože nejde zaškrtnout více možností, tak bych ráda 
uvedla, že sem chodím trávit čas, nakupuji zde, chodím 
zde na poštu, mám tu lékaře a když se děje nějaká kulturní 
akce, chodím se zde setkávat s lidmi. Jezdím sem autem, 
chodím sem pěšky a někdy jedu Vespou.



Co s dopravou na náměstí?
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Něco jiného:

Více parkovacích míst v okolí, méně
přímo na náměstí

Co nejrychleji dokončit obchvat Říčan

Nevím

Zakázat průjezd aut Rooseveltovou od
hradu

Vyhovuje mi to.

Méně parkovacích míst na náměstí

Více autobusových spojů

Více parkovacích míst na náměstí

Zakázat průjezd aut podél pošty

Upravit silniční značení v křižovatce Masaryk. nám X Široká
Vice automatu na náměstí
Šikmé parkovaní u pošty
Lip udělat parkování
neprovádět striktní přísné postihy parkování
Hlavně nerušte parkovací místa, zkuste vymyslet jinou objezdovou trasu od dálnice na 
Světice. Přes náměstí to táhnou snad jen komunisti (magistrála v Praze).
Jizerskou pustit opět obousměrně, co nejrychleji dokončit obchvat Říčan
parkování na samotném náměstí snížit, ale posílit to v místě bývalé tržnice - to je 
dostatečně blízko a není z/do kopce
Omezit tranzitní dopravu
Přes nám. je žalostná automobilová doprava, hlavně v nejvytíženější časy.
Kvalitní prostor pro život a pobyt nabídne náměstí jen tehdy, když na něm bude radiálně 
méně aut a když alespoň dvě stěny budou nebudou od plochy odděleny auty (parkujícími či 
projíždějícími).
Hlavně nevymýšlejte jakkoliv omezeni automobilové dopravy. Už teď jsou Říčany těžce 
průjezdné kvůli vašim šachům s dopravou
Pěší zóna všude, ideálně nepřerušovaná až k vlaku :-)



Shrnutí

❑Nejvíce na náměstí respondenti oceňují zeleň a trhy. Naopak se jim nelíbí 
dlažba, silný provoz a vnímají problémy s parkováním.

❑Skoro polovina respondentů nám řekla, že na náměstí chodí jednou za 
týden, pěšky a nejčastěji využívají služby, restaurace a obchody.

❑Na náměstí by skoro 1/3 dotazovaných zakázala průjezd aut podél pošty.

❑Respondenti by doporučili zvýšit počet parkovacích míst a první půl hodinu 
dát zdarma, aby si místní stihli vyřídit rychlé pochůzky. Dále by přidali více 
stolečků a laviček, ideálně do stínu a vysadili více zeleně.


