Dotazník – dopravní obslužnost obcí Staré Lysé a Čihadel
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku sloužícího ke zjištění potřeb občanů v oblasti autobusového spojení našich obcí s okolím. Dotazník je určen všem
občanům, ale především je jeho cílem zjistit potřeby dětí a mládeže na jedné straně, a seniorů na straně druhé, kteří jsou odkázáni více právě na autobusovou dopravu, než lidé v produktivním věku.
Proto žádáme rodiče školáků, aby vyplnili dotazník i za své děti.
Vyplněný dotazník je možné do 16.12.2018 odevzdat do schránky u vchodu na OBECNÍ ÚŘAD. Dotazník je možné také zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: staralysa@c-mail.cz.
Dotazník je určen pro všechny občany využívající autobusové spojení, bez omezení věku. Prázdné dotazníky jsou dále ke stažení na webových stránkách obce.
Dotazník je určen až pro 4 občany. Každý občan vyplní svůj věk v prvním sloupci a následně za sebe údaje v daném řádku.

věk

Kolik dní v týdnu využívám autobusové spojení

Využíval bych autobusové spojení za předpokladu,
že mi bude časově vyhovovat (ANO/NE)

Níže prosím vyplňte požadavky na spojení. Dotazník obsahuje dvě tabulky preferovaného spojení ZE Staré Lysé a DO Staré Lysé a dále stejné tabulky se spoji, které by jste využívali méně, ale dle Vás
by bylo dobré tyto spoje mít.
Autobusové spojení ZE Staré Lysé
Cílová obec - doplňte z uvedených možností: Dvorce, Lysá nad Labem, Předměřice nad Jizerou, Kochánky, Benátky nad Jizerou.
Cílová stanice v Lysé nad Labem - doplňte z uvedených možností místo Vaší cílové stanice v Lysé nad Labem: škola, pošta, nádraží.
Počet využití v týdnu - doplňte kolik dní v týdnu by jste tento požadovaný spoj využili.
Požadovaný čas příjezdu do cíle - doplňte Vámi požadovaný čas příjezdu autobusu do cílové stanice.
Navazující spojení z cíle - uveďte Vaše navazující spojení z cílové stanice z těchto možností: vlak, autobus, jiné. Toto políčko proškrtněte pokud dále z cílové stanice nepokračujete.
Preferované spojení ZE Staré Lysé
věk

Cílová obec

Méně využívané spojení ZE Staré Lysé

Cílová stanice v Lysé nad Labem

Počet využití v týdnu

Požadovaný čas příjezdudo cíle

Navazující spojení z cíle

věk

Cílová obec

Cílová stanice v Lysé nad Labem

Počet využití v týdnu

Požadovaný čas příjezdu do cíle

Navazující spojení z cíle

Autobusové spojení DO Staré Lysé
Nástupní obec - doplňte z uvedených možností místo Vašeho nástupu (odjezdu): Dvorce, Lysá nad Labem, Předměřice nad Jizerou, Kochánky, Benátky nad Jizerou.
Nástupní stanice v Lysé nad Labem - doplňte z uvedených možností místo odjezdu z Lysé nad Labem: škola, pošta, nádraží.
Počet využití v týdnu - doplňte kolik dní v týdnu by jste tento požadovaný spoj využili.
Požadovaný čas odjezdu z nástupní stanice - doplňte požadovaný čas odjezdu z nástupní stanice.
Předešlé spojení do nástupní stanice - uveďte Vaše předchozí spojení do nástupní stanice z těchto možností: vlak, autobus, jiné. Toto políčko proškrtněte pokud nevyužíváte přestup z jiného spojení.
Preferované spojení DO Staré Lysé
věk

Nástupní obec

Nástupní stanice v Lysé nad
Labem

Počet využití v týdnu

Požadovaný čas odjezdu

Předešlé spojení

Cílová stanice v Lysé nad Labem

Počet využití v týdnu

Požadovaný čas odjezdue

Předešlé spojení

Méně využívané spojení DO Staré Lysé
věk

Cílová obec

Všem občanům děkujeme za spolupráci, zastupitelé obce.

