
Anketa pro zjištění zájmu občanů o dotaci rozdílu 2. a 3. zóny IDS JMK 

 

Vážená paní, vážený pane, 

rádi bychom zjistili Váš názor, zda byste Vy sám/sama, popř. Vaše dítě* využíval/a dotaci rozdílu 2. 

a 3. zóny IDS JMK, tj. zóny (100+101) a (100+101+510). Žádáme Vás proto o vyplnění níže 

uvedeného krátkého anketního lístku. 

 

Zdůvodnění návrhu 

Záměrem návrhu je podpořit cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), protože dopravní 

situace v Modřicích a jejich blízkém okolí se dramaticky zhoršuje. Cestovat MHD se tak stává 

klidnějším a rychlejším. V Brně navíc odpadá starost s parkováním, které se zavedením modrých 

zón ještě ztížilo. Využívání MHD současně přispívá ke zlepšování životního prostředí nás všech. 

Chůze spojená s cestováním MHD prospívá i našemu zdraví. 

Dosavadní jednání vedení města o prodloužení 2. zóny IDS JMK až do Modřic se ukázala jako 

neprůchozí, proto je zde návrh alespoň na dotaci rozdílu 2. a 3. zóny IDS JMK, a to pouze 

předplacených jízdenek zakoupených občany Modřic. Jednotlivé jízdenky by nebylo možno 

dotovat, protože se neprodávají na jméno, tj. nešlo by prokázat, že na ně opravdu cestoval obyvatel 

Modřic. 

Pokud bude o dotaci dostatečný zájem, bude návrh na její zavedení znovu projednán na ZMM. 

 

Anketní lístek 

 

U následujících bodů zatrhněte, prosím, vždy pouze jednu možnost. 

 

1) Dotaci bych využil/a u předplacených jízdenek: 

 

☐ měsíčních 

☐ čtvrtletních 

☐ ročních 

☐ dotaci bych nevyužil/a 

 

2) Pokud byste dotaci nevyužil/a, napište, prosím, důvod (kdo by dotaci využil, nevyplňuje a 

pokračuje bodem 3): 

 

☐ kupuji jednotlivé jízdenky 

☐ jezdím autem 

☐ využívám jiný způsob dopravy (uveďte, prosím, jaký) 

☐ nikam necestuji 

☐ mám jiný důvod (uveďte, prosím, jaký) 

 

3) Jsem: 

 

☐ žák do 15 let 

☐ student do 26 let 

☐ pracující 

☐ důchodce do 65 let 

☐ důchodce od 65 do 70 let 

☐ důchodce 70 a více let 

 

 



4) Pokud cestuji IDS JMK, tak nejčastěji směrem: 

 

☐ do Brna 

☐ jinam (napište kam) 

 

5) Zde můžete uvést Vaše případné náměty a připomínky k návrhu: 

 

 

 

6) Vyplňte, prosím, Vaše jméno, příjmení a adresu bydliště (pro zamezení více odpovědí od stejné 

osoby): 

 

 

* Za dítě do 15 let vyplní jeho zákonný zástupce. 

 

 

Děkujeme za Vaši účast v anketě. O výsledcích ankety budete informováni. 


