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Dotazník verejnej mienky k riešeniu zníženia intenzity dopravy na cestnej 
komunikácii č. I/11 Svrčinovec štátna hranica SR/ČR - Žilina 

Vážená pani, vážený pán, 

dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži pre zistenie 
verejnej mienky občanov zasiahnutých zvýšenou intenzitou cestnej dopravy na cestnej komunikácii 
č I/11. Jednou z možností dočasného zníženia výkonov cestnej nákladnej dopravy, do doby 
výstavby ciest D3 a R5, je ich prechod na železničnú dopravu prostredníctvom systému prepravy 
RO-LA na trase Český Těšín – Žilina.   

Poznámka: 
RO-LA - (nemecký Rollende Landstraße) je systém kombinovanej dopravy, ktorý spočíva                

v naložení cestnej súpravy (ťahač + náves/príves) na špeciálny železničný vozeň.  

Prosím vyplňte podľa Vášho uváženia a názoru nasledujúce otázky.   

Všeobecné informácie: 

1. Pohlavie:   
   žena      muž 

2. Vek:  
   15 – 25 rokov     26 – 40 rokov  

41 – 61 rokov     62 a viac rokov 

3. Vzdelanie:    
            základné     stredoškolské               vysokoškolské 

4.  Pracovné zaradenie:  

          študent                                           zamestnanec                                     SZČO                                                           

dôchodca                                        rodičovská dovolenka                       nezamestnaný 

Informácie k situácii v cestnej premávke: 

5. Využívate cestnú komunikáciu č. I/11? Ak áno, tak prosím napíšte za akým účelom.  
 áno      nie 

   Účel cesty: 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kami%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%BD_voze%C5%88
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6. Ako často využívate cestnú komunikáciu č. I/11? 
   denne      1 - 2 x týždenne  

   3 - 4 x týždenne    iné 

     Iné: 
 

 
7. Ktoré z nasledujúcich možností na Vás najviac negatívne vplývajú z dôvodu vysokej intenzity 

cestnej premávky na cestnej komunikácii č. I/11? (Môžete zaškrtnúť aj viacero možností). 

hluk      vibrácie 

bezpečnosť     znečistenie ovzdušia 

nehodovosť     dopravné zápchy 

  iné: 

 

 
8. Vnímate negatívne zvyšovanie intenzity cestnej nákladnej dopravy na cestnej komunikácii č. I/11? 

   áno      nie 

9. Jednou z možností dočasného zníženia intenzity cestnej nákladnej dopravy, do doby výstavby 
ciest D3 a R5, je zavedenie systému prepravy RO-LA, čím sa dosiahne prechod časti cestných 
súprav na železničnú dopravu. Vnímali by ste toto dočasné riešenie vzniknutej kritickej situácie 
zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR pozitívne? Ak nie, tak prečo? 

áno      nie 

     Odôvodnenie: 

 

 

10. Navrhujete iné dočasné riešenie dopravnej situácie na cestnej komunikácii č. I/11 alebo máte 
iné postrehy, s ktorými by ste sa radi podelili? Prosím stručne uviesť do nasledujúcej časti: 

 

 

 

Ďakujeme za Vašu ochotu a čas. 


