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Na následujících stranách jsou uvedeny všechny slovní 

komentáře sebrané v rámci Průzkumu v březnu 2014. 

Texty jsou řazeny po okruzích ankety. 

 

V zájmu zachování autentičnosti texty prošly pouze minimální úpravou 
tak, aby jejich zveřejnění nebylo v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti 
(osobní jména a další údaje, které by mohly vest k identifikaci pisatele, byly 
přemazány). V textech se vyskytují gramatické chyby. Tyto byly buď vloženy 
pisateli (při použití internetové verze) a nebo vznikly při přepisování komentářů z 
papírových dotazníků dobrovolníky. 
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Okruh 1: BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA 

 Otázka: Kde ve městě potřebuje podle Vás údržba komunikací nejvíc pozornosti? 

 

Ulice Zahradní, Koucourek, Čelechovická 

 jsou potřeba nové chodníky okolo Dua (je zde děravý, rozdrolený "pískobeton" hrozné pro dámy na 
kulturních akcích, které přijdou v podpatcích (a že jich není málo); dále by chtělo pozměnit okolí před 
školní jídelnou 

 Ulice Sportovní a Máchova jsou v katastrofálním stavu. 

 Sídliště " Texas" 

 Úklid silnice u školky Na Kocourku 

 Park 

 například v aleji ve směru na fotbalové hřiště, ulice u stadionu 

 Pecinovska ulice smer na Horkovec - je zde velmi mnoho prachu 

 U SOU Nové Strašecí. Silnice je rozpadlá. 
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 park u kaple sv. Isidora 

 TEXAS 

 na chodnících, kde se lidé pohybují 

 Nejvíce pozornosti si zaslouží údržba komunikací v okrajových částech města, tam jsou silnice v hrozném 
stavu a nikdo to neopravuje - neřeší. Jakoby okrajové části nepatřily k městu (toto se netýká zimní 
údržby silnic, tak je to v pořádku). 

 ulice: U Stadionu, Fortna Nechápu, proč se renovují chodníky tam, kde nikdo nebydlí a jinde se nehne 
prstem. Celkově dost zmatečné. 

 NELÍBÍ SE MI TEN BORDEL CO JE U KOSTELA=PLNO NEDOPALKŮ OD CIGARET,PLIVANCE A DOHLÍŽET 
NEBO VÍCE KONTROLOVAT ŽÁKY!!!!!!!!!!!JE TO HNUJ 

 silnice Mšecká od Karlovarské k SOU - polygon Tatry chodník před NKC je katastrofa - obdivuji ženy v 
podpadcích 

 Stav komunikací je žalostný napříč celým městem. 

 Ulice Rudská 

 Náměstí 

 celé město - nekvalitní povrchy komunikací, včetně rozbitých chodníků 

 podél hlavní silnice 

 ulice 1. Máje od večerky UNO až k Texasu včetně chodníku, chodník u NKC, chodník na ulici Čsl. armády 
směrem k poliklinice 

 Stav chodníků (např. ul. Karlovarská) 

 na hlavních silnicích 

 postupnou celkovou rekonstrukci chodníků samozřejmě vítám, ale vadí mi, že město požaduje aby 
vjezdy k domům si hradili občané samí - viz Čs. armády nebo Dukelskou. Přitom, alespoň v Dukelské 
hradil nový chodník ČEZ a těch pár vjezdů by město jistě nepoložilo. Přitom to bylo město, kdo zelené 
pásy a z toho vyplývající vjezdy zřizovalo. Navíc nutí občany by něco budovali na cizích pozemcích, když v 
jiných případech tomu brání. Další, tentokrát námět, bych měl k panelovému chodníku k nádraží. V celku 
je ve slušném stavu, ale během času došlo vlivem stavební činnosti a kořenům stromů k výškovému 
posunu čel několika panelů mezi sebou a u prakticky všech dobetonovávaných částí u domovních 
přípojek došlo k jejich degradaci a na jejich místě je blátivá prohlubeň nebo hrubý štěrk. Jedná se zhruba 
o 8 - 10 panelů a o cca 30 m2 dobetonovávek. Nejedná se tedy o náročnou investici, navíc by oprava 
pomohla i zimní údržbě, kdy zejména převýšení musí stroji vadit. 

 Frekventovaná místa - náměstí, hlavní tahy 

 Chybí kvalitní chodník od centra města k technickým službám, s kočárkem je pohyb po městě celkem 
obtížný.Nový chodník v ulici U Stadionu bude v zimě velmi nebezpečný. Zámková dlažba je mnohde 
poškozená. Nepřipadá mi řešení u školky v ulici A.Jiráska příliš chytře vyřešené. Na jedné straně zmizel 
chodník, kde nyní parkují auta, ale tento chodník byl využívanější. Teď zde tedy chybí přechod pro 
chodce. 

 úklid chodníků v Karlovarské ulici - nedostatečný 
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 Po celém městě je stav komunikací relativně v pořádku, kde ne, probíhá oprava jako teď na Kocourku. 
Kde je ale vyloženě tragická, je příjezd k fotbalovému hřišti od výpadovky na Mšec. Na to, že TJ Sokol 
Nové Strašecí hraje pátou nej- vyšší fotbalovou soutěž v ČR a město reprezentuje poměrně dobře, je 
tento příjezd pro město opravdu výkladní skříní. Ročně tady projede, jen co se týká soutěžních zápasů A 
mužstva 15 plných autobusů, kolik dalších lidí přijíždí na zápasy mládeže by se asi také dalo spočítat. A 
novou cestu by asi přivítali i lidé v této oblasti žijící. 

 Všude mimo náměstí. 

 Namesti 

 U rohového domu Havlíčkova<>Šotkova bývá často souvislé náledí. Před domem Havlíčkova 97 (p. 
Štěrba) po opravě stále špatně odtéká při dešti voda, vzniká louže a auta cákají na chodce 

 Hlavní silnice městem 

 de facto všude, silnice jsou děravé, někde chybí chodník či chodník je rozbitý 

 V místech, kde je největší provoz. 

 Křivoklátská, chodníky, silnice 

 periferie 

 Neopravená část Jiráskovy - s kočárkem z města do MŠ u lesíka se musí po silnici 

 chodníky: Al. Jiráska, 

 V okolí školek,škol a veřejných míst. 

 Jiráskova ul. 

 Žižkovo náměstí a vjezdy 

 Nevím, jestli "údržba", ale všechna místa se starými čtvercovými dlaždicemi (kolem kostela, část 
náměstí, za školou) by stála za úpravu - kdyby to šlo... 

 Zpomalovače v ul. U Stadionu 

 Tam, kde lidé komunikace využívají, takže asi všude. 

 Bylo by vhodné zhotovit chodník v Okružní ulici od dětského domova k ulici Čsl. armády. Vzhledem k 
značnému provozu a parkování automobilů je tam chůze dost nebezpečná. 

 oprava najhorších silnic, v mém okolí např. Rabasova, 1. máje 

 Pokud beru údržbu jako úklid, nejsem nespokojena, pokud hodnotím stav komunikací a chodníků-
udělalo se hodně, nekteré chodníky krásne prokoukly, chystají se další , ale stále je to málo na to, aby 
vzhled mesta byl ucházející, čili 50 let zanedbání je stále znát a proti okolním obcím hodně zaostáváme. 

 Chodníky přes park u autobusové zastávky "Poliklinika", spojovací chodník za domem č. 883, 
Křivoklátská. 

 Chodníky na sídlišti Křivoklátská někde chybí, nejsou opravené a chodníky přes park u polikliniky jsou v 
desolátním stavu. 

 Pecínov 

 Kde ve městě potřebuje podle Vás údržba komunikací nejvíc pozornosti? 

 nepořádek kolem ZŠ, ulice 1. máje 
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 chodník u KC 

 kolem jatek, traktorka 

 V Novém Srašecívětšina věcí snad funguje tak, jak má, nevím o žádných problémech. Mám jedinou 
připomínku: pěšina, která vede středem ul. U Stadionu, bývá zejména na jaře a na podzim, kdy je bláto, 
neschůdná. Někdo mi říkal, že v katastrálním plánu má tato pěšina status polní cesty - mezi poli však 
pěšina nevede více jak 50 let. Pěšina (a hlavně ti, kteří po ní chodí) by si zasloužila nějakou údržbu. 

 Chodníky a park u kapličky 

 Uvítala bych lepší spoje do Slaného i o víkendu. Proč se renovuje pouze jedna strana chodníku??? 

 Chybí pozdější autobusové, vlakové spojení s Prahou 

 Chodník ul. ČS Armády k poliklinice 

 Všude 

 u polikliniky (Danaj) 

 vysoká prašnost - častější úklid 

 Na náměstí 

 dodělat chodníky 

 velké parkoviště 

 nám. 

 mšecké sídl. ke stadionu 

 nám. 

 Chodníky - Palackého 

 Karlovarská, před hřbitovem 

 chodník k poliklinice 

 4- městská policie, zákazy stání 

 kontrola plateb za psy 

 chodník k poliklinice špatný, u Penny nepořádek 

 u stadionu, Máchova 

 chodníky u bytovek 

 úklid po psech 

 chodník k Texasu, úklid po psech 

 sídliště 

 Autobusové zastávky 

 máchova 

 chodník k polikl, karlovarka 

 zastávky autobusů 
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 celé město 

 všude 

 všude 

 Máchova ul. 

 sídliště 

 okrajové části 

 náměstí 

 Nádražní ul. 

 sídliště + "Na spravedlnosti" 

 Křivoklátské sídliště 

 park 

 Karlovarská ul. 

 náměstí, boční ulice 

 Tovární ul. 

 všude kromně náměstí 

Okruh 1: BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

U školky Na Kocourku by byly vhodné zpomalovací pásy, protože někteří řidiči neberou ohled na fakt, že 
projíždějí kolem mateřské školky. 

 Stav chodníku v ulici 1.máje 

 Nevím jak regulovat nebo řešit úklid po psech, ale stav je opravdu zoufalý. 

 Opravit chodníky v parku u polikliniky + přidat osvětlení 

 v této aleji je večer tma jak v pr.eli, pokud prší tak se zde šlape ve sra.kách protože se přeci nebude kvůli 
pár obyvatelům kteří zde bydlí dělat zpěvněná cesta, ale to že je to přístupová cesta k jejich domovům to 
už město nezajíma, jediný argument na to je, že je to přeci alej tak proč by tam měla být zpevněná 
cesta... argument hodný žáká první třídy zvláštní školy.... hlavně že když se stavělo na šibeňáku tak první 
asfaltka vedla k zastupiteli města, je to prostě humus, zamyslete se nad svým chováním a přistupem k 
lidem !!!! 

 kontrola respktování dopravního značení (Městskou policií) - zákzy stání 

 PARKOVACÍ PLOCHY,CHODNÍKY 

 Udržování veřejného pořádku - málo pozornosti je věnováno okrajovým částem města, nedostatečné 
sekání trány, neshrabané listí. 

 Přechod u bývalého kina je vysloveně nevhodný a nebezpečný!! 



7 
 

 když už rozkope vodárna silnici, měla by ji zase dát dohromady. Ve Vackově ulici (naproti hřbitovu), je už 
přes půl roku díra vysypaná pouze štěrkem, bez asfaltu. Nepochopitelné! 

 MÁME MALÉHO PEJSKA A VŽDY SI PO NĚM UKLÍZÍME,A JE VELICE SMUTNÉ,ŽE NĚKTEŘÍ MAJITELÉ PSŮ 
NIKOLIV.JSME ZVYKLÍ NA VELKÉ PROCHÁZKY PŘES PARK U POLIKLINIKY,KOSTELA A NÁMĚSTÍ A JE TO 
HNUJ CO VIDÍM,A MÁTE STRACH,ABY JSTE NÁHODOU NEŠLÁPLI DO PSÍCH VÝKALŮ,KAŽDÝ PEJSKAŘ BY SI 
MĚL PO SVÝCH MILÁČCÍCH UKLÍZET!!!!!!!!! 

 dodržování parkování od hranice křižovatky dle pravidel silničního provozu - výjezd z Okružní na náměstí 
5.Května, kde projíždí i policie, je i pro zkušené řidiče obtížný přes zaparkovaná auta na hranici chodníku 

 Spojit cestu letiště a rozhledny k využití běžeckého okruhu. Postihy pejskařům, kteří si neuklízejí po 
svých psech. 

 Nelíbí se mi situace na Palackého ulici u zastávky na Prahu. Vykácely se tam stromy, vzniklo nevábné 
oplocení, málokdo ví proč. Děti už se tam nemůžou proběhnout, sáňkovat a bobovat, navíc při cestě do 
jídelny chodí přes autobusovou zastávku plnou lidí. Jestli se tam má něco stavět, tak už by se mohlo 
konečně začít a stavební úřad by měl konat. 

 Reaguji na pohyb psů a úklid po nich, což je záležitost jejich páníčků. Každopádně by jsem uvítala ,kdyby 
městká policie také sledovala , volný pohyb psu se svým páníčkem.Po Strašecí chodí - pán ze sídliště 
Komenského náměstí (vzhledem s prominutím feťák)a ten má psa stále na volno ikdyž jde po námstí.Já 
jako majitel psa, by jsem si to nedovolila.Pes ho neposlouchá a odbýhá za jinýmy psy. A uklid by mohl 
být podpořen, více odpadkovýmy koši, např. uprostřed Kocourku a při placení ročního poplatku by lidé 
mohli dostat igelitové pytlíky, jak je to v jiných městech. 

 Žádám o regulaci pohybu psů po městě! Stálo by za to zvážit návrh, aby všichni psi měli povinně vodítka. 

 omezit pohyb psů po městě, majitelé psů nejsou s to zajisti úklid po svých psech 

 Neprovádět rekonstrukce chodníků podle rozhodnutí skupiny ČEZ, ale v místech největšího pohybu 
osob. 

 před školkami psí exkrementy, pokuty za nedodržování úklidu po psech při venčení, 

 Palouček!!!!! 

 Postupně nahrazovat asfaltové chodníky zámkovou dlažbou Uklidit město po zimě! zametení chodníků a 
krajnic to tu snad vůbec neprobíhá :( Stojany na sáčky na psí exkrementy jsou neustále prázdné, chybí 
jakákoli snaha. 

 Zdá se mi, že úklid po psech se přeci jen zlepšil. Pokaždé to naštve, ale je to méně často, než dřív. 
Myslím, že se zlepšil přístup pejskařů i úklid ze strany technických služeb. 

 Před školou lidé nerespektují zákaz zastavení, stojí tam dokonce i v protisměru a ráno je tam velmi 
nebezpečno. Nevím, třeba se to vyřeší k lepšímu po rekonstrukci. Před školou je velmi úzký chodník a 
zbytečný travní pás, který spíš připomíná oranici... Městskou policii vidím jen ráno před školou a pak, 
když si v obchodě kupují svačinu. 

 - Náměstí by zatím pomohla alespoň hezká sezónnní květinová výsadba a vkusné vyřešení nebo spíše 
zrušení "trubkotrysku". - Děti si stěžují na "obávanou zónu u kostela", kde posedávají výrostci,kteří tam 
kouří,snad i pijí alkohol (u školy), pohazují odpadky. Nejen děti z nich mají strach a z hezkého okolí 
kostela se stává místo, kam není radno chodit. Je to škoda - proč ustupovat a nechat pěkné místo u 
školy, kde by děti mohly příjemně strávit polední pauzy, napospas obávaným partičkám? 

 posílit stavy MĚP a rozšířit jejich činnost.Již jsem byl třikrát vykraden. 
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 Regulace pohybu psů: kým? majitelé na to většinou kašlou :( také málo pytlíku na exrementy, často 
vydrží jen den,dva... 

 Městská policie stále není vidět v ulicích tam, kde by měla-lokality , kde se srocuje mládež s vínem v 
petkách , kouřící " cosi".Na úvazky policistů stále za hodně penez málo muziky. Schází mi pult centrální 
ochrany, který by mohl rozpočet policie vylepšit, volné kapacity by se jistě našli a byla by to dobrá služba 
občanům, která zde schází. 

 Odstranit parkovací automaty. Toto není žádné velkoměsto. Rozhodně nemám pocit, že na náměstí není 
kde zaparkovat. 

 Naprostá nespokojenost s přístupem Městské policie vůči řidičům kteří svá auta trvale parkují v 
Křivoklátském sídlišti na místech nevyhrazených pro parkování. 

 V zimním období nahrnuje pluh do vjezdů a vchodů (tam, kde nejsou chodníky) hromady sněhu. 
Neustále tento sníh odklízíme, ale pluh projede během krátké doby několikrát a opět to, co jsme 
odházeli nahrne nazpět. Mnohdy, nelze vyjet autem ani vyjít ze vrátek. 

 Kde ve městě potřebuje podle Vás údržba komunikací nejvíc pozornosti? 

 Velmi špatná činnost MP ve městě. Zaměřují se spíše na okolí obce. 

 Nesolte v zimě chodníky. Solení silnic omezte na minimum. Sůl totiž škodí stromům. 

 u dětského hřiště v Křivoklátské ul., malý chodníček 

 kamiony mají zůstat na dálnici, i Vašírov a Rynholec mají zákaz vjezdu pro náklaďáky a to tam bydlí pár 
lidí. A tady nejste schopni ochránit občany před hlukem a prachem. 

 marně voláme po zlepšení stavu ulice U stadionu 

 Chodník si uklízíme sami, rádi podpoříme čistotu. 

 park u polikliniky - hrozný 

 ulici Topinkova, louže u vjezdu je tragická 

 více laviček na nám. , květinové mísy 

 Poliklinika 

 ul. 1. máje - chodník 

 existují také jiné oblasti než náměstí 

 lidl a penny 

 zlepšit činnost MP 

 MP neměří rychlost a zákaz vjezdu nákladních aut v zóně ul. U Stadionu 

 bezbariérové chodníky 

 úklid komunikací je nedostatečný, ulička od autobusů lavičky před školou 

 parkování bez poplatků 

 v neděli zakázat hluk, v topné sezóně se line z komínů zápach, kouř až černý, hlavně u LIDLU a ulici Na 
spravedlnosti 

 úklid po pejscích téměř neexistuje, je potřeba majitele pejsků pokutovat 
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 prostor od TSNS ke staré poště - povrch chodníku 

 nepřehlednost ráno při odvozu dětí do školy. vhodný zákaz vjezdu před vchod do škly 

 park a okolí 

 bezpečnost při parkování před školkou Na Kocourku, J. Šotky 

 velký provoz v Karlovarské ul., úzké chodníky - nebezpečné pro děti 

 psi - úklid 

 Velmi hustý provoz, čištění v 2013 pouze jednou. 

 zajištění pokračování R6 na Karlovy Vary oprava bočních silnic (Dukelská) 

 více laviček 

 úklid po psech je otřesný - koše 

 úklid psích exkrementů 

 chodníky Palackého, před Poštou, v Nádražní 

 špatné chodníky v parku sv. Isidora 

Okruh 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

většina laviček ve městě je polorozpadlých / zničených. chybí odpadkové koše zejména okolo Dua 
(nějaké větší, ne jen malé schované v křoví) + křoví okolo DUa (keříky) jsou otřesné, ohořelé, staré a 
přerůstající 

 TS by si měli uvědomit že když někdo přiveze odpad do zběrného dvora tak to dělá ze svě dobré vůle. 
Pakliže je mu ale zaměstnancem sběrného dvora řečeno že je tam ten den už potřetí (protože ten den 
třeba vyklízí bordelz garáže) a že to patří na placenou skládku na lánech, tak to akorát dopadne tak, že 
ten bordel někdo zahodí u kontejnerů na směsný nebo tříděný odpad a město stejně bude muset 
vynaloži náklady na jejich likvidaci. nebylo by tedy lepší tomu kdo tam odpad přiveze na vlastní náklady 
mu umožnit jeho likvidaci????!!!! 

 nevhodná provozní doba sběrného dvora: v týdnu po příchodu z práce není možnost stihnout otevírací 
dobu kontejnery na tříděný odpad, jsou často přeplněné: počet je optimální, chtělo by zvýšit frekvenci 
vývozu 

 Verejna zelen se udrzuje prevazne na namesti. Napr. park u Krivoklatskeho sidliste je v dezolatnim stavu 
, i presto ze by to mohlo byt hezke misto pro setkavani v zelenem, kytkami a hlavne lavickami osazenem 
parku. Techto mist je v nasem meste malo a toto je zrovna velice vhodne misto pro zvelebeni zelene ve 
meste. 

 Absence odpadkových košů v dostatečném množství po celém městě. V pořádku pouze na náměstí, 
přesto je i tam nepořádek. Při procházce se psem je obtížné najít koš, jakýkoliv, nejen "psí". Takže 
využíváme volně stojících popelnic. Trapné!! Lavičky v žalostném stavu po celé délce od Elektromontu až 
na fotbalové hřiště, zeleň je zde zanedbaná. Chybí tu upravený chodník, převažuje bláto. Tato část města 
je vysloveně zanedbaná!! Rok od roku horší. 

 sběrný dvůr má otevřeno málo (zavírá brzy odpoledne, o víkendu taky brzy) 
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 označení kontejnerů ve sběrném dvoře - cedulky před nimi nebo vedle nich by usnadnily práci i obsluze 

 v topné sezóně se zaměřit na obyvatele (kontrola), kteří topí nekvalitními palivy - ulice A.Jiráska velmi 
intenzívní zápach z komínů 

 Výrazně se zlepšila činnost technických služeb, opravdu jsou jejich pracovníci vidět v ulicích a efektivně 
pracují. 

 připomínku mám k údržbě travnatých ploch ve městě, které často nejsou povrchově urovnané a dochází 
k místnímu vysekávání až na zeminu a vedle v dolíku je několika centimetrové strniště. Dále nechápu 
logiku vysekávání travin a redukci křovin u cest mimo město. Předpokládám, že vysekávání travin má 
omezit šíření plevelů. Pokud to tak je, nechápu jeho nerovnoměrnou šířku, která se pohybuje od 
jednoho ke třem metrům. Někde je vysekáno až k poli, jinde je ponechán dvaceti či třiceti centimetový 
nevysekaný pruh, druhá, někdy i třetí seč se provádí často až v době odkvétání plevelů, kdy už původní 
účel ztrácí smysl. Při obsekávání keřů se má zřejmě zabránit jejich prorůstání do profilu cesty. Toho je 
sice dosaženo, ale za cenu že se osekají živé části a otevře se pohled na bezlistý a často proschlý vnitřek 
keřů. Navíc se zřejmě užívá nevhodný nástroj, neboť konce osekaných větví bývají často doslova 
rozervané. Patrné je to jak na cestě k rozhledně, tak u cesty pod Šiběňákem nebo Macákem. 

 Určitě by jsem přidala ještě kontajner na olej. 

 Přivítala bych odpadkové koše pro psy v exponovaných místech jako je park, náměstí, u kostela. 

 Provozní doba sběrného dvora pro standardně pracujícího člověka absolutně nevyhovující. Uvítali 
bychom její prodloužení, popř. posunutí od 7:00 hod nebo naopak do 17:30-18:00 hod. 

 V jarnim a podzimnim obdobi vice kontejneru na odpad ze zahradek. 

 Kontejnery na trideny odpad byvaji v exponovanych dobach plne (obdobi kolem vanoc). 

 Stále se kácejí vzrostlé stromy. 

 Tento rok mesto pridalo a opet spravilo lavicky. Diky. 

 chce to zajisti častější úklid okolo kontejnerů 

 kontejnery na trideny odpad jsou velmi casto plne, kapacita se zda nedostatecna 

 zeleň na náměstí by potřebovala obnovit, zasadit např. rododendrony, stále zelené rostliny, chybí 
útulná odpočinková plocha, zelená udržovaná zákoutí, oddělení zelení od komunikace, zeleň před 
hřbitovem 

 Mnoho lidí by využilo sběrný dvůr otevřený alespoň krátce v neděli odpoledne. Některé soukromé 
pozemky jsou v ostudném stavu, město by mělo využít všech možností jak přimět majitele k úklidu či 
odstranění autovraků, ap. 

 Je nutné zajistit stálou odbornou péči, starat se i o zeleň mimo náměstí, dosít trávníky, připojit trochu 
kreativity. Vánoční stromek byl letos opět velmi nevzhledný, proč nezapojíte např. ZUŠ nebo občany, aby 
připravili nějaké ozdoby? Mohl by to být zajímavý workshop.Máme tu tolik šikovných lidí a stromek je 
každoročně tak odbytý :( 

 Vzhled města se za poslední 1 - 2 roky na mnoha místech zlepšil - oceňuji nové chodníky i úpravu 
některých míst - třeba před MŠ Zahradní, Žižkovo náměstí a další... 

 málo květin na veřejných prostranstvích 

 Myslím, že vzhled zeleně je, až na náměstí, pořád stejný. Spíš se jen seká tráva a to ještě často v době, 
kdy to není potřeba a naopak, když jsou metr vysoké kopřivy a pampelišky, tak to zrovna není na pořadu. 
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Kde jsou lavičky, měly by být koše, aby to ti sedící prostě museli vyhodit do koše. Některá místa musí 
MěP vice kontrolovat v dobu, kdy se tam schází ti, co dělají nepořádek. 

 Problém psích výkalů na všech travnatých plochách (snad jedině kromě náměstí) a jejich bezohledných 
majitelů. Člověk nemůže jít po trávě aniž by se díval pod nohy. 

 ve sběrném dvoře narážim na arogatní a nezodpovědné pracovníky 

 Kladne hodnotim nove lavicky v parku u polikliniky. Jistě by bylo vítáno i rozšíření možných aktivit v 
parku. Kdyby byly lepší zpevněné cesty, jistě by to přivítali důchodci, maminky s kočárky i mládež která 
by trasy mohla využít třeba na kolečkové brusle. rovnez bych v parku privitala stoly na ping-pong, 
prolezacky pro deti apod. 

 Zeleň je stále zanedbávaná, není kompetentní človek na městském uřadě, který by se o ni fundovaně 
staral. Dobrovolníci z komise životního prostředí to nezachrání , když není odezva od profesionálních 
zaměstnanců mestského úřadu.Sekání trávy nestačí! Stromů máme celkem dost, jen se o ně 
starat!Někde by výsadba také pomohla, ale ne bezkoncepčně! 

 Od doby kdy jste změnili celobarevnost kontejnerů na tříděný odpad se rozmohlo vhazování 
komunálního odpadu do těchto kontejnerů. Hlavně do papíru. Velmi mě to demotivuje k třídění odpadu. 

 Dostupnost a počet kontejnerů na tříděný odpad 

 sberný dvůr oevřít 17.00-20.00 

 Častější přistavování kontejnerů 

 Staré neudržované sady v okolí města jsou významným krajinným prvkem a jsou zdrojem ovoce pro ty, 
kteří nemají vlastní zahradu. Nekácejte ve starých neudržovaných sadech v okolí města. Nevšímejte si 
jich! Nechte je být! 

 Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a ve sběrném dvoře. 

 údržba komunikací - nejvíce hlavní Karlovarská a ČSA. Ať zemědělci přispívají na úklid oni mají největší 
podíl na znečištění a prašnosti. 

 lavičky jsou nepohodlné 

 pátek je špatný na svoz 

 palac, U stadionu, lipová alej 

 přeplněné plasty 

 podle TSNS nemá město peníze na úklid strouhy k nádraží 

 více stromů, knt. na plast, málo košů 

 více kontejnerů na malý elektroodpad 

 chybí odpadní koše 

 více kont. , město prý nemá peníze tvrdí v TSNS 

 špatná údržba zeleně 

 větší počet kontejnerů 

 lavičky v parku u stadionu a kolem obory Libeň 
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 stále více se třídí odpad a žádné výhody z toho nejsou, v okolních obcích mají snížené poplatky za svoz. I 
vodu máme nejdražší 

 chybí odpadkové koše (v parku u polikliniky, kde jsou nové lavičky) 

 chybí odpadkové koše na sídlišti 

 v jarním a podzimním období více kontejnerů na odpad ze zahrádek 

 lavičky v Křivoklátském (Texas) 

 nedostatek košů na psí exkrementy 

 oceňuji nově opravená kontejnerová stání a zvýšení počtu kontejnerů 

 málo zeleně 

 možná by stálo za zvážení dát odpadkové koše k pojišťovně, aby se neházely nedopalky do záhonů 

 Kontrola ze strany MP, spalin vypouštěných do ovzduší majiteli RD. Jsou časová období, kdy na ulici 
nelze dýchat. 

 snížit poplatek za svoz odpadu v rekreační oblasti Mackova hora pro občany s trvalým bydlištěm v N.S. 
Platí 2x 

 málo kontejnerů na tříděný odpad 

 Uklízí se zejména střed města - náměstí. Na okolní přilehlé okolí a okrajové části města nezbývá čas. 
Vynaložené finance na úklid města firmou TSNS dle mého názoru neodpovídají skutečně odvedené práci. 

 v naší lokalitě jsou kontejnery na plast a papír často přeplněné 

Okruh 3: VOLNÝ ČAS 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

fitness centrum 1155 se snaží získat klienty, asi i jiná centra, ale chybí větší reklama (seznámení lidí s 
aktivitami - informovanost) - potřeba více zapojit město, ne jen samotné soukromníky 

 Přes zimu by bylo vhodné v hokejbalové aréně udělat ledovou plochu (v případě příznivých podmínek). 

 Počet hřit je dostačující, více péče potřebuje jejich úklid a údržba 

 Změna otevírací doby knihovny (měla by bát delší). Pracuji mimo město a knihovnu nestíhám. 

 knihovnu nemohu hodnotit, nevyužívám 

 zkvalitnění cesty na Stochov(pozemky města 647/9, 2132/1), případné vybudování trasy pro inline či 
kola 

 ve městě chybí squash, bazén, cyklostezky mimo silnice 

 dopravní hřiště pro děti? 

 chybí in-line stezka 

 Město by mohlo uvažovat o nějakém hřišti pro odrostlejší mládež, např. skatepark nebo hřiště na 
streetball, posilovací sestavy apod. 

 chybí tady cyklostesky a cesty pro in-liny - co třeba spojení/okruh: Strašecí - Stochov-Rynholec-Lány? 
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 Chybí zde hřiště pro mladistvé, které by bylo volně přístupné. Nebylo by možné využít nepoužívané 
hřiště před SOUZ k výstavbě skate parku? 

 jsou i jiné sporty než fotbal a hokejbal 

 Hriste jednostranne zamerena - pouze na male deti. Chybi prostor, kde by mohly trochu vetsi deti 
experimentovat s pohybem (skakat, lezt, stavet), ne sportovat (bruslit, hrat fotbal/hokejbal/hazenou aj.). 
Podpora sportovnich oddilu prebujela - kvalita jejich prace neni jen vykon na soutezich, ale vedeni deti a 
mladeze ke sportovnimu duchu. 

 Mesto by mohlo zvazit pronajem nekterych z telocvicen individualnim zajemcum (ne pouze kluby), jako 
je tomu napr. v Tuchlovicich, Stochove ap. 

 Chybí mi kino a bazén. 

 pro pracujici. kteri dojizdeji do vzdalenejsich mest za praci, je oteviraci doba knihovny nevyhovujici 

 obnova dětského hřiště v Texasu, není žádné hřiště u vodojemu. Nedostatečná propojka na cyklostezky 
na Stochov, musí se několikrát přejíždět hlavní silnice. 

 Chybí cyklostezka na Mšec a na Stochov, používaná stezka na Lány přes Hořkovec by mohla být 
vyznačena 

 Navrhuji 1x v týdnu prodloužit otevírací dobu knihovny min do 18h, ideálně do 19h. Lidé, kteří dojíždějí 
za prací se do 17h nestíhají vracet. 

 nějaká dráha na kolečkové brusle nebo cyklostezka s asfaltovým povrchem 

 Uvítala bych zde dráhu na inline brusle 

 Měla by se vybudovat bruslařská trať (cca 1 km dlouhá). In-line bruslení přitahuje mnoho lidí. 

 ad kolo: stále postrádam asfaltovou cyklo stezku (vhodnou i na inline brusle) 

 urcite by nevadilo zkvalitneni soucasnych detskych hrist a zejmena rozsireni dalsich aktivit pro mlade - 
ping pong stul, apod. ne prilis financne narocne rozsireni 

 Sobota alespoň lx za 14 dní v knihovně by hodně pomohla, jinak je to ale služba na úrovni, 
zaměstnankyně dělají hodně vecí z vlastní iniciativy a velká pochvala pro ně. Taky trochu suplují i práci 
zaměstnaců( besedy, programy pro děti), kteří mají kulturu v popisu práce a dělají jen to nejnutnější. 
Kultura tady stojí často na dobrovolnících- nic proti tomu, ale město by jim mělo zlepšit podmínky pro 
jejich práci, kterou dělají zadarmo a z nadšení.Například pronájmy, prostory pro scházení, propagací 
akcí. 

 Chybí sportovní hřiště v Křivoklátském sídlišti. 

 Postrádám dětské hřiště s vybavením vhodným pro děti od 10ti let výše. Dále se mi nelíbí způsob jakým 
jsou hřiště oplocena - nejsou oplocena bezpečně a dostatečně, na noc nejsou uzavíratelná. Plůtky 
přeskočí kdejaký pes. Např. Rákosníčkovo hřiště je znečištěno psími exkrementy. Nejvíce se mi líbí hřiště 
u BIOSky i přesto, že by mohlo mít větší vybavenost pro starší děti. Nevím o která sportovní hřiště volně 
přístupná veřejnosti se jedná, znám pouze u BIOSky a dále minigolf, ostatní patří sportovním oddílům, 
která si je střeží. V zimním období postrádám veřejné kluziště. 

 Knihovna (otevírací doba, nabídka služeb) 

 knihovna výborná 

 Uvítali bychom dopravní hřiště. 
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 Ve městě postrádám mnoho sportovišť, kde by děti - kluci mohli denně hrát fotbal či vybíjenou. Tato 
sportoviště nemusí být vůbec kvalitní, nemusí splňovat sportovní normy. Těchto sportovišť musí být 
mnoho - musí se vyskytovat hojně (nedaleko bydliště) a musí být komukoli zdarma a 24 hodin denně 
přístupná. 

 zvýšit počet kulturních akcí 

 obnovit a oplotit dětské hřiště před parkovištěm Topinkova II 

 málo kultury, AVČ má malou podporu 

 koupaliště 

 podpora sport. oddílů je nedostatečná 

 udržovat hřiště 

 parkoviště u fotbalového hřiště 

 chybí hřiště pro větší děti, cykloztezky, scatepark, odpočinková místa pro seniory 

 chybí cyklostezky 

 špatný stav hřiště v křivoklátském sídlišti 

 chybí dráha na kolečkové brusle 

 otevírací doba knihovny 

 je správné užívání hřiště "Na kocourku" pouze hokejbalisty? Proč se tam v zimně nebruslí? 

 vybudování cesty od kapličky k rozhledně, přechod hlavní silnice 

 chybí zimní bruslení pro veřejnost 

 velmi bych uvítala dětské dopravní hřiště 

 místo minigolfu, dětské hřiště. nikdo ho nevyužívá 

Okruh 4: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, VZDĚLÁVÁNÍ 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

negativně hodnotím ohromné čekací doby u mnohých lékařů, nehledě na pravidelné (až hodinové) 
pozdní příchody 

 školy a školky nemohu hodnit, s manželkou nemáme ještě děti. pracuji mimo město takže pracovní 
pozice zde nesleduji 

 ad Zařízení a možnosti vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené: - chybí dostupnost "indoorových" 
aktivit pro děti jako hernička, bazén apod. 

 školka na Kocourku je vynikající - provozní doba v ostatních už je horší 

 Vedení města si zaslouží pochvalu, že investovalo do výměny oken a zateplení MŠ na Kocourku, i když 
na čas došlo k omezení provozu. Tato skvělá školka si to určitě zaslouží a město také ušetří na výdajích. 

 Prac příležitosti - katasrofa, žádné Vyžití pro normální rodiče středního věku - žádné Kapacita MŠ - 
katastrofa 
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 - za velmi negativní považuji zrušení zvláštní školy, žádné rozumné vedení města toto neudělá a je s 
podivem, že v čele našeho města jsou dva učitelé...k pláči 

 Modernější vybavení do polikliniky. 

 Provozni doba v MS neodpovida situaci, kdy rada lidi musi za praci dojizdet. Skolni vyuka je myslim 
srovnatelna s ostatnimi mesty. 

 Skola vyznava pristup k detem a ke skolni vyuce jako z davno minulych let, chybi mi pokrok, nove 
napady, improvizace, diskuze, respekt k individualite. Skolni jidelna potrebuje modernizaci, dohled v 
jednotlivych patrech (popr.kamery) i pred jidelnou. Kvalita jidla je vykyvova. 

 základní škola potřebuje změnu vedení především kvůli neochotě ředitele školy otevřeně komunikovat s 
rodiči, minimální posun školy za posledních 15-20 let 

 lékařské specializace OK, prostory zastaralé volající po renovaci. Žádné kroužky v MŠ U Lesíka. Absence 
anglického jazyka od 1. třídy, (alespoň formou hry). 

 Ve školce u lesíka nevychazeji vstříc rodičům ,chtělo by to tam udělat velké zmeny. Přístup k dětem i k 
rodičům je jak za komunismu a dodnes se nedokázali aklimatizovat na dnešní dobu. 

 Poliklinika mě odrazuje již od pohledu, kvalita praktických lékařů ve městě není dobrá (je jich málo a 
jsou již před důchodem, chybí jim moderní přístup a vybavení). Zubařů je málo, termíny objednání jsou 
dlouhé, někteří odborní lékaři, např. gynekologie nemá ve městě dobrou pověst - z těchto všech důvodů 
jsem se raději rozhodla využít služeb mimo naše město,ale mrzí mě to. Zdraví je pro mě ale přednější 
než-li patriotismus. Je zde naděje na změnu? 

 Jídelna se podle hodnocení dítěte oproti loňskému roku zhoršila. Je možné, že je jen víc kritický. Vadí 
mu hlavně atmosféra a že se zaměstnankyně tváří většinou naštvaně. Opakovaně se stalo, že dostal 
jídlo, které neměl objednáno (kontrolovali jsme večer, co měl objednané - opravdu chyba nebyla u nás). 

 tuto oblast nemohu hodnotit, jelikoz vlastni deti zatim nemam 

 Jako pracovní příležitost neberu práci ve fabrice nebo supermarketu za 10 000,- měsíčně. Pro 
odpovídající plat musím dojíždět do Prahy. 

 Nespokojenost s nabídkou jídelního lístku ve školní jídelně, maximálně eliminovat používání polotovarů 
k přípravě jídla, příklon ke zdravějšímu stravování. 

 Nedostatek kvalitních stálých zubních lékařů. 

 Pracovní příležitosti ve městě 

 poliklinika, nutná modernizace 

 provozní doba v MŠ, velký přežitek žijeme již v jiném století 

 nedostatečné zajištění péče interny 

 pro seniory AVČ a dál...? 

 školní jídelna se stále zhoršuje malá podpora drobných podnikatelů 

 školní jídelny by měla brát mnohem větší ohled na vývoj ve výživě - více zeleniny a vegetariánských jídel, 
nejen na bázi sladkých a moučných pokrmů 

 dětem nechutná v jídelně 

 chodby a wc polikliniky nejsou hodny občanů a zbytečně snižují celkový dojem z návštěvy lékaře 
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 zrušit pracovní místa důchodců na MěÚ a zaměstnat mladé, v době kdy nám schází pracovní místa pro 
mladé lidi 

 Jsme moc spokojeni s Mgr. Dagmar Pelcovou (1.D. ZŠ), dětem se věnuje nadprůměrně. Hodně pro ně 
vymýšlí a hezky se k nim chová. Také děkujeme za otevření 4. první třídy, vážíme si toho a moc to 
oceňujeme. 

 interní ordinace je v provozu málo hodin 

Okruh 5: MĚSTSKÝ ÚŘAD A RADA MĚSTA 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

s touto oblastí jsem spokojena 

 uřední hodiny na městském uřadě by mohli být v pátek delší jako ostatní uřední dny 

 některé "úřední" postupy zhoršují sousedské vztahy a důvěru v úřad - úředník by tu měl být pro 
občany,nejlépe mu poradit a ne naopak(ne všichni jsou stejní). Jakékoliv stavění nebo bourání ve městě 
připomíná dílo France Kafky - Zámek. Řada projektantů raději udělá tři projekty jinde než jeden v tomto 
městě. Určitě se dá administrativa dělat efektivněji, pro všechny stejně a hlavně lidštěji bez hromady 
papírů,podpisů a běhání. 

 má zkušenost z MěÚ je jen pozitivní. Velmi vstřícní, ochotní úředníci. Bylo by vhodné uvažovat o výhody 
pro obyvatele jako mají jiná města (zdarma svoz odpadu, apod.) 

 Na webových stránkách mi delší dobu trvalo, než jsem našla úřední hodiny, hledala jsem je totiž v 
záložce Kontakty. Pracovníci úřadu jsou opravdu vstřícní a ochotni pomoci, ať už na podatelně, na 
pokladně, na investičním odboru nebo ve vedení města. Příjemně mě překvapilo jednání pracovníka, 
který vydával známky na popelnice. To se ovšem nedá říct o stavebním odboru města. Dnes by si asi 
každý měl rozmyslet ve městě něco stavět nebo rekonstruovat, protože tahanice o stavební povolení je 
hodně nepříjemná. Úředníci si žadatele přehazují, mají problém srozumitelně věci vysvětlit a účinně věc 
vyřešit ke spokojenosti úřadu, žadatele i vlastníků sousedních nemovitostí. Současný postup zhoršuje 
mezilidské vztahy. 

 - už jsme se setkali s jednáním na MěÚ v podobě slibů apod. nebo i naprosté arogance a 
neslušnosti...takže výsledek k ničemu 

 Všichni pracovníci jsou moc milý a snaží se pomoci. Např. vstřícná paní Čížková a paní Brunnerová. 

 Webové stránky za necelý poslední půlrok výrazně zhoršily. Přestaly být přehledné a pravidelně 
aktualizované. velmi těžko se v nich hledá a řada informací o akcích v nich chybí. 

 Se zastupiteli a radnimi se mluvit da, ale mestsky urad je neprustrelny. Kvalita webu mirne klesla. Web 
by mel slouzit jako jeden z nastroju komunikace, zatim je to spis hlasna trouba uradu - chybi moznost 
diskutovat, komentovat. 

 zápisy z rady se nedají číst, chtělo by stručný výtah 

 někteří pracovníci MěÚ neumí zdravit, jsou neochotní pracovní doba pro veřejnost je nedostačující 

 zasilani sms ohledne akci ve meste je skvely napad, nicmene posledni dobou informaci ubyva nebo se 
nam stava, ze znamy sms obdrzi a ja nikoli ci naopak ? ! 

 WWW města se v poslední době znepřehlednilo SMS téměř přestaly chodit - je to škoda 
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 webové stránky jsou zralé na modernizaci, informace, např. o kulturních akcích by měly obsahovat více 
detailů. 

 úřední hodiny - líbí se mi systém jednoho z úřadů v Rakovníku: jsou vyhlášeny úřední hodiny, ale 
současně si lze i mimo tyto hodiny kdykoli dohodnout návštěvu telefonicky (což je aktivně nabízeno) 

 Uvítala bych možnost po telefonické domluvě návštěvu úřadu i mimo uřední dny/ jak je tomu např v 
Rakovníku/ ,toto by se melo nejen umožnit, ale také aktivně nabízet. Na webu mi schází něco jako 
diskuze- "zeptejte se starosty" občas jsou zprávy o akcích málo přehledné, upozornění na last minute 
programy se ztrácí často v seznamech dalších akcí. 

 Úřední hodiny na MěÚ  

 Proč o městě rozhodují jiní a ne p. Filip? Slyšela jsem, že už víme kdo bude starosta? Bude to opravdu p. 
Bureš? Kdo ho volil? 

 Nemůžu se podílet jak? Budoucí starosta už tu vládne, ale volit se ještě nešlo. 

 víc ochoty p. Kratinové 

 materiály na vývěskách jsou moc malým písmem 

 kdo je tu starosta, Filip nebo Bureš 

 zdlouhavé na stavebním úřadě 

 Špatné informace v N.M. 

 Úřední hodiny MěÚ - alespoň jeden den v týdnu do 19:00 

 1 sobota v měsíci úřední den na MěÚ 

 není možné hradit odpad např. SIPO? chození na úřad je komplikované pokud pracujete mimo N.S. 

 úřednice na stavebním odboru jsou komisní až arogantní, zbytečně honí lidi tam i sem. Na podatelně se 
také chovají komisně,neporadí, neochotné. 

 některé fotografie nejsou aktuální a kvalitní. Nejsou řazeny za sebou 

 Nový starosta je prý vybraný už před volbami? 

Okruh 6: ŽIVOT NA SÍDLIŠTI 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

Málo zeleně v Texasu 

 parkování na sídlištích je a asi dlouho bude problém, přijedu-li např ve 2 ráno z práce(jelikož dělám na 
směny tak někdyi déle) zaparkovat opravdu není kde, tudíž se pak nabízí varianta napůl na chodník, 
napůl na trávu atd, tím pádem se pak vystavuji možné sankci. stačiloby však stávající parkovištěkteré má 
nezpevněný povrch předělat na zpevněný a vyznačit vodorovným značení parkovací stání. Píší i sídlišti 
vedle haly bios a o parkovišti naproti bývalé prodejně potravin 

 Zelen v Krivoklatskem sidlisti je velice bidna. Ta ktera zde je se neudrzuje, i presto, ze by zde mohlo byt 
hriste pro vetsi deti napr. na micove hry. Nebo misto osklive "zbytkove zelene" by zde klidne mohlo byt 
parkoviste - neplacene! pro lidi, kteri zde bydli a jejich navstevy. Pokutovani policie za stani pred svym 
bydlenim povazuji za drzost!!! 
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 Parkování v Křivoklátském sídlišti je hrozné. Člověk si tu musí zaplatit parkoviště a pokud k vám chce 
přijet návštěva tak nemůže, jelikož stání před domem je zakázané. Nejvíce mě však udivuje, že auto 
městské policie tak stojí v době oběda a to problém není. 

 Výhled na areál s odpadky je příšerný.Škoda, že vykáceli alej. 

 Sídliště Křivoklátská je pořád "stoka". 

 Na sídlišti sice nebydlím, ale ohledně parkování si připadám, že bydlím na velkém sídlišti a nemám, kam 
zaparkovat auto. 

 ad parkování: vzhledem k tomu že si ho musim platit (jiná možnost tu neni) tak jsem spokojen. kde mají 
ale parkovat návštěvy (na více dní třeba) když tu nejsou jiná volná místa...?? ad vzhled okolí: chybí 
okrasná zeleň, kvetoucí - skupinové výsadby, záhony nebo komunitní/sídlištní zahrádky (pro 
děcka,maminy..) 

 Celkově si myslím, že by Křivoklatske sidliste kde bydlim melo rozsirit pocet kontejneru na veskery 
odpad. Nedavno jsem nekde dokonce zahledla ve straseci jakesi klece na papirove kartony, ale v 
krivoklatskem sidlisti nejsou. PROC ? Ohledne PARKOVANI v Krivoklatskem sidlisti jsem velmi 
nespokojena !!!! Ziju zde 30 let a dalsich 30 let zatim planuji. JEDINYM negativem vsak v teto oblasti je 
skutecne PARKOVANI. Prestože, pro svou domacnost aktualne mesice platim jiz nekolik let 2 parkovaci 
mista, stejne jako asi KAZDA strasecka domacnost mivam navstevy - rodice, sourozenci, pratele apod. 
PROC PRI temer KAZDE NAVSTEVE musim navstevovat a Mestskou policii ? Povazovali byste Vy toto za 
prijemnou navstevu ? Nebo snad vsichni co bydli v Krivoklatskem sidlisti nemaji narok na stykani s 
rodinou a prateli ? Toto je pro me velmi neprijemne tema a resim jej jiz nekolik let. Chapu, ze je zde 
nedostatek mist, ale nekolik reseni rozhodne existuje. Ale jestli je hlavni pracovni naplni Mestske policie 
davat papirky za stani v obytne zone nebo na zeleni, pak Vam gratuluji, ano tato prace jim opravdu jde. 
Na druhe strane Vam mohu rici, ze jestli se z NS nekdy odstehuji bude to jen kvuli tomuto neprijemnemu 
vecne resenemu tematu. Proc nerozsirite silnice pred domy, kde by alespon vozy navstev behem dne 
mohly stat urcity pocet hodin + nekolik mist kde by mohly stat i vozy, ktere jsou zde vyjimecne na 
navsteve pres noc. Policie pak muze kontrolovat zda se jedna o vozy ktere zde stoji 30 dni v mesici a 
nebo se zde opravdu stridaji jen navstevy. Rozhodne soucasnou situaci považuji za BUZERACI a 
DISKRIMINACI lidí žijících v Křivoklatském sídlišti ! 

 Parkování v "Texasu" je největší kámen úrazu tohoto města. Nesmyslné pokutování občanů za 
parkování v "obytné" zóně sumou 2000 Kč, beru jako šikanu ze strany policie a města. Pracuji v 
Praze,kde stojí parkování na rok v modré zóně 700,- .Město si musí uvědomit,že žijeme v malém 
městečku,kde rozhodně není problém s parkováním a suma 1200,-/rok je šíleně přemrštěná.Navíc 
parkoviště mají hrozný povrch (ani nejsou vyasfaltovaná) nemají žádná zabezpečení a nevidím tedy 
důvod k tomu,abych za parkovné měl platit. Na problém s parkováním (pokutami a cenou parkovného) 
si stěžuje ohromné množství lidí a bude to jeden z důvodů,proč se z tohoto města odstěhuji. Navíc 
lidé,kteří díky velmi špatně placenému zaměstnání nemají dostatek financí na placení parkovného, 
potom parkují před rodinnými domy v okolí.Pak si zase stěžují majitelé okolních domů.Kdo na to 
nemá,tak tu prostě platit nebude,to si musí město uvědomit.A těchto lidí je tu velké množství. TÍMTO 
ŽÁDÁM MĚSTO, ABY UMOŽNILO BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ V TEXASU !!! Vzhled okolí mého bydliště: To co 
se stalo z dříve krásné aleje (Křivoklátská č.p. 933) je otřesné. Ze svého okna se dívám na zpustošenou 
krajinu plnou odpadků a na povrchový důl LUPEK. Fouká zde díky vykácení silný vítr a dopadá sem 
nadměrné množství prachu z již zmiňovaného dolu. Pokud vlastní toto území soukromá osoba,je v zájmu 
města majitele donutit,aby buď pozemek prodal nebo ho udržoval v takovém stavu,aby si tu lidé 
nepřipadali jako v romském ghetu. 

 Dostupnost kontejnerů pro tříděný odpad 
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 Chybí pěší hlídky policie, hlavně v noci. 

 Vadí mi navýšení poplatků za odvoz, hlavně u důchodců!! 

 Zrušte soukromá parkovací místa na parkovištích jež mají být veřejná. Nejde-li to, pak alespoň nezřizujte 
nová. 

 parkování zcela nemožné. Když přijede návštěva, nemá kde zaparkovat. 

 parkování pro návštěvy 

 psí exkrementy 

 polikl.-parkování 

 parkování na trávě,, hřiště 

 návštěvy v Křiv. sídl. nemají kde parkovat 

 Vadí nám zaparkovaná auta v Křivoklátské ulici před domy č.p. 960-961 

 chiódníky 

 návštěvy nemají kde parkovat 

 úklid dětského hřiště v Rakovnickém sídlišti 

 regulace počtu holubů a strak 

 pokud přijede návštěvy, nemá kde zaparkovat poletující odpadky "na kopci" u kotelny 

 dětská hřiště mají různou kvalitu pro různé lokality 

 směsný odopad, málo kontejnerů, odpad padá na zem 

 údržba a výsadba zeleně 

 kontejner na papír často zaplňují nejspíše podnikatelé objemnými kartony (Nádražní ul, okresní dům) 

 častější přistavování velkých kontejnerů v lokalitách, hlavně jaro léto podzim 

Okruh 7: PŘEDNOSTNÍ TÉMATA 

 Otázka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše): 

 

Prioritní by měla být oprava komunikací ve městě a vybudování cyklostezky. 

 bezpečnost občanů a rozšíření kamerového systému, hlavně na parkovištícha na sídlištích a v 
problémových oblastech 

 Namesti mame perfektni, ale o okoli jako by se nikdo nestaral??? 

 Doplnění předposledního bodu a činnosti Městské policie: Rezidenti platící parkovné si připadají jako 
blbci, protože platí buď na prázdném parkovišti nebo při konání kulturních akcí nezaparkují z důvodu 
plného parkoviště, kde ale většina parkujících řidičů zaplaceno nemá. 

 K domovnímu odpadu pouze tolik, že pokud bydlí v rodinném domku dvě osoby, je vyvážení popelnice 
1x za dva týdny málo. Je vidět, že kdo o tom rozhoduje, takto nebydlí a nedovede si to představit. Nelze 
připlatit za častější vyvážení. Někdo řeší i přihlášením dalších členů rodiny...trapné! 
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 zefektivnění jediného semaforu ve městě, který by sledoval dopravní situaci(je hloupé stát u prázdné 
silnice a zírat na červeného panáčka)a v některých slunečních dnech byl pro řidiče čitelný. 

 Zpomalovací retardéry jsou sice efektivním a rychlým řešením pro zklidňování dopravy na 
požadovaných místech, avšak Vámi instalované nejsou zrovna nejšťastnější volbou. Tento druh zvyšuje v 
oblasti hlučnost, exhalaci výfukových plynů a poškozuje vozidla (obzvláště pryžové prvky závěsu kol, 
pérování a řízení). Příčné prahy bych navrhoval celistvé a z pryže, tak aby se daly klidnou pomalou jízdou 
překonat. 

 u první položky dávám přednost především dobudování kanalizace, ( na čemž se už pracuje ). S tím 
souvisí i následné úpravy komunikací, které většinou následovaly hned poté 

 Kvalita vzdělávání je dobrá, asi není třeba řešit 

 Mícháte v dotazníku jablka a hrušky - kvalitu vzdělávání nemůže město ovlivnit. 

 Zefektivneni prace mestskych uredniku. 

 Mesto se prilis zastavuje na ukor prirody, policie by mela byt vice videt napr. na obchuzkach, ale zrejme 
to pri jejich aktualnim poctu i rozsahlosti rajonu neni mozne 

 Netolerovat kouření v objektech města: na plesech v NKC se vesele kouří pod cedulí zákazu kouření 

 Vytvoření většího množství kulturních, sportovních a jiných událostí ve městě. Město má velký potenciál 
k vytvoření silné komunity. Je potřeba tomu na počátku trochu pomoci, spojovat, stmelovat - to městu 
posléze prospěje na širším poli aktivit vč. péče o vzhled města a zlepšování životních podmínek a 
mezilidských vztahů. 

 Zpomalovače v ul. U Stadionu a Jiřího Šotky + vyřešit zápach kanalizace v ul. U Stadionu. 

 zpoplatnění náměstí a parkoviště u sokolovny vztlačilo parkující do přilehlých ulic, a občané tam bydlící 
nemají místo přer svými domy 

 Posílit stavy MĚP.Moc se zde krade.Cyklostezka na Stochov. 

 Stav NKC je žalostný, vypadá jako sídlo bezdomovců, zvláště od sokolovny. Mělo by se v nadcházejícím 
období dát jeho rekonstrukce jako č.1 hned po dobudování kanalizace/ even soubežně s ní/. Také je ale 
zároveň nutno řešit personální obsazení, aby tam pracovali lidé,kteří jsou invenční. Náměstí je další velké 
sousto, ale dokud není dost peněz, udělat jen to nejnutnější, a ne flikovat po kouscích, celek vypadá 
stále hrozně- tu kus nového chodníku, tam nové sloupky(naprosto obludné), apod. .Zaplať bůh, že nám 
tam zůstaly lípy a celkově je to pořád ještě pěkné místo.(ale i o ty lípy by bylo potřeba se více starat). 
Odpady se velmi zlepšily, kdo chce třídit, už nenachází přeplněné kontejnery, těším se , že se dotáhne i 
bioodpad. Teď jest2 aby to začali lidé více využívat, jsou stále velké rezervy. 

 Školství upadá ve všech směrech a je třeba, aby učitelé byli profesionálové, a ne aby chodili dětem říkat, 
co si mají kde opsat do sešitu.Děti se učí množství nepotřebných věcí a také se mi vůbec nelíbí 
zapojování moderní počítačové techniky do výuky.Na to mají děti času dost a pokud má někdo pocit,že 
chce ze svých dětí vychovat počítačového inženýra,tak ať mu koupí počítač domů.Tím myslím převážně 
první stupeň ZŠ. Ve školní družině by už z principu neměl být počítač.Děti se vrací z družiny domů a 
jediné co doma vypráví z celodenní výuky je to,jakou hráli hru a že je někdo nechtěl na počítač pustit. 
DĚTI SI MAJÍ PŘIROZENĚ HRÁT A ROZVÍJET SVÉ DOVEDNOSTI SPORTEM A KREATIVITOU !!! MALÉ DĚTI 
MAJÍ NA POČÍTAČE JEŠTĚ DOST ČASU. 

 Chybí ucelená vize areálu školy a její uskutečnění. Postrádám školní hřiště přímo u školy, jídelnu. Celek 
nynější školy je zastaralý a "poslepovaný". 
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 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách 

 odpady drahé 

 Dokončit úpravu zbytku chodníků! 

 Okružní ulice - na obou koncích je značka STOP, ale pro zaparkovaná vozidla není možné bezpečně vyjet 
z vedlejší ulice. Navrhuji instalaci zrcadla proti křižovatce. 

 Podpora organizací nabízejících výchovnou péči o děti a aktivní trávení volného času. 

 Zvýšení kapacity mateřských škol Čas odjezdu autobusu v 6:00 do Rakovníka: po konzultaci se 
spolucestujícími je problém dostat se včas do práce, bylo by třeba odjezd asi o 10 min. dříve. 

 Dořešit kanalizaci v Nádražní ul., špatný stav NKC 

 Zefektivnit využívání parkoviště u sokolovny 

 Navrhuji zavést separování kovů do třídění odpadu. 

 zajišťovat školení pro pedagogy, psí exkrementy 

 malo prořezané stromy, křižovatka Šotkova 

 rekonstrukce vývěsek na náměstí + chodník Křivoklátská - Pecínov 

 úklid po psech, neplacené parkování u rod, domů je špatně 

 park. v Křiv, sídl. pro návštěvy 

 více akcí, kde by se shromaždovali lidé 

 kontrola topení pevnými palivy 

 neopravené budovy na hřbitově 

 řešit parkování aut na travnatých záhonech v ulicích 

 zvýšit činnost MP v sídlištích 

 zrušení heren a non-stopů ve městě, vyhlašte na toto téma referendum. 

 jsme 2 osoby, máme malý dvorek a popelnici dáváme jednou měsíčně a ještě prázdnou 

 stav chodníků i vozovky v Okružní ulici je hrozný. Zejména v dolní části ulice. Chodníky jsou nesouvislé. 
Firma, co v roce 2013 prováděla opravy svoji práci neodvedla dobře. Záplaty se po mírné zimně drolí. 
Příště by to chtělo lepší kontrolu ze strany města a vzniklé vady reklamovat. 

 Pedagogové by měli absolvovat kurz "respektovat a být respektován" Věž s hodinami by potřebovala 
natřít. Okružní ulice a nám. 5. května by potřebovaly chodník. Děkujeme, že město podporuje klubík. 
Přáli bychom si montessori školku. Mohl by se zasadit vánoční strom. 

 psí exkrementy 

 důslednost v postihu neukázněné mládeže (hrubé chování a devastace prostředí) 

 málo míst ve školkách 

 Vzhled ulic Karlovarská, Havlíčkova, Palackého, Čsl. Armády není reprezentativní, Neupravené domy, 
chodníky, chybí zeleň. 

 vysoká cena za odpad a poplatky za psy 
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 díky za lavičky v parku, ale co ty cesty? Rekonstrukce 

 opravy komunikací v majetku města 

 drahý svoz odpadů (na osobu) kanalizaco v celém městě a ne jenom tam, kde bydlí exponovaní občané 

 TSNS - porovnání efektivity a vynaložených prostředků na sjednané práce. Kontrola činnosti zmíněné 
firmy, ohledně uplatňovaných zakázek a cen fakturovaných touto organizací 

 Podpora vytváření pracovních míst ve městě a okolí. 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK 

 Otázka: Chcete sdělit něco dalšího, co se nevešlo do formuláře? 

 

Město by se mělo postarat o rekonstrukci hygienických zařízení v poliklinice 

 děkuji! 

 aby se rada města zamyslela nad přístupem k občanůma jejich názorům a neupřednostňovala rádoby 
vlivné a bohaté občany které zde akorát machrují a myslí si že mohou v tomto městě všechno jakoby jim 
to tady patřilo 

 oblast využití energií z obnovitelných zdrojů 

 Je příšerné, jak zbytečně se v zimě solí chodníky. I když to vadí hodně lidem, stejně se tak děje dál. 
Existuje i jiné ošetření chodníků prováděné po staletí a lidé také žili! Není přeci nutné, pokud není 
ledovka, nasolit nesmyslně chodník! Jsou města i vesnice, kde se solí jen ledovka, nikoli centimetrový 
poprašek sněhu. Dost často se v té neodklizené břečce chodí hůř a klouže to víc, než na neošetřené části 
chodníku. 

 ne 

 i přes některá negativa a výhrady je vidět, že město vedete správným směrem - jen tak dál 

 Myslím si, že by pro všechny, kdo bydlí v Rakovnické ulici a podél Karlovarské ulice ocenili autobusovou 
zastávku i čerpací stanice. 

 - ne všechno, co není ve městě pěkné je vinou špané práce MěÚ, ale jsou záležitosti, které by mohly jít 
lépe a jednou z nich je spolupráce s technickými službami - ty za vzhled a čistotu města odpovídají a tato 
stránka je v žalostném stavu, stačí se podívat do okolních obcí např. do Stochova, Lánů... 

 Prosím o řešení situace při výjezdu z ulice Okružní do ulice Nádražní. Zleva zde kvůli stojícím autům není 
vidět...zajímavé, že tudy denně městská policie tolikrát projede a nijak to neřeší. 

 Nevyhovující frekvence odvozu směsného odpadu od rodinných domů. Stávající 1x za 14 dní je 
především v letních měsících naprosto nevyhovují. V případě dovolené v termínu odvozu může odpad 
zůstat v kontejneru i celý měsíc. Uvítali bychom standardně odvoz 1x za 7 dní, tak jak je tomu běžné v 
jiných obcích. 

 Alej ke hřišti je klidné místo v zeleni, v zimě je však cesta blátivá a tudíž se nedá využívat. 

 k bioodpadu, chtěl bych přistavit popelnici, vzhledem k tomu, že jako tříčlená rodina zaplatíme téměř 
2000,- Kč na rok za svoz odpadu, jsem ochoten za tento odpad platit do 150,- Kč ročně, navíc tento 
odpad nezatěžuje okolí. V současné době vozím trávu do sběrného dvora. 

 Dotazníky nic nevyřeší. Je to alibi před volbami. 
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 Není vůbec osvětlena část cesty za domem Husova 822, přitom to je jediná cesta na náměstí a zpět. 
Stačilo by 1-2 menší světla na kraji, jem zhruba metr nad zemí, aby to nesvítilo lidem do oken. 

 Povazuji za velkou ostudu mesta-uredniku, ze leckdy podlehaji zadostem, tlakum svych pratel - pri 
prijimani do MS, pri vyberu ucitelu v ZS, pri budovani silnice/chodniku v jejich miste bydliste, ap. 

 výrazně lepší komunikace města od roku 2010, pochvala 

 Zvážit vybudování či zvelebení nějakého místa pro letní koupání s důrazem na pořádek, dostatečný 
prostor a bezpečnost pro děti. 

 Myslím, že se spousta věcí zlepšila. Například to, že se spravují chodníky lépe - tedy celé - a nejen kolem 
náměstí. 

 Mám pocit malého zapálení pro věc ze strany pracovnic Městských kulturních zařízení. 

 ocenila bych snížení hlučnosti a prachu z ČLUZu např. vysazením stromořadí mezi sídlištěm a závodem. 

 Celkově jsem s tímto městem spokojený a řadu let zde bydlí naše rodina. Nikdy se však nesmířím s 
tím,že si město udělalo byznys z parkování obyčejných občanů... Parkování je služba obyvatelům, aby 
měli pohodlný a spokojený život. Není to způsob jak přivést do kasy města a policie další zdroj příjmů. 
Vážené město,žijeme v roce 2014 a téměř každý obyvatel starší 20 let vlastní automobil. To si musíte 
uvědomit.Není to přežitek,ale nezbytný nástroj každého k tomu, aby se dostal do solidního zaměstnání 
(tady opravdu nevím o jediném dobře placeném místě) nebo do obchodu. PŘESTAŇTE SI DĚLAT Z LIDÍ 
DOJNÉ KRÁVY !!!! 

 Důsledné a přísné postihy pro majitele psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, popř. zvýšení poplatků za 
psa. 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve 
školách a školkách 

 moc se toleruje parkování na trávníku a zákazech stání 

 Chybí sociální byty, veřejné WC, chodníky, zakázat nonstopy 

 nelíbí se mi jezírko na náměstí, je špatně zabezpečené 

 Děkuji za zimní údržbu 

 silný a častý zápach kanalizace venku i v domech 

 Kladně hodnotím práci sběrného dvora. Bylo by možné alespoň jeden den v týdnu prodloužit otevírací 
dobu pro pracující mimo N.S.? 

 nové chodníky u vodárny - kde chodí pár lidí, a naopak kde chodí spousta lidí jsou katastrofální - směr 
od nám. Smetany na autobus okolo pekárny, pak od staré pošty směr market 

 Přechod u školní jídelny - nefunkční semafor. 

 zprovoznit fontánu na náměstí, nebo dát něco místo ní 

 rozsvědcení vánočního stromu by mělo být v neděli nebo v sobotu 

 pracovat na soběstačnosti obce ohledně zdrojů energie 

 Dodělat kanalizaci v celém městě. Místy špatné chodníky. 

 Chodníky v Lipové ul. 
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 policie? kde je? 

 doporučuji zrušit non-stopy a herny ve městě 

 Vůbec se mi nelíbí, že město chce utopit (proinvestovat) 1.600.000,- byť dotovaných, na vybudování 
jedné autobusové zastávky. Za takové peníze, by jistě šlo vybudovat zastávek deset. To si asi někdo chce 
namastit kapsu!!! Doufám, že realizací budou pověřeny TSNS. 

 přísnější postup proti lidem, kteří spalují zahradní odpad 

 chybí informovanost obyvatelům městských bytů (záměry města, péče o byty, atd...) 

 nevolení MÚ by se měli lépe chovat, u soukromníka by už byli na pracovním úřadu! 

 bazén a dráha na kolečkové brusle 

 řešit velké znečištění chodníků psími exkrementy 

 revitalizace zelených ploch 

 cykloztezky, napojení do Stochova, odpočinková místa, park 

 obtěžující štěkot psů v Dukelské ul. 

 nutná oprava ul. Máchova 

 bazén, lavičky v okolí města 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK - Otázka: Jaké je podle Vás nejhezčí místo v 
Novém Strašecí? 

 

Náměstí, Rakovnické sídliště, Muzeum 

 okruh směrem do polí k tzv. Stochovské kapličce 

 náměstí, okolní příroda 

 Palouček 

 prilehle lesy a louky... 

 náměstí 

 Palouček, 

 Úprava údolí kolem potoka z Fortenského rybníka ke Konopasu 

 Dub pod poštou 

 Stará Podhůrka 

 U nás doma :-) 

 okolí kostela 

 Nevím o žádném místě, kam bych se rád vracel. 

 Namesti 

 okolí kostela 

 Komenského náměstí 
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 HŘBITOV 

 palouček 

 Rakovnické sídliště (sídliště I.pětiletky) 

 Bohužel není tu hezkého nic. 

 fortna 

 u Paraplíčka 

 Rakovnické a Mšecké sídliště 

 Komenského náměstí 

 Rákosníčkovo hřiště, 

 Palouček 

 Park u traktorky 

 fotbalový stadion 

 Myslím si, že máme pěkné náměstí. 

 Hřiště u haly BIOS. 

 palouček/zahrádky 

 Náměstí 

 Komenského náměstí 

 už v minulém dotazníku jsem uvedl prostor Havlíčkovi ulice a Tyršova náměstí. Vybudování parkovišť na 
místě kina a horního Hamira rovněž vzhledu města pomohlo 

 - žádné 

 Náměstí 

 Náměstí 

 náměstí,alej ke stadionu 

 Palouček, náměstí 

 Fortna 

 Náměstí 

 náměstí 

 Alej k fotbalovému hřišti. 

 park u sv. Isodora 

 Už není takové, bával Palouček, ale po nové výstavbě... nic moc 

 Namesti 

 Podhurka 

 ulice od jatek k fotbalovému hřišti 
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 Podhůrka 

 náměstí 

 Hokejbalové hřiště, náměstí 

 u vodojemu, palouček 

 Okolí kostela 

 náměstí 

 náměstí 

 alej v ulici U stadionu 

 Interiér ZUŠ. 

 Náměstí 

 namesti 

 Podhůrka 

 náměstí 

 "Šibeňák", ulice U stadionu ("zelená část") 

 Ulice Na Spravedlonosti 

 Náměstí 

 ? 

 Zátiší Fortenského rybníka v létě 

 Náměstí - pohled na gymnázium a na ZUŠ Palouček Alej směrem k nádraží Fortna Kostel a kaplička sv. 
Isidora 

 u kostela na náměstí 

 náměstí 

 Podhůrka a okolí vůbec, kolem Fortny, když tam není nepořádek, Konopas, když nesmrdí ČOV 

 bývávalo náměstí s květinami a vodotryskem 

 Dvorek ZUŠ, Fortna, Pecínov 

 Šibeňák. 

 náměstí 

 náměstí, pěkný by mohl být i parčík u Dua, chtělo by to lavičky pod stromy a vyměnit chodník, park u 
kaple sv. Izidora, paraplíčko 

 jižní okolí města, náměstí 

 kostel, ZUŠ, gymnázium 

 Rozhledna na Mackově hoře Hřbitov v NS 

 Okolní systém rybníků. 
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 u kostela, okolí vodojemu, Palouček, pokud by se nevyužíval jako veřejná psí toaleta a působiště 
pochybných existencí, u Biosky 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách 

 lípy v Nádražní 

 náměstí, Kocourek 

 nám. 

 nám. 

 Na Spravedlnosti a okolí 

 Žádné 

 Náměstí 

 Náměstí, kostel. 

 Náměstí 

 Náměstí, Mackova hora 

 Dětské hřiště u Haly Bios 

 Podhůrka 

 okolí rybníků 

 Náměstí 

 Náměstí 

 Náměstí a okolí 

 Venkovní areál BIOS 

 Náměstí a ulice 

 ulice B. Němcové 

 Náměstí 

 Okolí polikliniky 

 Náměstí 

 Náměstí 

 náměstí - nová čtvrť u vodárny 

 náměstí 

 Už žádné, to nejhezčí je zastavěno domy. 

 Až na malé výjimky náměstí. 

 náměstí 

 takové jsem zatím nenašla 

 sportoviště na kocourku 
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 náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 nám. 

 park u stadionu 

 Palouček 

 nám. 

 nám. 

 B.Němcové 

 nám. 

 nám. 

 nám. 

 u rozhledny 

 nám. 

 nám. hřiště 

 nám 

 v kostele 

 nám. 

 nám, pakr u polikliniky 

 paraplíčko Konopas 

 nám. ,rozhledna 

 nám 

 u kostela 

 nám. 

 nám. 

 MŠ u lesíka 

 nám 

 Podhorní rybník 

 Náměstí 

 Náměstí 

 nám. hřbitov 

 nám 

 park Isidor 
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 nám. parky 

 nám 

 nám. 

 u kostela Isidor 

 nám. 

 náměstí 

 palouček 

 náměstí 

 lesopark 

 néměstí 

 nádražní ulice a náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 vyhlídky na křivoklátské lesy, jinak je tu hrůza 

 náměstí 

 palouček 

 náměstí 

 ? 

 hřiště u haly BIOS 

 náměstí 

 náměstí, Rakovnické sídliště 

 polní cesty v blízkém okolí města 

 náměstí 

 náměstí 

 lesík u vodojemu 

 náměstí 

 u vodojemu 

 náměstí 

 podhorní rybník 

 náměstí - mino jezírka 

 novostavby u vodojemu 

 stadion 
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 ? 

 Palouček 

 náměstí 

 stará podhůrka (nová hráz) 

 náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 Fortenský rybník 

 náměstí 

 hřiště u BIOS 

 u vodojemu 

 náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 Mackova hora 

 výhled na Rudu a z rozhledny 

 náměstí 

 Pecínov, náměstí, kostel 

 náměstí 

 náměstí 

 náměstí 

 Mackova hora 

 náměstí 

 náměstí, stromovka, lipová alej, palouček 

 město se mi líbí 

 náměstí 

 o žádném nevím, možná náměstí. 

 náměstí 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK - Otázka: Které místo je naopak ostudou 
města? 

 

Fortenský rybník 

 sídliště "Texas" 
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 bývalý objekt Hamira 

 Večerní sídliště Texas 

 Karlovarska ulice u nonstopu vecne nablito a rozbite sklo,park v Krivoklatskem sidlisti u polikliniky 

 stav některých komunikací 

 Sídliště "Texas", prostředí okolo hlavní silnice 

 Ulice Karlovarská a vybouraná místa v Palackého ulici Zničené záhonky před školou Nonstop 

 Sběrný dvůr uprostřed města 

 Karlovarská ulice 

 pokud budu upřímný tak některé komunikace , cesty a parky plné psích výkalů 

 ulice 28. října 

 Spíše část místa a to fontána na Komenského náměstí, a hlavně čistota a stav dětských hřišť v sídlištích, 
která jsou volně přístupná. 

 Park u krivoklatskeho sidliste 

 NKC 

 Areál bývalého Hamira 

 Náměstí 

 TEXAS 

 čistička 

 Náměstí 5.května směr technické služby 

 Které spíš není...Ulice U Stadionu, Fortna 

 vlakové nádraží 

 nádraží 

 nedodělané chodníky kolem MŠ u Lesíka 

 levá strana silnice od Rynholce u "Texasu" 

 okolo čističky a areál bývalého Hamira, sídliště, kulturní dům, zarostlý sad u Křivoklátského sídliště, 
železniční nádraží a další a další 

 Kocourek a jím podobné silnice, místo mezi sídlištěm Křivoklátská a hlavní silnicí (neudržovaný bordel, 
velké nebezpečí úrazu) 

 Pošta 

 "texas" 

 Vždycky se mi líbilo prostranství před jídelnou na Palackého ulici, ale teď je to tam neúnosné. 

 Park naproti Poliklinice Když se vyjde z autobusu, nejde park přejít pořádně bez úrazu, chodníky strašné, 
zeleň neudržovaná, samé psí hovínko ... 

 stav komunikací a chodníků ve velké části města 
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 Kulturní dum a jeho okolí 

 Hamiro 

 stav cest v blízkém okolí města. kromě naprosté absence údržby vadí i v blízkosti chatových lokalit i 
černé skládky, kde se, zejména zahradní, ale i stavební odpad, vyváží jen tak pře cestu 

 - neudržované chodníky, - blátivé cesty místo chodníků v ulici U Stadionu, - prostor u bývalého kina 

 Hamiro 

 bývalý areál Hamira Do Hlinišť - napůl stržený plot, který zarůstá trávou, někdo sem vynáší odpadky... 

 Sídliště "Texas" 

 nevybavuji si 

 Novostrašecké kulturní centrum!!! a školní jídelna 

 Křivoklátské sídliště-bývalá fabrika. 

 --- 

 Kulturní dům - neupravené okolí - květináče jsou prázdné, omítka opadává. 

 NKC 

 výše popsaný stav příjezdu k fotbalovému a tenisovému areálu 

 Paraplíčko a všechny "pangejty", mnoho psích bobků kolem kostela. 

 Neporadek v jezirku na mamesti 

 Tresnovka 

 každé, kde je poražen vzrostlý strom 

 Palouček, bývalá alej v Křivoklátské ulici, non stopy 

 Palouček a Paraplíčko 

 Park u polikliniky 

 texas, karlovarská ulice 

 nedodělané chodníky 

 okolí kulturního domu - Okružní ulice 

 dřevěná polorozpadlá stodola v křivoklátském sídlišti 

 Chátrající kulturák. 

 sidliste krivoklatske 

 J.Šotky dům č. 2/96, Karlovarská ulice, 

 Hamiro 

 Hamiro 

 ulička mezi Texaskými paneláky a parkem 

 Paloucek 
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 Poliklinika 

 poliklinika 

 MKC (Kulturní centrum), poliklinika a stará továrna na konci ulice Tovární 

 Areály Hamira - starý, ale i nový (i když starý už je lepší) Dům v Pecínově s vrakovištěm na zahradě...? 

 továrna Hamiro 

 povrch vozovky kolem učiliště 

 staré Hamiro u Křivoklátského sídliště 

 Budova nádraží. 

 Celkově se to lepší, ale třeba na KC a okolí je dost tristní pohled. Vím, že nejsou na všechno peníze, ale 
ruce držící mozek (nebo co to je) už mohly dávno zmizet a stejně tak ty šílené květníky s plevelem. 
Tůje by se měly zastříhnout a udržovat v nějakém tvaru dokud to jde, aby se pak mohla třeba jednou 
udělat fasáda... 

 Karlovarská ulice, školní dvůr 

 Nádraží, NKC, socha Rudého armějce 

 o žádném nevím 

 hamiro (horní/dolní) 

 nedodělané nám. 5. května (u Kaštanu), chodníky přes něj, hlavně ten od Penny(když prší, všechna voda 
teče do bot), cesta od obchodu Uno na sídliště Křivoklát 

 Některé části sídliště křivoklátské, staré rozpadlé objekty. 

 NKC cestičky v parku u Isodora stále tankodromy místo chodníků a silnic na místech , kde se zatím 
nezačalo(např chodník od Dětského domova ke skolce U Lesíka), chodníky podél hlavní komunikace 

 oplocený areál u sídliště Křivoklátská 

 Vykácená alej v Křivoklátské ulici Rozkopaný celý Pecínov Množství starých,neudržovaných a zarostlých 
pozemků v celém sídlišti TEXAS. (tolik krásných hřišť a bezplatných parkovišť by zde mohlo být) 
Parkoviště na místě bývalého kina (Hnusné a přesto PLACENÉ !!!) Kulturní (komunistické) centrum 

 Sídliště když roztaje sníh a odhalí psí památky ... 

 Kulturní dům, Křivoklátské sídliště 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách 

 sídl. Křivoklátská, palouček, Čs Armády 

 chodníky 

 park u Isidora 

 nádraží 

 KC sokolovna hamiro nádraží 

 Karlovarská ulice 

 Park za kapličkou (Křivoklátská) 
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 Okružní ulice 

 NKC 

 Křivoklátské sídliště - garáže a okolí 

 Nepoužívaný objekt u zemědělské školy a vedle sídliště Křivoklátská, okolí, chodník, vnější stav NKC 

 Hamiro 

 Chodník u NKC 

 Lipová alej, ul. U stadionu 

 chodníky, trávníky by chtěly očistit od exkrementů 

 non-stop na náměstí, chodníky 

 Okolí za náměstím, zastávky + celá ulice 

 Psí hromádky, opilá mládež kouřící "divné" cigarety. Kde je MP??? 

 Šibeniční vrch 

 park sv. Isidora, Křivoklátské sídliště 

 ulice a chodníky 

 ulice U stadionu 

 Všude psí exkrementy 

 vlakové nádraží, psí exkrementy 

 psí exkrementy 

 NKC 

 komunikace od mšecké silnice ke hřišti 

 mládež ničí lavičky, u kostela pouští odpady tekuté na chodník 

 nám. 

 Park u polikliniky 

 Palac. NKC jídelna 

 Hamiro 

 nádraží, HJamiro 

 MKZ, Palackého 

 nádraží 

 zápach kanálů 

 hřiště v Křiv. sídl. 

 Hamiro 

 NKC 

 park u Křivokl. sídliště 
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 nádraží, nedostatek pakrkovacích míst u polikliniky 

 nám., chodníky 

 hamiro, vedle Škardy 

 komunikace a chodníky 

 sídliště 

 autob. zastávky 

 non stop v centru 

 park u polikl. 

 park u polikl. 

 Bývalé Hamiro 

 Bývalé Hamiro 

 Bývalé Hamiro 

 obch. domy, sběrný dvůr 

 pomník Pecínov 

 karlovarská 

 chodník k polikl. 

 hamiro 

 tam, kde pejskaři neuklízí exkrementy 

 park proti poliklinice 

 Karlovarská a Lipová ul. 

 naměstí 

 příjezd do města od Rynholce až na náměstí 

 oba non.stopy, + Na růžku a Čajovna 

 autobusová zastávka u lidlu 

 takových by bylo, stačí se projít 

 hamiro 

 zastávka u polikliniky směr do Rakovníka 

 vozovka u Spectrum, Máchova ul. 

 náměstí, park sv. Isidora, lipová alej 

 všechny travnaté plochy a chodníky znečištěné psími výkaly 

 Hamiro 

 Hamiro 

 prostor mezi Penny a garážemi, prostor před Penny, prostor před vietnamského obchodu 
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 prostor u kotelny - kouřící mládež, alkohol 

 ulice Radajová 

 nepořádek v jezírku na náměstí 

 nádraží 

 texas 

 Hamiro 

 rybářské parkoviště u nového rybníka II 

 sídliště Křivoklátská, Palackého 

 byla jím cesta - Kocourek 

 Křivoklátské sídliště 

 celkově bývají často po ulicích odpadky, zejména po víkendech, viz. zákoutí před trafikou, máme-li 
kamery - důslednější postih 

 parkoviště u bývalé sokolovny 

 NKC, poliklinika 

 neznám takové místo 

 wow stopy 

 nedodělané chodníky (směr poliklinika - náměstí) 

 čistička odpadních vod - zastřešit 

 hamiro 

 NKC, školní jídelna 

 park u polikliniky 

 park - cesty 

 celý komunikační průtah městem s ohledem na provoz 

 mezi hlavní silnicí a sídlištěm, pozemek - smetiště - sídliště texas - soukromé? 

 u rybníka, dole u staré továrny 

 Máchova ul. 

 NKC + školní jídelna 

 nádraží 

 nádraží 

 parčík na začátku Šotkovi ulice 

 Křivoklátské sídliště, Hamiro 

 NKC + chodník 

 stav některých chodníků a komunikací 
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 Čelechovická ul., Karlovarská ul., Tovární ul. 

 psí exkrementy na chodnících a travnatých plochách 

 chodník kolem NKC 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK - Otázka: Jakou službu ve městě nejvíce 
oceňujete/využíváte? 

 

knihovnu 

 fitklub 1155 

 předškolní vzdělávání, dětská hřiště, kulturní akce 

 nevim 

 dětská hřiště 

 Oceňuji: Policie ČR, poliklinika, rychlá zdravotní služba 

 Knihovna 

 Knihovna 

 Záchrannou službu 

 společenské vyžití, obchody, poliklinika, volnočasové a sportovní vyžití 

 každoroční pomoc FÚ s daňovým přiznáním 

 Žádnou ze služeb nevyužívám, o dostupných službách nemám ani konkrétní přehled. 

 Posilovna, knihovna 

 zdravotní zařízení 

 Svoz a třídění odpadů 

 Fitklub 1155 

 WEB 

 tříděný odpad 

 třídění domovního odpadu 

 Nákup v supermarketech. 

 internet 

 knihovna,zdravotnictví,odpady 

 nevyužíváme, pouze odvoz odpadů 

 sběr tříděného odpadu,dopravní obslužnost 

 Česká pošta, Městská policie, lékař 

 Poliklinika 

 Lékař 
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 poliklinika Lidl, Penny 

 Nejvíce využívám mateřskou školku, svoz odpadu včetně tříděného, pozemní komunikace. 

 internet 

 sběr domovního odpadu + sběr a třídění odpadu (papír/sklo/plasty) 

 zdravotní služby 

 knihovnu, sběrný dvůr 

 - nevyužívám nic 

 Rehabilitační služby 

 sběrný dvůr a jeho ochotu personálu 

 sběrný dvůr, knihovna, úklid chodníků 

 Obchody, bankomat, restaurace 

 --- 

 Pizza fly, supermarkety, knihovna 

 Knihovna. 

 Zdravotni stredisko OUNZ 

 knihovna 

 info na e-mail z městského úřadu 

 Sportoviště 

 Fitklub1155 

 Sportovní hřiště 

 odpadové služby 

 knihovna 

 knihovnu 

 sportoviště bioska 

 Nejvíce využívám služeb městské knihovny. 

 bubakov.net 

 Obchody, holiče 

 odpady, bubakov, divadelní předplatné a jiná kultura 

 ZUŠ, drobné obchody(železářství, drogerie, potraviny, ...) 

 Měsíčník 

 MÚ, tříděný odpad 

 Poliklinika, dětský doktor, školky, knihovnu, relativně dost podnikatelů poskytujících služby 

 městská knihovna 
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 Kavárna Patro, čajovna 

 Knihovnu. 

 knihovnu, školu, lékaře, zubaře 

 informační zprávy, měsíčník, 

 knihovna, NS měsíčník, velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr 

 knihovna pošta 

 knihovna, poliklinika, kultura 

 sběrný dvůr 

 WEB, Měsíčník, SMS zprávy a e mail zprávy, zveřejnování informací o chodu mesta/ smlouvy atd/ 
celkově vetší informovanost a otevřenost. 

 oceňuji lékařskou pohotovost využívám zdravotnické služby 

 Knihovna Poliklinika (Především sídlo záchranné služby) 

 Knihovnu, zkvalitnění svozu odpadu 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách 

 knihovna 

 autobus 

 akce v KC 

 obchodní sít, knihovna 

 Nevyužívám žádnou 

 Tenisové kurty 

 Knihovna 

 Kulturní aktivity, prostory Bubáčka 

 poliklinika, knihovna, zavedený plyn 

 Sběrný dvůr 

 Sběrný dvůr 

 Dostupnost lékařské péče, dobré autobusové spojení 

 Ordinační hodiny lékařů 

 krejčovství 

 oprava obuvi, oprava oděvů, družina 

 lékař, družina, krejčovství, autobus, oprava obuvi 

 poliklinika 

 práce TSNS, sběrný dvůr 

 markety - nákup, polikliniku 
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 školka, knihovna, sportovní areál na kocourku a hřiště u BIOS 

 knih. sběrný dvůr 

 odvoz odpadu 

 tsns 

 poliklinika 

 poliklinika 

 sport. zař. 

 autobus, rehabilitace 

 knihovna 

 ochrana proti zlodějům kovů 

 knihovna 

 odvoz kom, odpadu 

 školy 

 poliklinika 

 svoz 

 stránky města 

 knihovna 

 knihovna, Bios 

 bankomat , kadeřník 

 knihovna 

 služby 

 místa pro rodiče na mateřské dovolené 

 knihovna 

 FITrodina, MŠ,poliklinika 

 Služby sběrného dvora 

 Úklid na sídlištích 

 Poliklinika, lékárna 

 zdravotnictví 

 poliklin. 

 knih. polikl. 

 obchody 

 sběrný dvůr 

 poliklin. 
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 sběrný dvůr 

 zdravotnické obchody 

 knihovna 

 knihovna 

 zdravotní obchody 

 zdravotní služby, školství 

 sběrný dvůr, dostupnost obchodů 

 sběrný dvůr 

 supermarkety 

 autobusovou dopravu 

 knihovna 

 Bubákov 

 knihovny FitRodina 

 švadlena, čistírna 

 služby TSNS 

 zdravotní středisko OÚNZ 

 knihovnu, svoz odpadů 

 knihovna 

 kavárna, čajovny 

 sms info od města 

 knihovna 

 myslím, že služeb je tu nabízeno hodně 

 odvoz odpadů 

 sběrný dvůr 

 sběrný dvůr 

 ZŠ, MŠ, sběrný dvůr 

 sociální služby 

 knihovna, cyklostezky 

 fitklub, kadeřník, pedikůra 

 sběrný dvůr 

 služby MěÚ 

 lékaře 

 aktivity a práce ZUŠ 
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 sběrný dvůr 

 poliklinika 

 sběr odpadu 

 prodej ovoce a zeleniny na náměstí 

 sběrný dvůrv rámci města ok, ale chtělo by to bazén 

 ZUŠ 

 poliklinika 

 poliklinika 

 knihovna 

 dostupnost dopravní obslužnosti 

 škola, školka, poliklinika, NKC 

 tříděný odpad, knihovna, Klubík 

 poliklinika 

 kadeřnictví, krejčovství, oprava obuvi 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK - Otázka: Jakou naopak nejvíc postrádáte? 

 

Kino 

 plavecký bazén 

 Kulturu - kino nebo divadlo v klasickém stupňovitém sále. Případně squash, saunu nebo bazén. 

 cyklostezky,nejakou vodni kvalitni plochu na koupani 

 cyklostezka, ledové kluziště 

 místa pro využívání volného času ( cyklostezky, kino) 

 bazén 

 Více aktivit pro děti a rodiče 

 nedokáži posoudit, je zde spousty služeb 

 bazén, kino 

 Širší možnost sportovního vyžití (cyklostezky, kolečkové brusle, dětská hřiště - jediné dětské hřiště, 
které stojí za zmínku je u haly BIOS, jinak téměř žádná možnost, kde si dle svého výběru zasportovat 
a nebo kam vzít děti. 

 delsi pracovni doby obchodu na namesti 

 Akce pro maminky s dětmi 

 Sauna, Hřiště pro mládež a dospělé ( Hrazdy atd.)V Křivoklátské. 

 MP 

 údržbu silnic - opravy na menších komunikacích 
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 nedostatečné přistavování velkoobjemových kontejnérů v okrajových částech města (dvakrát od jara do 
podzimu je opravdu málo)a sběrný dvůr to v těchto částech města neřeší, je to daleko, mnohdy do 
kopce a nejvíce této možnosti využívají starší občané, kteří již na dovoz do sběrného dvory mnohdy 
nemají ani fyzické síly. 

 Nepostrádám žádnou službu, v tomto ohledu je tu všechno, co potřebuji, v dostupnosti. Ovšem to není 
zásluha MÚ. 

 24/7 skládka na odpad ze zahrádek (jako v Rynholci) 

 - více vidět městskou policii a řešení drobných přestupků, kterých si nikdo nevšímá - víc košů a pytlíků 
na psí exkrementy 

 zastávka u Benziny na Karlovarské ulici směr z města a kruhový objezd, který by vyřešil i problém se 
snížením rychlosti u výjezdu Penny. zapůjčení hnědé popelnice na odvoz bioodpadu do sběrného 
dvora 

 kulturní vyžití, kino, bazén 

 Kvůli veškerým důležitým papírům musím do Rakovníka, Bazén, kino, cyklostesky, běžecké tratě 

 Vstřícnost lidí na poště 

 bazén, in-line stezka 

 bazén, sauna 

 Postrádám hřiště pro mládež a efektivnější práci na stavebním odboru městského úřadu 

 poradenství obecně 

 řešení bioodpadu 

 Údržba zelene v novych lokalitách viz ulice Vojty Kuchynky kde za celou dobu její existence se nesetkala 
tráva a spoléhá se na to ze si to udělají obyvatele ulice 

 opravnu obuvi, restauraci s dětským koutkem 

 - chápu, že na malém městě nejde všechno, to co mne zajímá a potřebuji řeším v Praze 

 Denní stacionář pro přestárlé obyvatele města 

 kanalizace 

 nic důležitého 

 bazén 

 Jasnou dramaturgii NKC a kvalitní akce. 

 Mala dostupnost verejnych WC 

 podpora pracovnich prilezitosti - podnikatelu atd. 

 simultánní přepis pro neslyšící při jednání na úřadu, či veřejných zasedáních www.transkript.cz 

 Kino 

 hřiště na in-line 

 cyklostezky 

 bazén, sauna 
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 nedostatečné využití NKC 

 špatné úřední hodiny na poště 

 kino, bazen 

 Kino, bazén 

 Bankomat ČSOB 

 pult centrální ochrany 

 podporu komunity ve městě, více událostí (festival, jarmark, soutěže v ..., pravidelný bazar, dětská 
vystoupení, dobrovolnická pomoc při zvelebování města) 

 Zpomalovače v ul. U Stadionu 

 Značkové obchody s oblečením (F&F, H&M, C&A) 

 Aktivní vyžití, např. cyklostezka, na které by se dalo jezdit na bruslích. 

 v podstatě nepostrádám nic zásadního a není pro mě problém zajet jinam 

 možnost trávení volného času dětí 

 Stojánky na kola ve městě 

 možnost vyžití - bazén 

 asfalt. cyklo bazék (koupák?:) 

 fungující kulturní středisko (divadelní předplatné je světlá vyjímka) 

 cyklostezky 

 Skatepark nebo hřiště pro starší děti provozující různé adrenalinové sporty (např. horolezectví) a dráha 
na in-line brusle. 

 Víceúčelové sportovně-kulturní centrum 

 zkvalitnění a rozšíření lékařské péče- zubař, dermatolog 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách 

 cyklostezky 

 Více zájmových aktivit 

 WC 

 kanalizaci, kino, bazén 

 otevírací dobu některých obchodů 

 kino, veřejné koupaliště 

 čištění oděvů 

 postih pejskařů - aby uklízeli a dávat pokuty 

 Postrádám stále funkční semafor, jediný bezpečný. 

 bezbariérové přístupy 

 bazén 
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 bazén, kluziště 

 více kont. 

 více odpadkových košů . lepší úklid 

 restauraci se zahrádkou 

 kino, inline dráha 

 kino 

 kino, zahradní restauraci 

 biokontejnery 

 akce na náměstí 

 bazén kino 

 automyčka 

 kino bazén 

 kino 

 kino, dět. hřiště 

 Odpadkové koše 

 Volná místa v MŠ 

 myčka 

 klidné bydlení 

 dostuzpnější informovanost seniorů 

 kino 

 prolézačky a hřiště pro děti 

 sportoviště pro děti 

 k čemu je bazén v pečovateláku? 

 řádnou činnost městské a státní policie 

 konkurenční lékárny 

 veřejné WC u hřbitova, místní doprava 

 kino, divadlo, bazén 

 opravit cesty u polikliniky 

 oprava obuvi 

 zařízení pro děti 

 malá dostupnost veřejných WC 

 značkové prodejny oblečení 

 koupaliště , bazén 
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 lepší kulturní vyžití - divadlo, koncerty, přednášky 

 výtluky n Nádražní ul. 

 údržba zeleně ve městě 

 kvalitní kulturní akce 

 bioodpad - svoz 

 společenské vyžití 

 cyklostezka na Stochov - lepší povrch 

 kulturní altán na náměstí přesun rudoarmějců na jiné místo (parčík u evang. kostela) 

 dětská hřiště u vodojemu, u hřbitova 

 kino 

 kino, koncerty 

 nižší poplatky za směsný odpad 

 klidnou zónu 

 častější čištění komunikací 

 otevření pošty přez poledne, zubní ordinaci pro nové pacienty 

 neustále neposekané prostranství při silnici od rodinných domů k PENNY - cesty pro pěší na nákupy 

 málo kaváren 

 po stránce kulturní tady "chcíp pes" 

 lavička v Husově ul. 

 kvalitnější náplň pořadů v NKC 

 dětské dopravní hčiště 

 alespoň ještě jedno dětské hřiště v okolí 6ižkova nám. 

 drobné opravny 

 kino 

Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK - Otázka: Chcete sdělit něco dalšího, co se 
nevešlo do formuláře? 

 

Město by se mělo postarat o rekonstrukci hygienických zařízení v poliklinice 

 děkuji! 

 aby se rada města zamyslela nad přístupem k občanůma jejich názorům a neupřednostňovala rádoby 
vlivné a bohaté občany které zde akorát machrují a myslí si že mohou v tomto městě všechno jakoby 
jim to tady patřilo 

 oblast využití energií z obnovitelných zdrojů 
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 Je příšerné, jak zbytečně se v zimě solí chodníky. I když to vadí hodně lidem, stejně se tak děje dál. 
Existuje i jiné ošetření chodníků prováděné po staletí a lidé také žili! Není přeci nutné, pokud není 
ledovka, nasolit nesmyslně chodník! Jsou města i vesnice, kde se solí jen ledovka, nikoli 
centimetrový poprašek sněhu. Dost často se v té neodklizené břečce chodí hůř a klouže to víc, než 
na neošetřené části chodníku. 

 ne 

 i přes některá negativa a výhrady je vidět, že město vedete správným směrem - jen tak dál 

 Myslím si, že by pro všechny, kdo bydlí v Rakovnické ulici a podél Karlovarské ulice ocenili autobusovou 
zastávku i čerpací stanice. 

 - ne všechno, co není ve městě pěkné je vinou špané práce MěÚ, ale jsou záležitosti, které by mohly jít 
lépe a jednou z nich je spolupráce s technickými službami - ty za vzhled a čistotu města odpovídají a 
tato stránka je v žalostném stavu, stačí se podívat do okolních obcí např. do Stochova, Lánů... 

 Prosím o řešení situace při výjezdu z ulice Okružní do ulice Nádražní. Zleva zde kvůli stojícím autům není 
vidět...zajímavé, že tudy denně městská policie tolikrát projede a nijak to neřeší. 

 Nevyhovující frekvence odvozu směsného odpadu od rodinných domů. Stávající 1x za 14 dní je 
především v letních měsících naprosto nevyhovují. V případě dovolené v termínu odvozu může 
odpad zůstat v kontejneru i celý měsíc. Uvítali bychom standardně odvoz 1x za 7 dní, tak jak je tomu 
běžné v jiných obcích. 

 Alej ke hřišti je klidné místo v zeleni, v zimě je však cesta blátivá a tudíž se nedá využívat. 

 k bioodpadu, chtěl bych přistavit popelnici, vzhledem k tomu, že jako tříčlená rodina zaplatíme téměř 
2000,- Kč na rok za svoz odpadu, jsem ochoten za tento odpad platit do 150,- Kč ročně, navíc tento 
odpad nezatěžuje okolí. V současné době vozím trávu do sběrného dvora. 

 Dotazníky nic nevyřeší. Je to alibi před volbami. 

 Není vůbec osvětlena část cesty za domem Husova 822, přitom to je jediná cesta na náměstí a zpět. 
Stačilo by 1-2 menší světla na kraji, jem zhruba metr nad zemí, aby to nesvítilo lidem do oken. 

 Povazuji za velkou ostudu mesta-uredniku, ze leckdy podlehaji zadostem, tlakum svych pratel - pri 
prijimani do MS, pri vyberu ucitelu v ZS, pri budovani silnice/chodniku v jejich miste bydliste, ap. 

 výrazně lepší komunikace města od roku 2010, pochvala 

 Zvážit vybudování či zvelebení nějakého místa pro letní koupání s důrazem na pořádek, dostatečný 
prostor a bezpečnost pro děti. 

 Myslím, že se spousta věcí zlepšila. Například to, že se spravují chodníky lépe - tedy celé - a nejen kolem 
náměstí. 

 Mám pocit malého zapálení pro věc ze strany pracovnic Městských kulturních zařízení. 

 ocenila bych snížení hlučnosti a prachu z ČLUZu např. vysazením stromořadí mezi sídlištěm a závodem. 

 Celkově jsem s tímto městem spokojený a řadu let zde bydlí naše rodina. Nikdy se však nesmířím s 
tím,že si město udělalo byznys z parkování obyčejných občanů... Parkování je služba obyvatelům, 
aby měli pohodlný a spokojený život. Není to způsob jak přivést do kasy města a policie další zdroj 
příjmů. Vážené město,žijeme v roce 2014 a téměř každý obyvatel starší 20 let vlastní automobil. To 
si musíte uvědomit.Není to přežitek,ale nezbytný nástroj každého k tomu, aby se dostal do solidního 
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zaměstnání (tady opravdu nevím o jediném dobře placeném místě) nebo do obchodu. PŘESTAŇTE SI 
DĚLAT Z LIDÍ DOJNÉ KRÁVY !!!! 

 Důsledné a přísné postihy pro majitele psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, popř. zvýšení poplatků za 
psa. 

 Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve 
školách a školkách 

 moc se toleruje parkování na trávníku a zákazech stání 

 Chybí sociální byty, veřejné WC, chodníky, zakázat nonstopy 

 nelíbí se mi jezírko na náměstí, je špatně zabezpečené 

 Děkuji za zimní údržbu 

 silný a častý zápach kanalizace venku i v domech 

 Kladně hodnotím práci sběrného dvora. Bylo by možné alespoň jeden den v týdnu prodloužit otevírací 
dobu pro pracující mimo N.S.? 

 nové chodníky u vodárny - kde chodí pár lidí, a naopak kde chodí spousta lidí jsou katastrofální - směr 
od nám. Smetany na autobus okolo pekárny, pak od staré pošty směr market 

 Přechod u školní jídelny - nefunkční semafor. 

 zprovoznit fontánu na náměstí, nebo dát něco místo ní 

 rozsvědcení vánočního stromu by mělo být v neděli nebo v sobotu 

 pracovat na soběstačnosti obce ohledně zdrojů energie 

 Dodělat kanalizaci v celém městě. Místy špatné chodníky. 

 Chodníky v Lipové ul. 

 policie? kde je? 

 doporučuji zrušit non-stopy a herny ve městě 

 Vůbec se mi nelíbí, že město chce utopit (proinvestovat) 1.600.000,- byť dotovaných, na vybudování 
jedné autobusové zastávky. Za takové peníze, by jistě šlo vybudovat zastávek deset. To si asi někdo 
chce namastit kapsu!!! Doufám, že realizací budou pověřeny TSNS. 

 přísnější postup proti lidem, kteří spalují zahradní odpad 

 chybí informovanost obyvatelům městských bytů (záměry města, péče o byty, atd...) 

 nevolení MÚ by se měli lépe chovat, u soukromníka by už byli na pracovním úřadu! 

 bazén a dráha na kolečkové brusle 

 řešit velké znečištění chodníků psími exkrementy 

 revitalizace zelených ploch 

 cykloztezky, napojení do Stochova, odpočinková místa, park 

 obtěžující štěkot psů v Dukelské ul. 

 nutná oprava ul. Máchova 
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 bazén, lavičky v okolí města 

 


