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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	  vést	  

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	  
	  Otazka:	  Kde	  ve	  městě	  potřebuje	  podle	  Vás	  údržba	  komunikací	  nejvíc	  pozornosti?	  
	  
Žižkovo	  náměstí	  
Náměstí,	  přilehlé	  ulice	  
celé	  město	  
nejen	  střed	  města	  
Komunikace	  od	  pošty	  na	  Kocourek	  
ulice	  přilehlé	  k	  náměstí	  
spravit	  silnici	  od	  pošty	  na	  Kocourek	  
všude	  kde	  vázne	  bezpečnost	  
všude	  
celkově	  všude	  
Rabasova	  
Kocourek	  
Kocourek	  
Ulice	  U	  Stadionu	  
všude	  



Přesun	  přechodu	  na	  zatáčku	  u	  Brejchů	  -‐	  vhodnější	  místo!	  
Mšecká	  ulice	  
Psi	  se	  pohybují	  nejen	  volně,	  ale	  jak	  chtějí.	  Zvlášť	  velcí	  jsou	  nebezpeční.	  Majitelé	  po	  nich	  neuklízejí,	  všady	  
jsou	  po	  nich	  hromady	  a	  v	  létě	  si	  děti	  v	  tom	  hrají.	  Je	  to	  velký	  problém	  a	  už	  nevěřím,	  že	  se	  někdy	  vyřeší!	  
Mšecká,	  Ke	  Stadionu	  
různá	  zákoutí	  
Lesní	  ul.	  a	  okolí	  učiliště	  
kulturní	  dům	  a	  chodníky	  okolo=ostuda	  města	  
Komenského	  nám.	  a	  ul.	  Čsl.	  armády	  
chodníky	  
úklid	  po	  psech	  
Křivoklátská,	  poliklinika	  
Chodníky	  -‐	  všude	  jsou	  psí	  výkaly.	  Městská	  policie	  málo	  kontroluje	  pejskaře.	  
u	  školy,	  Ke	  Stadionu,	  Máchova,	  Lomená,	  Husova	  
autobusové	  zastávky,	  náměstí,	  okolí	  kostela	  atd.	  
parkoviště	  Topinkova	  
Mšecká	  ul.	  
parkování	  
na	  Kocourku	  
V	  ul.	  Topolová	  odklidit	  2	  vraky,	  které	  tu	  již	  3	  roky	  stojí	  na	  veřejné	  komunikaci,	  a	  nikdo	  s	  tím	  nic	  nedělá!	  
ul	  1.	  máje	  od	  UNA,	  nám	  B.	  Smetany	  -‐	  ke	  Křivoklátskému	  sídlišti	  
hlavní	  ulice,	  posyp	  po	  zimě	  se	  neuklízí	  a	  splachuje	  se	  do	  kanalizace,	  ta	  se	  zanese	  a	  zmenší	  se	  průtok	  
ad	  údržba	  komunikací	  -‐	  2	  jejich	  stav	  4	  
všude	  
na	  Kocourku	  
všude	  
úklid	  chodníků	  
křivoklátské	  sídliště	  
středookrajové	  ulice,silnice	  ke	  hřišti	  z	  obou	  stran,od	  DD	  ke	  školce,ul.1.máje	  k	  bytovkám,	  Kocourek,	  také	  
přilehlé	  ulice	  od	  Karlovarské	  okolo	  traktorky	  
náměstí	  
na	  Kocourku	  
Palackého	  
kolem	  kostela	  
všude	  
Kocourek	  
město	  komplet	  
všude	  
mimo	  náměstí	  
mimo	  centrum	  
po	  celém	  městě	  
stav	  rozbitých	  chodníků	  různě	  
nevidím	  nedostatky	  
chodníky	  v	  ulici	  1.máje	  
chodníky	  
směr	  poliklinika	  
Mšecká,	  Lesní	  
střed	  města	  hlavní	  průjezd	  



všude	  
střed	  města	  a	  okolí	  
náměstí	  
Jak	  kde.	  
Karlovarská	  
vedlejší	  ulice	  
u	  pošty,	  náměstí	  
Sídliště,	  centrum.	  
Pecínov	  
Na	  kocourku	  
údržba	  chodníků	  v	  okrajových	  částech	  města	  
Kostel,	  zastávky.	  
sídliště	  
Na	  náměstí.	  
Téměř	  všude.	  
Silnice	  a	  chodníky.	  
Okolí	  náměstí.	  
Okolo	  pošty,	  muzeum.	  
Chodník	  z	  města	  k	  poliklinice.	  
Hlavní	  silnice	  -‐	  průjezd	  N.	  Strašecím.	  
chodníky	  
ke	  stadionu	  
okružní	  u	  MKC	  
okružní	  MKC	  
všude,	  palackého	  kolem	  pekárny	  
u	  učiliště	  
škola,	  náměstí	  
Pecínov	  
Palackého,	  ČSA,	  1.	  máje	  od	  Una	  směrem	  k	  sídlišti,	  Rabasova,	  Jiráskova	  od	  MŠ	  k	  DD	  
tam	  kde	  se	  pohybují	  senioři	  -‐	  domov	  důchodců,	  DPS,	  Poliklinika	  
Rudská,	  Zahradní	  
Silnice	  k	  STS	  (rozbitá)	  
náměstí,	  okolí	  školy,	  autobusové	  zastávky,	  poliklinika	  
na	  hlavní	  silnici	  
oprava	  silnic	  /	  děs	  
Tovární,	  Fortna	  
Žižkovo	  náměstí	  
na	  vedlejších	  komunikacích	  
chodníky	  
Pakovište	  Topinkova	  by	  potřebovalo	  úpravu	  povrchu	  
chodník	  z	  Texasu	  na	  náměstí,	  ul.	  1.	  máje	  
okolo	  kulturního	  domu	  
úklidu	  po	  psech!,	  kolem	  kulturního	  domu	  
Hamiro	  
Čsl.	  armády	  od	  Smetanova	  náměstí	  po	  polikliniku	  Křivoklátská,	  podle	  hřbitovní	  zdi	  
všude	  rozbité	  silnice	  a	  chodníky	  v	  postranních	  ulicích	  
zaškrtnuto	  Regulace	  pohybu	  psů...	  a	  Údržba	  komunikací	  a	  chodníků...	  
Autobusové	  spojení	  -‐	  plné	  spoje.	  



boční	  ulice	  
silnice	  
hlavní	  silnice	  
V	  zimě	  -‐	  nejvíce	  kolem	  garáží,	  kde	  na	  to	  totálně	  serete!	  Protože	  zaměstnance	  TS	  zřejmě	  špatně	  platíte!!!	  
chodníky,	  u	  školek	  -‐	  lidi	  se	  psy	  jsou	  bezohlední,	  neuklízí	  exkrementy,	  u	  školek	  je	  pak	  bordel,	  špína	  po	  
psech	  
u	  školek	  chodníky	  
všude	  
křivoklátské	  sídliště	  (Texas)	  úprava	  dětských	  hřišť	  a	  katastrofa	  pískovišť	  
Křivoklátská	  
1.	  máje,	  Křivoklátské	  sídliště	  
hlavni	  silnice	  -‐	  prujezd	  NS,	  Karlovarska	  -‐	  Palackeho	  vcetne	  chodniku	  
ul.J.Šotky	  -‐vzhledem	  k	  velkému	  provozu	  zemědělských	  strojů	  na	  statek	  je	  zde	  velký	  nepořádek,také	  vozy	  
které	  jezdí	  na	  STK	  znepříjemňují	  prostředí	  a	  ulice	  je	  velmi	  prašná	  
Mšecká,	  Lesní,	  Polní	  
Mšecká,	  Lesní,	  Polní	  
náměstí	  
náměstí,	  sídliště	  
Pecínov	  
Pecínov	  
ulice	  1.	  máje	  (chodník),	  Žižkovo	  náměstí	  podél	  RD,	  silnice	  Jiráskova,	  beton	  kolem	  NKC	  
sidliste	  Texas	  
zastávky	  HD,	  chodníky	  
čtvrť	  fortna,	  dokončit	  asfaltový	  chodník	  v	  parku	  za	  kostelem	  k	  vydlážděnému	  chodníku	  (pokračování	  asf.	  
chodníku	  u	  trafostanice	  
všude,	  když	  začne	  sněžit	  
Poliklinika	  -‐	  Palackého	  
Regulace	  pohybu	  psů	  -‐	  situace	  je	  katastrofální.	  Úklid	  žádný.	  Já	  sama	  upomínám	  pejskaře,	  ale	  to	  je	  málo.	  
Všude	  by	  měla	  být	  stejná.	  
náměstí	  
1.	  máje	  
Šotkova	  ulice,	  auta	  jezdí	  jak	  blázni	  
Nedostatek	  pytlíků	  pro	  psy.	  
ulice	  u	  Stadionu	  
1.	  máje	  
Hlavní	  tah	  městem	  úklid	  1x	  za	  rok	  je	  nic,	  před	  20	  lety	  jezdil	  vysavač	  každý	  týden	  
Od	  jatek	  směr	  fotbalový	  stadion.	  
myslím,	  že	  průběžně	  všude	  
Okružní	  ul.	  
náměstí	  
u	  kostela	  
u	  kostela	  
zvýšit	  parkovací	  místa	  u	  polikliniky	  
Silnice,	  všude	  jsou	  díry	  -‐	  kaluže	  -‐	  špína	  (mimo	  oblast	  Na	  Spravedlnosti).	  
Pod	  Větrákem	  
Texas	  
úklid	  po	  psech	  
širší	  centrum	  



kamiony	  firmy	  Losl	  ničí	  chodníky	  ,jejich	  obrubníky,	  když	  vjíždí	  na	  chodníky	  při	  vyhýbání	  kamionu	  DEKRA-‐	  
viz	  u	  zemědělského	  učiliště	  
budování	  chodníků	  se	  hodně	  zlepšilo,	  je	  nutná	  úprava	  úhlopříčky	  park.	  Sv.	  Izidora,	  ideálně	  vytvoření	  
nového	  chodníku.	  Též	  by	  bylo	  potřeba	  nový	  chodník	  Karlovarská.	  Tragická	  je	  komunikace	  u	  Stadionu.	  
Prostor	  kolem	  NKC	  by	  zasloužil	  novou	  zámkovou	  dlažbu	  a	  odstranění	  keřů.	  
Třeba	  u	  autobusových	  zastávek	  a	  cesta	  k	  nim.	  
Ulice	  Palackeho	  od	  zdravotnich	  potreb	  k	  Hoserovi	  (chodnik)	  Ulice	  U	  Stadionu	  v	  cele	  delce	  (silnice)	  
Severni	  strana	  Zizkova	  nam.	  (podel	  domku	  dolu	  k	  ceste	  vedle	  kostela)	  
Mšecká	  a	  Lesní	  ulice	  
Park	  u	  sídliště	  Křivoklátská.	  Jedná	  se	  o	  spojnici	  pro	  obyvatele	  sídliště	  s	  centrem	  města	  i	  s	  autobusovými	  
zastávkami,	  přitom	  je	  na	  tomto	  místě	  často	  neodklizené	  listí	  či	  sníh,	  zároveň	  jsou	  zde	  cesty	  natolik	  
rozbité,	  že	  by	  si	  zasloužily	  rekonstrukci.	  
Žižkovo	  náměstí,	  jsou	  tam	  díry	  v	  silnici	  a	  tvoří	  se	  louže.	  
Silnice	  na	  Žižkově	  náměstí	  potřebuje	  údržbu,	  jezdí	  tam	  spousta	  aut	  i	  nákladních,	  a	  vozovka	  je	  tím	  hodně	  
poznamenána,	  všude	  jsou	  díry,	  které	  by	  se	  měly	  opravit.	  
Al.	  Jiráska	  byla	  v	  zimě	  po	  napadání	  sněhu	  permanentně	  neprotažená	  i	  když	  je	  to	  jedna	  z	  nejdelších	  ulic	  
ve	  Strašecí.	  
Katastrofální	  stav	  silnic	  v	  celém	  městě.	  
Asfaltový	  povrch	  ulice	  Okružní	  Velké	  procento	  chodníků,	  jízda	  kočárkem	  téměř	  nemožná	  
chodníky:	  spojení	  náměstí	  -‐	  poliklinika	  chodníky	  podél	  hlavní	  komunikace	  
Spíše	  než	  údržba	  komunikací	  by	  mělo	  dojít	  k	  opravě	  komunikací.	  Například	  silnice	  U	  Stadionu	  nebo	  
Máchova	  jsou	  v	  katastrofálním	  stavu.	  
Dle	  mého	  názoru	  údržba	  silnic,	  chodníků	  potřebuje	  pozornost	  po	  celém	  městě.	  
Jsem	  matka	  s	  kočárkem	  (	  popř.	  s	  dítětem	  po	  boku	  ),	  ale	  opravdu	  musím	  zkritizovat	  kvalitu	  chodníků	  ve	  
městě.	  Vím,	  že	  v	  některých	  částech	  už	  k	  opravám	  dochází	  a	  proto	  do	  budoucna	  doufám,	  že	  se	  po	  Strašecí	  
bude	  moci	  chodit	  normálně.	  Dále	  pak	  mě	  hrozně	  vadí,	  když	  musím	  přímo	  na	  náměstí	  a	  v	  jeho	  blízkém	  
okolí	  dávat	  pozor,	  aby	  mi	  dítě	  nestouplo	  do	  psích	  exkrementů.	  
Všude	  -‐	  všude	  žijí	  lidé,	  daňoví	  poplatníci,	  a	  nikoho	  nezajímá,	  zda	  po	  jeho	  chodníku	  chodí	  hodně	  nebo	  
málo	  lidí.	  Chodníky	  jsou	  v	  zimě	  solené	  většinou	  zbytečně,	  pokud	  není	  ledovka,	  stačí	  sníh	  uklidit.	  Po	  
nasoleném	  chodníku	  to	  klouže	  víc,	  než	  po	  neuklizeném.	  Sousedka	  si	  díky	  této	  "údržbě"	  zlomila	  nohu!	  
-‐	  Všude	  -‐	  Stav	  ulic	  Křivoklátská,	  Nádražní	  aj.	  je	  alarmující	  
Nevím	  přesně,	  co	  si	  pod	  pojmem	  "údržba	  komunikací"	  představit.	  Pokud	  by	  se	  jednalo	  o	  stav	  
komunikace,	  tak	  pořádnou	  generálku	  by	  potřebovala	  silnice	  spojující	  hlavní	  silnici	  na	  Čelechovice	  (u	  
jatek)	  a	  poštu	  (u	  stadionu),	  tato	  cesta	  je	  v	  opravdu	  katastrofálním	  stavu	  a	  pouhé	  "látání"	  nově	  vzniklých	  
děr	  jí	  moc	  neprospívá.	  Stejně	  tak	  by	  snesla	  opravu	  silnice	  se	  zmiňovanou	  silnicí	  paralelní	  (čelechovická).	  
náměstí	  
hlavni	  silnice	  a	  náměstí	  
Týká	  se	  pouze	  zimních	  měsíců	  -‐	  Jako	  obyvatel	  ulice	  Buková,	  mi	  občas	  přijde	  nesmyslné,	  že	  je	  udržovaná	  
ulice	  Tovární,	  ale	  Buková	  až	  dodatečně,	  přitom	  tam	  žije	  zcela	  jistě	  mnohem	  větší	  počet	  lidí,	  řidičů.	  
Nenapadá	  mě	  rovněž	  jak	  řešit	  situaci	  s	  parkováním	  na	  výše	  zmíněné	  ulici.	  Mám	  možnost	  parkovat	  v	  
garáži,	  ale	  většina	  sousedů	  má	  mnohdy	  i	  dva	  vozy	  před	  domem	  a	  ulice	  je	  nepřehledná	  a	  přeplněná.	  
Po	  celém	  městě,	  listí	  v	  parku	  před	  školní	  jídelnou	  je	  dosud.	  Sníh	  a	  náledí	  se	  uklízí	  na	  chodnících	  až	  na	  
jaře.	  V	  zimním	  období	  je	  všude	  vrstva	  ledu	  (pokud	  napadne	  sníh).	  Zametací	  stroj	  je	  pouze	  pro	  parádu.	  
Přejede	  ulici	  či	  chodník	  a	  za	  strojem	  je	  uprostřed	  souvislá	  hromádka	  nepořádku.	  Pokud	  si	  uklidíte	  
chodník	  a	  máte	  to	  "štěstí"	  že	  zrovna	  přijede	  tento	  stroj	  -‐	  můžete	  začít	  znovu.	  
Čs.armády	  
hlavní	  tah	  městem	  od	  karlovarské	  ul.	  k	  ulici	  č.s.	  armády	  



ve	  městě	  jsou	  lokality	  kde	  komunikace	  a	  chodníky	  nejsou	  vůbec	  a	  myslím	  si	  ,	  že	  by	  se	  o	  to	  město	  mělo	  
postarat.	  Čerpání	  EU	  dotací	  
čím	  blíže	  centru	  (náměstí)	  tím	  více	  
ul.	  1.	  máje,	  Rabasova	  
úklid-‐všude	  
všude,	  kde	  nejsou	  zámkové	  dlažby	  
V	  centru	  města	  
sídliště	  
Všechny	  hlavní	  ulice	  směřující	  do	  centra	  a	  k	  zastávkám	  BUS	  s	  největším	  pohybem	  lidí	  
Okolí	  kulturního	  centra,	  ulice	  Rudská	  
V	  celém	  Strašecí,	  pozornost	  je	  zatím	  věnována	  jenom	  náměstí	  a	  autobusové	  zastávce	  na	  Prahu.	  
Nelíbí	  se	  mi	  zimní	  údržba,	  zejména	  rozsah	  solení	  s	  následným	  neodklízením	  vzniklé	  břečky,	  u	  
prohrnování	  vozovek	  zahrnování	  přechodů	  pro	  chodce	  u	  chodníků	  a	  zahrnování	  ploch	  vjezdů	  které	  si	  
obyvatelé	  přilehlých	  domů	  odklidili	  
Před	  Tipsportem	  
Všude,	  nedostatečná	  byla	  zimní	  údržba.	  Nepořádek	  na	  chodnících	  a	  vozovkách	  po	  zimě	  je	  velmi	  
znepokojující.	  Zametací	  vozidlo	  TS	  sice	  jezdí,	  ale	  za	  ním	  je	  stále	  stejné	  množství	  štěrku!	  
Vymletá	  silnice	  u	  Kocourku.	  Chodník	  na	  Palackého.	  
dodělání	  chodníků	  v	  ul.	  Al.	  Jiráska	  komunikace	  +	  chodník	  v	  ul.	  1.Máje	  
oblast	  Žižkovo	  náměstí,	  Tovární,	  Do	  Hlinišť	  
Co	  do	  kvality	  komunikace	  -‐	  celá	  ul.	  Okružní,	  nezrekonstruovaná	  část	  ulice	  A.	  Jiráska,	  zbytek	  ulice	  vojty	  
Kychynky	  k	  zahrádkám.	  Zimní	  údržba	  (úklid	  sněhu)spokojenost,	  totéž	  odvoz	  odpadu.	  Co	  do	  vzhledu	  a	  
funkčnosti	  -‐	  tzv.	  "palouček",	  prostředí	  příjemné,	  kdyby	  nebylo	  místem	  trávení	  volného	  času	  té	  části	  
mládeže,	  která	  ho	  využívá	  jako	  "místo	  stranou"	  pro	  popíjení	  alkoholu	  (v	  nejlepším	  případě),	  s	  následným	  
dopadem	  do	  pořádku	  tohoto	  místa.	  
ulice	  ke	  Stadionu-‐park,Palackého,bez	  výronu	  a	  bláta	  nelze	  dojít	  k	  autobusu	  bez	  úhony	  
Všechny	  komunikace	  ve	  špatném	  stavu	  po	  zimním	  období.	  
Všechny	  komunikace	  ve	  špatném	  stavu	  po	  zimním	  období.	  
Věnovat	  více	  času	  údržbě	  komunikací.	  
Žižkovo	  náměstí	  
úklid	  po	  psech	  je	  stálý	  problém,	  ale	  spíše	  pejskařů,	  než	  těch,	  co	  po	  nich	  uklízí-‐vetší	  represe	  ?	  osvěta	  ?	  
počkáme	  ,	  až	  se	  lidé	  vychovají	  sami?	  

Okruh	  1:	  BEZPEČNOST	  A	  INFRASTRUKTURA	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
Lepší	  by	  bylo	  náměstí	  bez	  aut	  
Komunikace	  -‐	  ul	  .A.	  Jiráska	  -‐	  proč	  se	  opravovala	  část	  ulice	  a	  chodníků?	  
Hrozný	  stav	  chodníků	  od	  zastávky	  k	  sídlišti	  Rakovnická	  
v	  zimě	  uklízet	  hromady	  sněhu	  u	  autobusových	  zastávek	  
ulice	  Mšecká,Sportovní,	  U	  stadionu	  
schází	  chodníky	  na	  obou	  stranách	  ulic,	  stávající	  opravit	  
ulice	  Mšecká,	  Sportovní,	  U	  stadionu	  
na	  náměstí	  jsou	  hezké	  lavičky,	  ale	  bez	  opěradel,aby	  si	  tam	  mladí	  nedávali	  nohy	  -‐	  na	  dříve	  narozené	  se	  
nedíváte	  
prodloužit	  chodník	  na	  konic	  ČSLA	  k	  cestě	  pro	  cyklisty/běžce	  do	  Stochova,	  aby	  se	  nemusela	  2x	  přejít	  
hlavní	  silnice	  



na	  náměstí	  zasadit	  např.	  rododendrony,	  květiny,	  menší	  keře,	  živé	  zakrslé	  ploty	  
velmi	  nebezpečná	  spodní	  část	  Karlovarské	  ulice	  -‐	  auta	  při	  míjení	  se	  vjíždějí	  až	  na	  chodníky	  -‐	  katastrofální	  
stav	  obrubníků	  Absence	  sáčků	  na	  psí	  exkrementy	  a	  košů	  
Hospoda	  "výčep	  práce"	  -‐	  není	  výjimka	  rámus	  a	  zpěv	  do	  pozdních	  hodin	  psí	  výkaly	  -‐	  je	  úžasné	  vidět	  
postaršího	  pána	  z	  domu	  č.	  702,	  který	  už	  roky	  nechává	  vykonávat	  potřebu	  svého	  psího	  miláčka	  na	  
chodníku	  přes	  ulici,	  kde	  bydlí.	  Chodník	  je	  hlavní	  spojení	  se	  sídlištěm	  a	  školkou	  u	  Lesíka.	  A	  že	  se	  těch	  
hovínek	  po	  zimě	  nastřádalo.	  
katastrofální	  stav	  místních	  komunikací	  a	  chodníků	  
Ke	  Stadionu	  ul.	  Nutná	  DZ	  přechod	  pro	  chodce	  č.	  IP6	  =	  ul.	  Havlíčkova	  -‐	  JIřího	  Šottky	  !!	  Jako	  je	  z	  opačného	  
směru.	  
trestat	  pejskaře,	  že	  neuklízí	  po	  psech	  
Chybí	  pěkná	  dominant	  náměstí	  
Alarmující	  je	  absence	  zábradlí	  před	  vchodem	  do	  školy	  -‐	  děti	  občas	  vběhnou	  rovnou	  do	  vozovky.	  
větší	  vizibilita	  MP,	  regulace	  ne	  pohybu	  psů,	  ale	  úklid	  po	  nich	  -‐	  vice	  sáčků	  +	  kampaň,	  údržba	  trávníků,	  
vzhled	  štítů	  budov,	  chodníky	  -‐	  drobné	  opravy,	  čištění,	  jarní	  úklid!	  
ad	  1)	  zbytečná	  šikana	  za	  parkování	  
MP	  by	  měla	  být	  vice	  vidět	  ve	  městě	  (pátky	  +	  soboty	  večer	  -‐	  diskotéky	  a	  nepořádek)	  
Není	  třeba	  regulovat	  pohyb	  psů,	  ale	  musí	  se	  vyřešit	  úklid	  po	  nich.	  
Městskou	  policii	  potkávám	  jen	  zřídka	  (velmi	  málo).	  
Nevýrazně	  značené	  přechody,	  některé	  na	  nebezpečných	  místech	  -‐	  viz.	  sběrné	  suroviny	  ul	  J.	  Šottky!	  nad	  
hospodou	  U	  Brejchů	  
špatně	  značené	  přechody	  (naproti	  Čs.	  spořitelně,	  Šottkova,	  naproti	  bývalé	  mototechně)	  
chodníky	  Čsl.	  armády,	  1.	  máje,	  Křivoklátská	  
Na	  přechodu	  jezdí	  hodně	  řidičů	  nezodpovědně.	  Upozorňovala	  jsem	  už	  vloni!	  
ad	  psi	  -‐	  Katastrofa	  -‐	  nikdo	  to	  po	  nich	  nesbírá.	  Maximálně	  před	  svým	  domem	  při	  venčení,	  ale	  když	  jdou	  se	  
psem	  do	  města,	  tak	  je	  to	  ani	  nenapadne.	  
Nejhorší	  2	  přechody	  jsou	  u	  pojišťovny	  a	  kadeřnictví	  (dříve	  byl	  jeden	  uprostřed	  křižovatky).	  Zkuste	  si	  jít	  s	  
kočárem	  od	  pojišťovny	  ke	  zverimexu	  nebo	  z	  náměstí	  ke	  kadeřnictví	  -‐	  řekla	  bych	  že	  v	  těchhle	  směrech	  
jsou	  nepoužitelné!	  
Lipová	  
špatný	  stav	  chodníků	  i	  komunikací,	  oprava	  jen	  části	  chodníků	  
neuznávám	  vybírání	  poplatků-‐novodobý	  systém	  chamtivého	  kapitalismu	  
dbát,	  aby	  majitelé	  uklízeli	  výkaly	  po	  psech,	  pokračovat	  v	  opravách	  chodníků	  
upravte	  vyhlášku	  o	  volném	  pohybu	  psů	  v	  obydl.částech	  na	  vodítku	  
v	  2.pol.dubna	  by	  už	  mohly	  být	  zameteny	  chodníky+kraj	  ulice	  (štěrk	  po	  zimě-‐př.	  Jiráskova)	  
chybí	  přechod	  u	  bývalých	  zdrav.potřeb,	  kruh.objezd	  u	  Lidlu,	  díra	  před	  Penny	  a	  NKC	  a	  špatný	  stav	  silnice	  v	  
Okružní	  
všichni	  pejskaři	  se	  dušují,	  že	  sbírají	  po	  svých	  miláčcích,	  ale	  trávníky	  rak.sídliště	  jsou	  psí	  WC	  
co	  se	  děje	  s	  penězi-‐poplatek	  za	  psa	  
konečně	  opravit	  chodníky	  v	  parku	  naproti	  domova	  seniorů,	  než	  si	  zlomíme	  nohu!!!	  
vybudovat	  chodník	  od	  dětského	  domova	  směrem	  k	  ČSA	  
není	  chodník	  v	  Okružní	  od	  DD	  směrem	  k	  ČSA	  
Zlepšit	  činnost	  Městské	  policie,	  zejména	  nepřehlížet	  auta	  na	  zákazu	  zastavení.	  Více	  kontrolovat	  v	  
Topinkově	  ulici.	  
poslední	  bod-‐úklid-‐2	  ale	  opravy-‐4	  
Celé	  město	  plus	  placené	  parkoviště,	  hrůza.	  
Majitelé	  psů	  neuklízí	  výkaly.	  Nejhorší	  situace	  -‐	  chodníky	  od	  dětského	  domova	  k	  nové	  zástavbě.	  
Takže	  -‐	  stejně	  jako	  minulý	  rok	  -‐	  Palackého	  ulice	  -‐	  chodník	  stále	  v	  dezolátním	  stavu.	  



omezit	  parkování	  na	  náměstí	  a	  průjezd	  aut	  celkově,	  vyřešit	  cesty	  v	  parku	  k	  fotbalovému	  hřišti	  
nedostatek	  košů	  na	  psí	  exkrementy	  a	  sáčků	  
jezírko	  na	  nám.	  je	  ostuda,psí	  h.-‐hrůza,park.hodiny-‐vyhozené	  peníze	  
V	  křivoklátské	  ulici	  č.p.	  880	  stojí	  neustále	  dvě	  vozidla,	  musím	  svým	  autem	  jezdit	  po	  trávě	  a	  ničit	  
obrubník.	  Chybí	  přechody	  ze	  sídliště	  Křivoklátská	  směr	  Rynholec.	  Psí	  exkrementy	  téměř	  na	  dětském	  
hřišti.	  V	  sídlišti	  Křivoklátská	  si	  děti	  nemají	  kde	  hrát.	  Na	  každé	  zelené	  ploše	  je	  "nasráno".	  
po	  zametači	  zůstávají	  nečistoty	  
Jsem	  pejskař	  a	  o	  to	  víc	  mě	  zlobí,	  že	  ne	  všichni	  po	  svých	  miláčcích	  uklízejí.	  Tím	  spíš,	  že	  často	  na	  místech,	  
kde	  se	  pohybují	  děti.	  Chybí	  přechod	  na	  ústí	  Křivoklátské	  do	  Čsl.	  armády	  (směr	  Rynholec)	  a	  ze	  sídliště	  
směrem	  k	  večerce,	  případně	  u	  hřbitova.	  
Mšecké	  sídliště,	  celé.	  
Zdůraznit	  dohled	  na	  spoluobčany	  užívající	  drogy	  -‐	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  a	  za	  kostelem.	  
Okružní,	  Křivoklátská	  
Od	  polikliniky	  -‐	  směr	  Rynholec,	  silnice	  +	  chodníky	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
Parky.	  
Rádi	  chodíme	  do	  parků	  proti	  poliklinice,	  po	  parku	  pobíhají	  pejsci	  a	  majitel	  extrem.	  neuklízí,	  nebezpečí	  
vkročit	  na	  trávník.	  A	  nejhorší	  je,	  že	  není	  možné	  si	  v	  klidu	  sednout	  na	  lavičku,	  které	  tu	  nejsou!!	  Takže	  
hlavně	  je	  to	  pro	  pejskaře.	  
Obludná	  budova	  "SVOP"	  +	  schodiště	  
Placená	  parkoviště	  -‐	  katastrofa.	  
0	  -‐	  regulace	  pohybů	  psů.	  Co	  měl	  úřad	  na	  mysli?	  
V	  Křivoklátském	  sídlišti	  +	  chodník	  v	  parku.	  
Více	  odpadkových	  košů	  v	  parku	  ke	  hřišti.	  
Palackého	  -‐	  Karlovarská	  včetně	  chodníků	  
mšecká	  a	  sportovní,	  tyto	  ulice	  jsou	  tankodrom	  
parkování	  v	  centru	  a	  okolí	  tragédie	  -‐	  bez	  peněz	  to	  nejde	  
Parkuje	  se	  na	  trávníkových	  plochách	  viz.	  karl.	  silnice	  
Městská	  policie	  jedna	  hrůza	  -‐	  zrušit,	  jsou	  nanic	  
Ve	  velmi	  špatném	  stavu	  je	  chodník	  kolem	  kulturního	  centra	  Městská	  policie	  by	  měla	  častěji	  kontrolovat	  
schodiště	  u	  kulturního	  centra,	  mladí	  tam	  kouří,	  popíjejí	  a	  dělají	  nepořádek	  
park	  (chodník)	  v	  sídlišti	  
Fetující	  mládež	  v	  oblasti	  Paraplíčka	  
nedostatek	  odpadkových	  košů	  mimo	  centrum	  města	  
chybí	  autobusové	  spojení	  na	  Slaný	  a	  večerní	  spoje	  vůbec	  
Potřeba	  nových	  chodníků	  (úrazy)	  Žižkovo	  náměstí,	  Spěšné	  
autobusové	  spojení	  do	  Kladna	  a	  Slaného	  špatné	  
v	  zimě	  odvoz	  sněhu	  z	  chodníků,	  kde	  se	  střetává	  se	  silnicí	  
nelíbí	  se	  mi,	  že	  psi	  chodí	  bez	  vodítka	  (obzvlášť	  velká	  plemena)	  -‐	  v	  Texasu	  je	  to	  běžné!	  Všude	  je	  plno	  psích	  
výkalů	  
kolem	  kostela	  
nedostatek	  odpadních	  košů	  po	  celém	  Strašecí	  na	  vyhazování	  psích	  exkrementů.,	  udělat	  novou	  fontánu	  
nebo	  raději	  žádnou	  
Postih	  majitelů	  pejsků,	  kteří	  po	  nich	  neuklízejí.	  
Jinak	  velmi	  spokojena	  s	  touto	  oblastí.	  Děkuji.	  
velké	  množství	  velkých	  psů	  běhá	  volně	  a	  majitelé	  po	  nich	  neuklízí	  -‐	  to	  je	  nutné	  řešit	  
majitelé	  psů	  neuklízí	  exkrementy	  hlavně	  u	  školek	  
u	  bytovek	  se	  neuklízí,	  TS	  spoléhají,	  že	  si	  občané	  uklidí	  sami	  
NS-‐Slaný:	  mnoho	  linek	  bylo	  zrušeno	  náměstí:	  Kašna	  je	  tragická	  ostuda	  



odvoz	  odpadů	  1x	  za	  14	  dní:	  NESMYSL,	  akorát	  se	  to	  povaluje	  kolem	  kontejneru	  
po	  psech	  si	  má	  uklízet	  každý	  sám,	  ale	  chybí	  stojany	  se	  sáčky	  a	  koše	  na	  exkrementy.	  
Proč	  se	  uklízí	  komunikace	  někde	  často	  a	  jinde	  ne	  
uvítali	  bychom	  přechod	  na	  konci	  28.října	  
vadí	  mi	  odvoz	  odpadu	  1x	  za	  14	  dní	  pro	  2	  osoby	  
Chodníky	  od	  polikliniky	  do	  města	  
Ulice	  1.máje	  směrem	  ke	  Křivoklátské	  -‐	  chodník	  katastrofální!	  
auta	  na	  náměstí	  nepatří	  -‐	  vožení	  dětí	  do	  školy	  
Málo	  laviček.	  Trasa	  Křivoklátské	  sídliště	  -‐	  náměstí	  není	  kde	  odpočinout.	  
Mám	  taky	  psa,	  ale	  snad	  nikdy	  jsem	  po	  něm	  nic	  na	  zemi	  nenechala.	  Ať	  policie	  dává	  pokuty	  za	  výkaly	  
nechané	  v	  Křivoklátském	  sídlišti.	  
autobusové	  a	  vlakové	  spojení	  -‐	  chybí	  vlak,	  který	  by	  odjížděl	  z	  Prahy	  v	  cca	  23.00	  -‐	  odvoz	  z	  odpolední	  
směny	  a	  kultury	  
problém	  se	  psy	  
mládež	  tam	  dělá	  nepořádek	  
mládež	  dělá	  nepořádek	  u	  kostela	  
kontrola	  psů,	  úklid	  exkrementů	  
Kdy	  bude	  někdo	  postihovat	  neslušné	  pejskaře,	  kteří	  si	  nevšímají	  výkalů	  svých	  psů?	  
Od	  polikliniky	  do	  města	  -‐	  tráva	  vydupaná	  -‐,	  bláto	  -‐	  minimální	  náklady	  -‐	  málo	  práce,	  náměstí	  u	  vodotrysku	  
chybí	  stojany	  a	  pytlíky	  na	  psí	  exkrementy	  a	  následná	  osvěta	  ze	  strany	  města	  a	  aktivita	  ze	  strany	  městské	  
policie	  
nespokojen	  fotovoltaickými	  elektárnami	  ve	  městě	  -‐	  viz	  bývalý	  Plynoservis	  vedle	  zemědělského	  učiliště	  a	  
STK	  -‐	  kdo	  to	  dovolil?	  
Myslím	  si,	  že	  silnice	  před	  poštou	  by	  měla	  být	  od	  strany	  z	  muzea,	  resp.	  u	  Stavebnin	  uzavřená.	  Jednak	  tam	  
věčně	  manipulace	  s	  vozíky	  s	  nákladem	  brzdí	  a	  ohrožuje	  dopravu	  a	  chodce,	  přejíždějí	  a	  nebezpečně	  
popojíždějí	  a	  pak	  je	  u	  školy	  dole	  směrem	  ke	  Sportce	  velký	  provoz,	  který	  zejména	  v	  době	  poledních	  pauz	  
značně	  ohrožuje	  žáky	  školy.	  
Prechod	  v	  Havlickove	  ul.	  u	  knihovny	  je	  neprehledny	  (kere,	  parkujici	  auta	  a	  predevsim	  zatacky)	  -‐	  snizit	  
rychlost,	  odstranit	  kere	  a	  auta?	  Diky	  za	  novy	  prechod	  u	  Optiky	  Renc	  a	  u	  skoly.	  Na	  druhe	  strane	  krizovatky	  
-‐	  od	  byv.	  zdrav.	  potreb	  k	  Vecerce	  -‐	  by	  byl	  prechod	  take	  na	  miste.	  
Nový	  povrch	  chodníků	  na	  Žižkově	  náměstí,	  obrubníky.	  
Chodníky	  na	  Žižkově	  náměstí	  jsou	  v	  katastrofálním	  stavu.	  
Pobyh	  psů	  není	  takový	  problém,	  ale	  to,	  že	  ve	  městě	  stojí	  stojany	  na	  pytlíky	  pro	  psí	  exkrementy,	  které	  zejí	  
prázdnotou,	  to	  je	  podle	  mě,	  jako	  pejskaře,	  zásadní	  nedostatek.	  
dle	  mého	  názoru	  je	  na	  náměstí	  málo	  květeny,	  pamatuji	  si	  jako	  malá,	  že	  byly	  vysázeny	  i	  různé	  ornamenty	  
-‐	  myslím,	  že	  městský	  zahradník	  by	  se	  uživil	  
koncept	  náměstí	  je	  dobrý,	  avšak	  vzhled	  je	  nesourodý	  (např.	  různobarevnost	  fasád,	  výkladce	  obchodů),	  
potřeba	  údržby	  chodníků	  (především	  "spojovací	  šikmé")	  možnost	  vsazení	  do	  charakteru	  náměstí	  
modernějších	  prvků	  
Myslím	  si,	  že	  například	  silnice	  Jiřího	  Šotky	  u	  školky	  Na	  Kocourku	  je	  poměrně	  frekventovaná	  a	  někteří	  
řidiči	  tímto	  úsekem	  projíždějí	  dost	  rychle.	  Do	  tohoto	  místa	  by	  se	  hodily	  zpomalovací	  pásy.	  
Nevhodný	  přechod	  u	  kadeřnictví	  (poblíž	  bývalého	  kina).	  
-‐	  Nespolehlivé	  parkovací	  automaty	  
Co	  se	  týče	  psů	  a	  jejich	  majitelů.	  S	  volným	  pohybem	  psů	  problém	  nemám,	  jelikož	  na	  ně	  nenarážím,	  
bohužel	  na	  stopy	  po	  psech	  narazím	  téměř	  na	  každém	  kroku.	  Zejména	  strašecké	  chodníky	  jsou	  v	  tomto	  
ohledu	  opravdu	  příšerné.	  Možná	  by	  pomohlo	  nainstalovat	  větší	  množství	  košů	  se	  sáčky	  pro	  pejskaře,	  ale	  
obávám	  se,	  že	  to	  budou	  pouze	  vyhozené	  peníze,	  protože	  tento	  problém	  je	  hlavně	  v	  majitelích	  psů,	  kteří	  
to	  prostě	  uklízet	  nechtějí.	  



U	  nádraží	  by	  bylo	  dobré	  udržovat	  pořádek	  je	  to	  tam	  dost	  nevzhledné	  
dole	  u	  nádraží	  
Bezpečnost	  dětí	  nemám	  možnost	  hodnotit.	  Regulace	  pohybu	  psů	  dle	  mého	  názoru	  není	  nutná,	  úklid	  je	  
věc	  majitelů	  -‐	  klidně	  bych	  zavedl	  pokuty,	  ať	  si	  nechají	  kálet	  svoje	  miláčky	  doma	  v	  obýváku.	  Náměstí	  by	  
bylo	  pohodovější	  místo,	  případně	  i	  pro	  sdružování	  lidí,	  v	  případě,	  zrušení	  silnice.	  -‐	  Vznikl	  by	  prostor	  pro	  
zkrášlení	  -‐	  třeba	  formou	  referenda	  -‐	  chybí	  dominanta	  města	  a	  co	  by	  bylo	  lepší,	  než	  něco	  co	  si	  sami	  
vymyslíme,	  nejlépe	  vyrobíme.	  Po	  Strašecí	  chodím	  pěšky,	  parkování	  v	  centru	  bych	  oželil.	  
Úklid	  po	  psech	  je	  pouze	  v	  okolí	  náměstí.	  Další	  ulice	  a	  parky	  jsou	  jen	  pro	  otrlé.	  Koše	  na	  psí	  výkaly	  nejsou	  v	  
ulicích	  vidět.	  Takže	  pokud	  by	  je	  chtěl	  někdo	  uklidit,	  musí	  si	  je	  odnést	  domu.	  
Velký	  problém	  vidím	  hlavně	  v	  úklidu	  exkrementů	  po	  psích	  miláčcích.	  Myslím,	  že	  by	  si	  měli	  lidé	  po	  psech	  
uklízet	  sami	  a	  měla	  by	  na	  to	  důsledně	  dohlížet	  městská	  policie	  a	  hříšníky	  tvrdě	  za	  neuklizení	  postihovat.	  
Nevím,	  proč	  by	  měli	  lidé	  kličkovat	  mezi	  pozůstatky	  od	  psů	  a	  zrovna	  tak	  nevidím	  důvod,	  proč	  by	  po	  
neukázněných	  lidech	  měli	  tuto	  činnost	  vykonávat	  pracovníci	  TS,	  když	  by	  tento	  vynaložený	  čas	  mohli	  
věnovat	  např.	  výsadbě	  rostlin	  apod.	  
oprava	  chodníku	  na	  straně	  polikliniky	  
uklízení	  sněhu	  na	  chodnících	  hodnotím	  tuto	  zimu	  velice	  uspokojivě	  a	  také	  bych	  chtěla	  pochválit	  
Městskou	  Policii,	  kterou	  jsem	  za	  poslední	  rok	  2x	  volala	  a	  vždy	  přijeli	  rychle	  a	  problém	  k	  mé	  spokojenosti	  
vyřešili.	  Jen	  je	  trochu	  škoda,	  že	  když	  občan	  z	  NS	  vytočí	  propagované	  číslo	  156,	  dovolá	  se	  do	  Rakovníka,	  
kde	  nejsou	  vždy	  úplně	  příjemní...	  Proto	  bych	  radila	  více	  propagovat	  mobilní	  číslo	  na	  MP	  Nové	  Strašecí.	  
Vzhled	  náměstí	  a	  stav	  chodníků	  na	  náměstí	  je	  otřes.	  
městu	  chybí	  zahradník	  nevidím	  na	  náměstí	  květiny	  třeba	  jako	  v	  době	  před	  rokem	  89	  
bezpečnost	  dětí	  před	  školou	  a	  jídelnou	  je	  na	  dobré	  úrovni,	  ale	  úprava	  okolí	  je	  nevyhovující.	  
Ve	  strategii	  města	  chybí	  dořešení	  přemístění	  školní	  jídelny	  do	  areálu/bloku	  školy,	  aby	  děti	  nemuseli	  přes	  
hl.	  silnici.	  SRPŠ	  již	  prostřednictví	  p.	  ředitele	  ZŠ	  toto	  vznesla	  a	  urgovala.	  
chodníky	  bez	  zámkových	  dlažeb	  jsou	  ve	  velmi	  špatném	  stavu,	  silnice	  by	  bylo	  třeba	  kompletně	  
zrekonstruovat	  a	  ne	  lepit	  na	  týden	  díry	  
Celkový	  vzhled	  domů	  a	  ulic	  při	  průjezdu	  městem	  -‐	  4	  
obecná	  připomínka	  ke	  způsobu	  hodnocení	  -‐	  hodnocení	  nulou	  by	  se	  mělo	  rozdělit,	  přeci	  není	  jedno	  že	  se	  
nevyjadřuji	  k	  něčemu	  o	  čem	  nemám	  dostatečné	  informace	  nebo	  k	  něčemu	  co	  mi	  může	  být	  ukradený	  
Mrzí	  mě	  situace	  s	  psími	  výkaly.	  Nemůžeme	  si	  s	  dětmi	  už	  v	  pohodě	  vyjít	  na	  procházku.	  Lidé	  si	  přestávají	  
vážit	  spol.	  majetku.	  Bylo	  by	  dobré	  přidat	  odpadkové	  koše	  do	  ulic	  i	  mimo	  centrum.	  
Úklid	  po	  psech	  -‐	  katastrofa	  -‐	  zabudování	  košů	  pro	  psí	  exkrementy.	  Lokalita	  na	  Spravedlnosti	  -‐	  neúnosné.	  
Všichni	  lidé	  sem	  chodí	  venčit	  své	  miláčky	  a	  v	  domnění,	  že	  je	  vedle	  domu	  už	  pole	  si	  myslí,	  že	  není	  třeba	  po	  
svých	  miláčcích	  uklízet.	  Není	  výjimkou,	  že	  před	  domem,	  vjezdem	  do	  garáže,	  či	  na	  trávníku	  před	  plotem	  
máme	  neustále	  nesčetné	  hromádky,	  které	  mi	  můj	  malý	  synek	  s	  oblibou	  nosí	  v	  ruce	  ukázat.	  Prosím	  proto	  
o	  zřízení	  několika	  košů	  na	  výkaly	  v	  této	  lokalitě.	  
špatný	  stav	  okolí	  jídelny,	  chodníků	  v	  parku	  sv.Isidora,	  špatný	  stav	  Rudské	  ulice,	  nebezpečná	  a	  nevzhledná	  
socha	  u	  NKC,	  
U	  školy	  městská	  policie	  u	  školy	  sice	  stojí	  ale	  měla	  by	  tam	  být	  do	  osmi	  kdy	  děti	  dobíhají	  a	  nekoukají	  okolo	  
sebe.	  
Veřejný	  pořádek	  v	  místech	  Palouček	  a	  okolí	  vodárny.	  Shlukují	  se	  zde	  podivná	  individua,	  která	  kromě	  
nepořádku	  zanechávají	  možná	  i	  stříkačky.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  toto	  místo	  je	  velmi	  vyhledávané	  
rodinami	  s	  dětmi,	  je	  to	  velmi	  nebezpečné.	  
jak	  je	  možné	  že	  si	  občan	  sám	  rozkope	  chodník	  a	  technické	  služby	  mu	  ho	  udělají-‐p.3těrba,některé	  ulice	  
postrádají	  i	  jen	  něco	  jako	  chodník,běžte	  se	  projít	  ke	  stadionu	  někdy	  na	  jaře,tam	  se	  nedá	  projít,Palackého	  
to	  samé,Karlovarská	  o	  zlomení	  nohou	  
MP-‐pobýhání	  psů	  a	  venčení.-‐	  Pravidelná	  projížďka	  MP	  nic	  neřeší,	  účinější	  časté,namátkové	  kontroly	  pěší	  
hlídkou.	  



Vadí	  mi,	  jak	  se	  díky	  zpoplatnění	  parkování	  vytratili	  z	  náměstí	  lidé/život.	  

Okruh	  2:	  ŽIVOTNÍ	  PROSTŘEDÍ	  A	  ODPADOVÉ	  HOSPODÁŘSTVÍ	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
Jsem	  pro	  třídění	  odpadu	  a	  jsem	  ráda,	  že	  je	  celkem	  "vše"	  kam	  dát	  -‐	  sběrný	  dvůr	  
chybí	  lavičky	  a	  dětské	  hřiště	  
Sběrný	  dvůr	  odebírá	  jen	  co	  chce	  
sběrný	  dvůr	  odebírá	  pouze	  něco,	  ne	  vše	  
parčík	  za	  zastávkou	  u	  polikliniky,	  zeleň	  v	  sídlištích	  
maření	  snahy	  jednotlivců	  o	  úklid	  před	  domy:	  lidé	  shrabou,	  zametou,	  hromady	  zůstávají	  
málo	  odpadkových	  košů	  nechápu,	  kdo	  navrhuje	  výsadbu	  vysokých	  stromů	  před	  panelové	  domy.	  V	  
rodinném	  domě	  bz	  si	  jistě	  dotyčná	  osoba	  nezasadila	  před	  okno	  strom,	  který	  udělá	  tolik	  bordelu	  a	  vezme	  
veškeré	  světlo.	  Hodila	  bz	  se	  výsadba	  keřů	  a	  nižších	  okrasných	  dřevin.	  
občané	  by	  si	  měli	  po	  sobě	  řádně	  uklízet	  chodník,	  pokud	  jim	  přivezou	  dříví	  či	  uhlí	  na	  topení.	  Málokdo	  po	  
sobě	  uklidí	  do	  čista,	  aby	  druhým	  nedělal	  nepořádek	  na	  jejich	  uklizeném	  chodníku	  
ad	  2	  -‐	  vysázené	  stromky	  ve	  Mšecké	  ulici	  jsou	  v	  žalostném	  stavu!	  Postihovat	  majitele	  psů,	  pokud	  neuklidí	  
psí	  exkrementy.	  
park	  v	  Křivoklátské	  ulici	  -‐	  chybí	  lavičky	  k	  posezení	  
chybí	  více	  odp.košů	  a	  laviček	  
chybí	  odp.koše	  
Střídání	  mist	  na	  sezónní	  odpad	  (zeleň	  jaro	  a	  podzim)	  
Velmi	  bychom	  uvítali	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  u	  Penny	  a	  Lidlu,	  případně	  u	  nádraží.	  
další	  tříděný	  odpad	  -‐	  tetrapack,	  textile	  vzhled	  zeleně	  -‐	  zainteresovaný	  odborník	  
nádoby	  na	  tříd.	  odpad	  pořád	  přeplněné	  
Velký	  nedostatek	  opadk.	  košů	  na	  psí	  exkrementy.	  Městu	  by	  pomohlo	  vice	  zeleně.	  
málo	  laviček	  mimo	  náměstí	  
Málo	  kontejnerů	  na	  staré	  ošacení.	  
nedostatek	  laviček	  a	  odpadkových	  košů	  v	  některých	  ulicích	  
Zametání	  chodníků	  a	  krajnic	  -‐	  vysoká	  prašnost	  při	  průjezdu	  aut.	  
Opravdu	  je	  málo	  košů	  -‐	  např.	  cesta	  do	  Penny,	  Lidlu	  a	  další.	  
velice	  mně	  vadí	  v	  topné	  sezoně	  černý	  dým	  z	  RD,	  viz	  stará	  Karlovarská	  ul,	  zelený	  dům-‐hrozné-‐nejen	  ten	  
málo	  laviček	  
více	  laviček,košů,park	  u	  polikliniky	  více	  využít	  k	  odpočinku,	  kontejner	  na	  elektroodpad	  v	  Křiv.sídlišti	  lepší	  
chodníky	  
v	  Pecínově	  nejsou	  lavičky	  v	  Pecínovské	  ul.	  vytéká	  voda	  ze	  břehu,	  nejde	  používat-‐děravé	  potrubí	  u	  Trubků	  
Pecínov-‐nejsou	  lavičky	  
chybí	  hlavně	  koše	  na	  psí	  ex.	  
častěji	  vyvážet	  kontejnery	  
život	  otravuje	  spalování	  odpadků	  v	  kotlích,	  psí	  exk.	  na	  chodnících-‐tím	  nemyslím,	  že	  to	  je	  věc	  města,	  ale	  
majitelů	  
chybí	  kontejnery	  na	  plasty	  a	  vzdělávání	  spoluobčanů	  v	  otázce	  minimalizace	  odpadu	  
lavičky	  na	  hřbitově	  více	  v	  prostoru(	  u	  obřadní	  síně)	  
Křivokl.sídlišti	  chybí	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
Velký	  rozmach	  zástavby	  na	  úkor	  přírody.	  Málo	  odpočinkových	  míst.	  Čím	  dál	  tím	  víc	  daleko	  do	  přírody.	  



Park	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  je	  v	  hrozném	  stavu,	  bez	  chodníčků,	  bez	  laviček,	  samý	  psí	  výkal.	  V	  zimě	  
nesvítí	  světla.	  Od	  křivoklátského	  sídliště	  kolem	  UNA	  a	  p.	  Lípové	  až	  k	  Penny	  nepotkáte	  jediný	  odpadkový	  
koš.	  
Častěji	  vyvážet.	  
zajistit	  pořádek	  v	  okolí	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad,	  upravit	  stání	  kontejnerů	  
chybí	  klid.zony-‐lavičky	  
přeplněné	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
Lavičky	  mi	  chybí	  na	  sídlišti	  a	  v	  zástavbě	  nových	  rodinných	  domků.	  
Chybí	  sběr	  nápojových	  kartonů	  (tetrapaků),	  třídění	  skla	  (čirá	  ,	  barevná)	  a	  hliník	  kov.	  
Město	  se	  vzhledově	  zlepšilo.	  
Služby	  sběrného	  dvora	  -‐	  krátká	  pracovní	  doba	  
Škoda,	  že	  na	  náměstí,	  kde	  jsou	  pohodlné	  lavičky,	  se	  není	  možné	  opřít	  a	  odpočinout.	  
Řešení	  kontejnerových	  stání	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  -‐	  5.	  
zajistit	  včasné	  vyvážení	  tříděného	  odpadu	  
Nelíbí	  se	  mi	  zdražení	  odpadu	  o	  60%,	  tím	  odnaučíte	  občany	  třídit	  odpad	  -‐	  hodnocení	  4	  
Není.	  
Lavičky	  mimo	  náměstí	  jsou	  staré	  a	  shnilé	  odpadkové	  koše	  k	  mateřské	  školce	  v	  Šotkově	  ulici	  nejsou	  
navýšit	  kontejnery	  na	  plast.	  
Nelíbí	  se	  mi	  zdražení	  odpadů	  o	  60%.	  Tím	  odnaučíte	  občany	  třídit	  odpad.	  -‐	  3.	  
služby	  mps	  -‐	  super	  
nevyhovující	  otvírací	  doba	  sběrného	  dvora	  (např	  sobota	  odpoledne,	  jeden	  den	  v	  týdnu	  délé)	  
Zeleň	  neudržovaná,	  rozježdená	  po	  osobních	  autech,	  kde	  i	  parkují	  viz.	  karl.	  silnice,	  12	  let	  má	  pan	  
Vodrážka	  na	  soukr.	  prostranství	  města	  stát	  lis,	  děti	  po	  tom	  lezou	  a	  až	  se	  stane	  úraz	  tak	  se	  to	  bude	  řešit,	  
policii	  to	  nezajímá,	  že	  pan	  Vodrážka	  za	  pozemky	  neplatí.	  
Velmi	  mi	  vadí	  nevychovaní	  lidé,	  kteří	  ponechávají	  exkrementy	  svých	  miláčků	  téměř	  všude	  a	  nečinnost	  
městské	  policie	  v	  této	  oblasti.	  
kontejnery	  jsou	  často	  přeplněné,	  znamená	  to,	  že	  jejich	  málo.	  
park	  je	  strašný,	  na	  chodníku	  si	  člověk	  může	  rozbít	  nos,	  lavičky	  nejsou,	  cesty	  v	  křivoklátském	  sídlišti	  jsou	  v	  
dezolátním	  stavu	  
psí	  exkrementy	  všude	  
rigidita	  u	  umístění	  kontejnerů	  na	  velkoobjemový	  odpad	  
v	  zimě	  mi	  ve	  sběrném	  dvoře	  nevzali	  nebezpečný	  odpad	  
úklid	  všude	  okolo	  kontejnerů	  
úklid	  okolo	  kontejnerů	  
proč	  se	  nezametají	  chodníky	  když	  je	  na	  to	  mechanizace,	  to	  samé	  se	  týká	  i	  silnic,	  nejsou	  čištěny	  ani	  
nádoby,	  které	  zachycují	  špínu	  ze	  silnic,	  která	  míří	  do	  čističky	  
častěji	  vyvážet	  kontejnery	  na	  plast	  a	  papír	  v	  Topinkové	  
kontejnery	  na	  Tříděný	  odpad	  v	  Topinkově	  jsou	  neustále	  přeplněné,	  vytříděné	  odpady	  se	  válí	  všude	  
kolem,	  je	  to	  nevýchovné.	  Lidé	  sice	  poctivě	  vytřídí	  papír,	  ale	  pak	  vidí,	  jak	  to	  vše	  mokne	  vedle	  kontejneru,	  
takže	  veškeré	  úsilí	  bylo	  zbytečné.	  V	  Křivoklátském	  sídlišti	  je	  naprostý	  nedostatek	  zeleně,	  trávníky	  jsou	  
neupravené,	  park	  by	  zde	  zasloužil	  více	  pozornosti.	  
v	  ulici	  Jungmannova	  není	  uděláno	  hnízdo	  na	  s.	  odpad!	  ulice	  1.	  máje	  CHODNÍK	  HRůZA!	  
park	  u	  polikliniky	  -‐	  žádné	  lavičky,	  dostupnost	  odpočinkových	  míst	  a	  dostupnost	  odpadkových	  košů	  
Lepší	  úklid	  okolo	  kontejnerů	  
Je	  nutné	  více	  zeleně,	  na	  náměstí	  chybí	  květiny,	  koše	  s	  květinami	  
Chybí	  zeleň	  -‐	  ve	  srovnání	  s	  Rakovníkem	  jsem	  nespokojená!	  
otevírací	  doba	  sběrného	  dvora	  krátká	  po	  zimě	  psí	  exkrementy	  úplně	  všude!!!	  
zahoře	  zaškrtnuto	  2	  -‐	  u	  legendy	  pro	  vyplňování	  



Umístění	  kontejnerů	  špatné!	  např.	  ulice	  Lomená	  -‐	  výjezd	  z	  ní	  je	  nebezpečný,	  jelikož	  z	  každé	  strany	  je	  
kontejner,	  nevidíte	  vlevo	  ani	  vpravo,	  mají	  být	  po	  jedné	  straně	  všechny	  3	  pohromadě!	  
Zeleně	  není	  dostatek	  
Ve	  městě	  ubývá	  míst	  bez	  zástavby.	  
ve	  městě	  by	  mělo	  být	  čistěji	  -‐	  opět	  narážím	  na	  znečištění	  od	  psů,	  více	  odpadkových	  košů	  a	  laviček	  
ve	  městě	  a	  okolí	  by	  technické	  služby	  měly	  více	  pracovat!	  Hlavně	  znečištění	  od	  psů!!!	  
Lavičky!	  
Špatná	  úprava	  parku	  proti	  Ounzu	  (poliklinika)	  špatný	  asfalt	  a	  nejsou	  zde	  lavičky	  k	  odpočinku!	  Celkově	  je	  
park.	  
zaškrtnuto	  2	  v	  legendě	  u	  tématu	  
ohyzdná	  sídliště,	  v	  parku	  u	  Isidora	  chybí	  lavičky	  
lavicky	  velmi	  chybi	  v	  parku	  u	  polikliniky	  neudržovaná	  zeleň,	  nevysekaná	  tráva	  
zlepšit	  sběr	  odpadků	  ve	  Sportovní	  ulici	  směrem	  k	  SOUz	  a	  benzinové	  stanici	  u	  Penny	  v	  borovicovém	  
porostu	  (řidiči	  parkujících	  kamionů	  zde	  odhazují	  odpadky)	  
zlepšit	  sběr	  odpadků	  ve	  Sportovní	  ulici	  směrem	  k	  SOUZ	  a	  u	  benzínové	  stanice	  u	  Penny	  v	  borovicovém	  
porostu	  
Kontejnerů	  by	  mělo	  být	  více!	  
laviček	  je	  zoufale	  málo	  hlavně	  v	  parku	  a	  u	  nově	  postaveného	  pískoviště	  pod	  ordinací	  dr.	  Neustupové	  si	  
také	  není	  kde	  sednout	  či	  tašku	  odložit	  
park	  texas,	  svestkova	  alej	  nad	  zidovskym	  hrbitovem,	  paloucek,	  rybnik	  nadrazni	  a	  cesty	  k	  rybnikum	  
soudnaka,	  lokalita	  Lada	  -‐	  malo	  lavicek	  +	  nekonecny	  neporadek,	  malo	  odpadkovych	  kosu	  
Mohlo	  by	  být	  víc	  kontejnerů	  na	  bílé	  a	  barevné	  sklo,	  kartony	  (nejsou	  zde	  asi	  žádné),	  hliník,	  kov.	  
TS	  pochvala	  za	  zimní	  sezonu	  
Jedině	  postrádám	  v	  naší	  Okružní	  ulici	  kontejnery	  na	  sklo.	  Naše	  okružní	  ulice	  je	  rušná	  a	  auta	  která	  okole	  
jezdí	  nám	  vyhazují	  do	  kontejneru	  papír	  a	  plasty	  i	  láhve	  od	  alkoholu.	  
málo	  odpadkových	  košů,	  špatný	  stav	  chodníků	  
Lavičky	  v	  parku	  chybí	  a	  chodníky	  opravit,	  osvětlení	  chybí.	  
Málo	  odpadkových	  košů.	  
Park,	  kaplička	  u	  zdravotnického	  zařízení.	  Ani	  jedna	  lavička.	  To	  je	  špatné.	  Důchodci	  sedí	  na	  autobusové	  
zastávce.	  
navrhuji	  věnovat	  pozornost	  i	  úklidu	  a	  údržbě	  kolem	  nádražní	  budovy,	  i	  když	  asi	  pozemky	  nejsou	  ve	  
vlastnictví	  města,	  nicméně	  pokusit	  se	  dohodnout	  s	  ČD	  nebo	  SŽDC,	  obvod	  parčíku,	  posekání	  staré	  trávy,	  
celkový	  úklid	  hlavně	  v	  zimě	  okolo	  budovy	  mnoho	  občanů	  a	  turistů	  zde	  chodí	  na	  vycházkz	  a	  také	  okolo	  
rybníků,	  zvláště	  Nový	  2,	  kde	  je	  mnoho	  rybářů	  a	  bohužel	  často	  i	  odpadků	  
více	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  
parčík	  u	  českosl.	  kostela	  slouží	  k	  venčení	  psů	  apití	  mládeže	  
Po	  zimně	  vylepšit	  místa	  s	  trávou.	  
málo	  odpadkových	  košů,	  neuklizeno	  
mimo	  střed	  města	  nejsou	  dostupné	  odpadkové	  koše	  ani	  koše	  na	  psí	  výkaly	  
málo	  zeleně,	  málo	  míst	  pro	  odpočinek,	  malá	  podpora	  volnočasových	  aktivit	  a	  socializace	  a	  vzniku	  a	  
činnosti	  komunit	  
Dostupnost	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  se	  hodně	  zlepšila,	  i	  když	  stále	  je	  co	  ladit	  a	  balancovat.	  Zavedení	  
biodopadu	  o	  kterém	  se	  mluví	  by	  byla	  výborná	  další	  služba.	  Stálo	  by	  za	  to	  přidat	  odpadkové	  koše	  ve	  
větším	  rádiusu	  od	  náměstí,	  pomůže	  to	  např.	  pejskarům	  odhazovat	  šrapnely	  v	  igelitech	  místo	  aby	  je	  
nosily	  po	  kapsách.	  
Vadí	  mi	  neskutečný	  nepořádek	  a	  ingorace	  míst	  jako	  je	  cesta	  do	  Konopasu	  ulicí	  Do	  hlinišť.	  Je	  to	  část	  
města,	  kterou	  velká	  část	  obyvatel	  využívá	  jako	  rekreační	  a	  odpočinkovou.	  Je	  to	  tam	  jednoduše	  odpudivé,	  
nepořádek,	  neposekáno,	  neprostříhano,	  nic	  oku	  lahodící,	  prostě	  ostuda.	  



Odpadkových	  košů	  je	  docela	  nedostatek,	  zvlášť	  dál	  od	  centra	  města.	  
Prosim	  pridat	  kontejnery	  na	  bioodpad.	  Vydavani	  znamek	  na	  popelnice	  je	  zbytecne	  slozite	  (proc	  nemuze	  
delat	  pani	  na	  pokladne?)	  -‐	  spatna	  organizace	  ze	  strany	  MeU.	  
Častější	  vyvážení	  kontejnerů	  na	  plasty,	  hlavně	  v	  letním	  období.	  
Chybí	  kontejnery	  na	  tetrapack	  obaly.	  
Chybí	  kontejner	  na	  obaly	  od	  mléka	  apod.	  
Psí	  exkrementy	  na	  každém	  kroku,	  velmi	  zanedbaná	  zeleň,	  tráva	  se	  téměř	  neseká!	  
Rakovnické	  sídliště	  již	  nedostává	  svůj	  kontejner!	  
dostupnost	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  je	  dobrá,	  ale	  horší	  je	  kapacita	  (často	  bývají	  přeplněné	  
Nevyhovující	  je	  svoz	  směsného	  odpadu	  v	  intervalu	  1x14	  dní	  -‐	  nádoba	  nestačí,	  v	  létě	  je	  cítit	  hnilobou.	  
Platí	  se	  za	  to	  stejné	  peníze	  jako	  ,	  když	  je	  odváženo	  každý	  týden.	  Nechápu	  toto	  opatření.	  Je	  nehygienické	  
a	  nevím,	  proč	  někdo	  platí	  jednou	  tolik	  za	  poloviční	  službu.	  
-‐	  Vhodný	  příspěvek	  města	  k	  životnímu	  prostředí	  občanů	  =	  nákladní	  doprava	  na	  ČLUZ	  přes	  celé	  město	  =	  
děs!!!	  
Dostupnost	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  je	  sice	  dobrá,	  ale	  jejich	  počet	  by	  mohl	  být	  vyšší.	  
U	  nádraží	  abychom	  mohli	  také	  třídit.	  
Nádraží	  
1	  -‐	  Rozhodně	  nenadchne	  -‐	  viz	  výše,	  chybí	  dominanta	  města	  -‐	  nemáme	  hrad,	  zámek,	  most,	  malebné	  
náměstí.	  2	  -‐	  Pamatuji	  doby	  pana	  Kleindensta	  a	  jeho	  vyvražďování	  odpočinkových	  míst	  v	  desítkách	  -‐	  uvítal	  
bych	  lavičky	  směrem	  na	  Konopas,	  více	  Altánků	  -‐	  třeba	  nějaká	  úprava	  na	  Paloučku.	  4	  -‐	  Nevyžil	  jsem	  5	  -‐	  
Informujte	  lidi	  jak	  třídit	  správně!	  Je	  v	  tom	  zmatek	  -‐	  zřiďte	  kontejnery	  na	  kartonové	  nápoje.	  Udělejte	  v	  
tom	  jasno!	  
Pokud	  mají	  lidé	  třídit	  odpad	  musí	  mít	  kam,	  nikomu	  se	  nechce	  jít	  2x	  nebo	  víckrát.	  Město	  zdražilo	  poplatek	  
za	  odpad,	  jsou	  však	  města,	  kde	  vlivem	  výnosů	  z	  tříděného	  odpadu	  si	  mohou	  dovolit	  poplatky	  za	  odpad	  
úplně	  zrušit.	  V	  letnícj	  měsících	  jsou	  kontejnery	  na	  plast	  přeplněné	  stále.	  
Hodně	  mi	  vadí	  nedostatek	  košů	  na	  ulicích,	  projděte	  se	  městem	  v	  sobotu	  nebo	  v	  neděli.	  Věřím,	  že	  kdyby	  
bylo	  košů	  víc,	  lidé	  by	  obaly	  od	  jídla	  a	  často	  lahve	  od	  alkoholu	  neodhazovali	  na	  ulicích.	  Také	  koše	  s	  
pytlíkama	  na	  psí	  exkrementy	  by	  se	  určitě	  hodili.	  Našlápnout	  si	  ...	  na	  pěkné	  dlažbě	  na	  ulici	  je	  fakt	  
nechutný.	  Třídím	  odpad	  a	  tak	  bych	  uvítala	  další	  kontejnery,	  např.	  na	  staré	  oděvy,	  elektroodpad	  a	  hlavně	  
na	  bioodpad.	  Těžko	  se	  lidi	  naučí	  odpad	  třídit	  a	  přemýšlet	  o	  odpadcích,	  když	  je	  nemají	  kam	  dávat.	  
Dost	  častá	  přeplněnost	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad,	  hlavně	  papír,	  ale	  občas	  i	  plasty	  
Dostupnost	  a	  počet	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  je	  dostačující,	  ale	  četnost	  vyvážení	  tříděného	  odpadu	  je	  
velmi	  nedostatečný	  -‐	  demotivující.	  
při	  úklidu	  města	  by	  se	  měla	  věnovat	  větší	  péče	  blízkému	  okolí,	  např.	  Paloučku	  či	  okolí	  altánu	  na	  
Šibeňáku,	  Odpadní	  koše	  jsou	  tam	  pernamentně	  přeplňovány,	  vyvážení	  jednou	  týdně	  zřejmě	  nestačí	  
Třídíme	  odpad,	  ale	  velmi	  často	  se	  stává,	  že	  jdeme	  s	  velkým	  balíkem	  papírů,	  plastů	  a	  skla	  nějakou	  
vzdálenost	  (která	  v	  našem	  případě	  není	  až	  zas	  tak	  velká,	  ale	  jistá	  je)	  a	  kontejnery	  jsou	  přeplněné,	  
přetékají,	  odpadky	  jsou	  poházené	  i	  kolem	  a	  vítr	  je	  rozptyluje	  do	  okolí.	  Chtělo	  by	  to	  lepší	  organizaci	  v	  
odvážení	  některých	  druhů	  surovin.	  Se	  sklem	  třeba	  nikdy	  problém	  není.	  S	  papírem	  občas	  a	  s	  plastem	  
téměř	  vždy.	  Další	  problém	  vidím	  v	  rozdělení	  kontejnerů	  na	  sklo,	  kdy	  jsem	  nucený	  házet	  do	  jednoho	  
kontejneru	  barevné	  a	  čiré	  sklo.	  Je	  to	  škoda.	  
je	  třeba	  instalovat	  a	  odvážet	  odpadkové	  koše	  do	  míst,	  které	  slouží	  převážně	  k	  rekreaci,	  možná	  se	  tím	  
zamezí	  vyhazování	  odpadků	  do	  okolí	  (např.	  lokalita	  u	  kapličky,	  Podhůrka	  aj.).	  Zpřísnit	  vyhlášku	  a	  dbát	  na	  
dodržování	  týkající	  se	  znečišťování	  veřejných	  míst.	  
Odpadkové	  koše-‐možná	  by	  se	  jich	  více	  hodilo	  zejména	  u	  kulturního	  domu,kde	  se	  schází	  mládež,ale	  
otázkou	  je,zda-‐li	  by	  to	  bylo	  něco	  platné.	  Sběrný	  dvůr-‐schází	  mi	  více	  možných	  dnů	  pro	  sběr	  nebezpečných	  
odpadů,a	  nebo	  prodloužení	  pracovní	  doby	  v	  sobotu,kdy	  se	  nebezpečný	  odpad	  vybírá.	  
Kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  bývají	  velmi	  často	  přeplněné,	  odpad	  se	  válí	  všude	  kolem.	  



Lavicek	  je	  hodne	  malo...	  Kontejneru	  take.	  Nebo	  jsou	  preplnene,	  zvlaste	  pak	  na	  papir...	  
Chybí	  kontejnery	  na	  bioodpad.	  Kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  jsou	  stále	  plné	  -‐	  častější	  odvoz.	  
Ráda	  bych	  aby	  v	  okolí	  města	  přibylo	  odpočinkových	  míst.	  
Kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  jsou	  často	  přeplněné.	  Je	  potřeba	  častěji	  tento	  stav	  kontrolovat	  a	  včas	  
zajistit	  odvoz.	  
Myslím,	  dostupnost	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  je	  dobrá,	  ale	  bohužel	  kontejnery	  na	  plast	  a	  papír	  jsou	  
téměř	  vždy	  plné.	  
kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  -‐	  více	  je	  jich	  málo	  
Pridat	  konjtejner	  na	  bioodpad	  /	  trávu	  
neustále	  přetékající	  kontejnery,nepořádek	  okolo	  nich	  
Posílit	  více	  kontajnérú	  na	  plasty.	  
Občas	  jsou	  plné	  třeba	  nejbližší	  3	  kontejnery	  po	  cestě..(Školka	  u	  lesíka,	  Dětský	  domov,	  sokolovna)	  
Uvítal	  bych	  otevřený	  sběrný	  dvůr	  v	  neděli	  odpoledne,	  kam	  bych	  mohl	  odvézt	  biodpad	  ze	  zahrádky.	  A	  
nebo	  sběr	  bioodpadu	  z	  kontejnerů.	  

Okruh	  3:	  VOLNÝ	  ČAS	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
dětské	  hřiště	  v	  Křivoklátské	  by	  potřebovalo	  údržbu	  
Proč	  je	  hlavní	  prioritou	  města	  dotovat	  fotbal	  a	  hokejbal?	  
0	  znamená	  nemohu	  hodnotit	  
Podpora	  sportovních	  aktivit	  až	  moc	  na	  úkor	  jiných	  oblastí	  Každá	  rodina	  nemá	  tisíce	  na	  zájmové	  kroužky	  
dětí,	  chybí	  prostor	  pro	  tyto	  děti	  
kvalita	  hřišť	  hrozná,	  málo	  místa	  k	  sezení,	  vyklepání	  bot...	  paní	  knihovnice	  jsou	  skvělé!	  
na	  dětských	  hřištích	  by	  měl	  častěji	  probíhat	  úklid	  a	  údržba	  
Není	  věnována	  pozornost	  nebezpečné	  jízdě	  po	  chodnících!	  
Chybí	  cyklostezky,	  popřípadě	  označení	  chodníků,	  které	  mohou	  cyklisté	  používat!	  Vyřešit	  možnost,	  jak	  se	  
vyhnout	  na	  kole	  silničnímu	  provozu	  na	  hlavní	  silnici.	  
ad	  hřiště	  -‐	  VOLNĚ	  přístupných	  veřejnosti	  ad	  jízda	  na	  kole	  -‐	  VE	  MĚSTĚ	  
ad	  1)	  počítám	  včetně	  toho	  Lidláckého	  ad	  knihovna	  -‐	  škoda,	  že	  vice	  nereaguje	  na	  online	  vyhledávání	  a	  
objednávání	  knih	  z	  domova	  
park	  na	  inline,	  kolo,	  skateboard	  (skatepark,	  U	  rampa)	  
Podpora	  jiných	  oddílů	  než	  je	  fotbal	  a	  hokejbal.	  
sport.hřiště-‐ne	  za	  peníze	  vyhoďte	  p.Buška-‐je	  pro	  MÚ	  neskutečně	  předražený	  obnovte	  vrch	  Šibeňák,	  
Paraplíčko,	  lavičky	  
chybí	  kino,hřiště	  pro	  větší	  děti(	  míčové	  hry,	  skatepark	  apod.)	  
cyklostezka	  Pecínov-‐hrozná	  
ještě	  alespoň	  1	  děts.hřiště,	  blízko	  MŠ	  u	  lesíka,	  podpora	  cyklostezek,	  koupaliště-‐prosím	  
nevyvážená	  podpora	  sportovních	  oddílů	  
možnost	  jízdy	  na	  kolečkových	  bruslích	  velmi	  chybí	  
Nuly	  dávám	  jen	  proto,	  že	  nemohu	  hodnotit.	  
jsou	  podporovány	  jen	  velké	  oddíly	  (fotbal,	  hokejbal),	  a	  protežují	  se	  známé	  tváře	  
divoká	  skládka	  ve	  skalách	  na	  Ladě	  by	  stála	  za	  uklizení,	  je	  to	  krásné	  místo	  
Kvalita	  a	  počet	  dětských	  hřišť	  -‐	  1	  počet,	  3	  kvalita.	  Chybí	  chodník	  podél	  silnice	  mezi	  Penny	  a	  odbočkou	  na	  
rozhlednu.	  
Podpora	  aktivit	  pro	  děti	  a	  mládež	  ze	  strany	  města	  -‐	  žádná	  
Dráha	  na	  inline	  brusle	  nebo	  stezka	  podél	  chodníků,	  znám	  mnoho	  lidí,	  kteří	  by	  ji	  využívali	  a	  ocenili	  



dráha	  pro	  kolečkové	  brusle,	  cyklostezky	  oboje	  chybí	  
Knihovna	  -‐	  1	  den	  v	  týdnu	  delší	  otevírací	  doba	  -‐	  cca	  do	  19.00??	  
Uvítala	  bych	  (brusle)	  INLINE	  dráhu,	  např	  pruh	  navíc	  u	  chodníků	  apod.	  Tento	  sport	  je	  velmi	  oblíbený	  a	  
hodně	  lidí	  by	  inline	  dráhu	  uvítalo.	  
Více	  kulturních	  aktivit	  v	  centru	  města.	  
málo	  kulturních	  akcí	  
kulturní,	  sportovní	  aktivity	  od	  města	  žádné	  
Lepší	  otevírací	  doba	  v	  knihovně,	  např.	  jednou	  týdně	  déle,	  otevřeno	  i	  v	  jiné	  dny	  
nápadné	  protežování	  florbalu	  a	  fotbalu	  
Pochvala:	  výborná	  knihovna	  a	  její	  obsluha	  
více	  dětských	  hřišť	  
jediné	  slušné	  dětské	  hřiště	  je	  na	  druhé	  straně	  města.	  V	  Křivoklátském	  sídlišti	  je	  špatně	  udržované,	  chybí	  
zavírací	  vrátka,	  takže	  na	  hřiště	  chodí	  i	  psi.	  Toto	  hřiště	  by	  potřebovalo	  upravit	  
málo	  peněz	  na	  kulturu	  
dětské	  hřiště	  na	  sídlišti	  Texas	  špatný	  stav,	  málo	  vybavené.	  Málo	  divadleních	  představení	  a	  koncertů.	  
Nejsem	  informovaná	  
u	  jídy	  na	  kole	  -‐	  okolí	  je	  v	  pořádku	  
podpora	  sportovních	  aktivit	  příliš	  vysoká	  (vůči)	  na	  úkor	  jiným	  oblastem	  
nahoře	  u	  legendy	  zaškrtnuto	  2	  a	  křížek	  u	  poliklinika	  
Jinak	  celkově	  velmi	  spokojena.	  Bylo	  by	  příjemné	  mít	  ve	  městě	  In-‐line	  dráhu/trasu.	  
kulturní	  aktivity	  by	  se	  měly	  rozšířit	  
Chybí	  zde	  kvalitní	  dětské	  oplocené	  hřiště	  pro	  malé	  děti,	  chybí	  cyklostezka.	  
Jet	  na	  kole	  je	  nebezpečno!!	  
Sport.	  hřiště	  3	  vykřičníky	  Jízda	  na	  kole	  ve	  městě	  1	  vykřičník	  
žádné	  normální	  volně	  přístupné	  hřiště	  tu	  není	  (u	  kvality	  sportovišť)	  
Úprava	  dětských	  hřišť!	  
Zaškrtnuto	  2	  v	  legendě	  
Vedení	  města	  se	  málo	  stará	  o	  NKC	  Dětské	  hřiště:	  zastaralé	  vybavení,	  poškozené	  
nemohu	  hodnotit	  
proč	  se	  nevyužívá	  stadion	  u	  STS	  (v	  zimě	  i	  v	  létě)	  
nevyužívání	  sportovního	  stadionu	  u	  STS	  
Investice	  do	  NKC	  a	  jeho	  alespoň	  malá	  rekonstrukce	  by	  vedla	  určitě	  ke	  zvýšenému	  zájmu	  o	  kulturu	  
kino	  (promítací	  prostor	  x	  plátno	  v	  kulturním	  centru)	  bazén	  chybí.	  
Rozhodně	  udělat	  další	  hřiště	  pro	  děti.	  Lidl	  přislíbil	  tak	  snad	  bude?	  
Cyklostezky	  v	  okolí	  NS	  nejsou	  prkaticky	  žádné,	  pouze	  je	  někde	  žluté	  cyklo	  značení	  cest	  a	  silnic	  
kultura	  -‐	  chybí	  kino,	  mohlo	  by	  být	  více	  koncertů	  současných	  rokových	  a	  country	  skupin	  i	  dechovky	  
skutečně	  tragická	  podpora	  kulturního	  a	  sportovního	  vyžití,	  nevhodné	  a	  podivné	  preference	  při	  
rozdělování	  prostředků	  na	  činnost	  sportovních	  oddílů	  
knihovna	  je	  na	  velmi	  dobré	  úrovni,	  knihovnice	  velmi	  pomáhají	  při	  výběru	  knih,	  jsou	  ochotné	  -‐	  zaslouží	  
pochvalu	  
Oblast	  kultury	  a	  sportu	  mi	  přijde	  vyvážená.	  NKC	  vedení	  funguje	  hluboko	  pod	  úrovní	  svých	  možností.	  
Doporučoval	  bych	  ukončit	  poměr	  s	  mátonožnou	  a	  línou	  p.	  Duškovou	  (to	  už	  mělo	  být	  dávno!!).	  A	  třeba	  
vysoutěžit	  šikovného	  svižného	  provozovatele,	  který	  se	  nebude	  bát	  nést	  kůži	  na	  trh,	  experimentovat	  a	  
kulturu	  rozhýbá.	  
Je	  dobře,	  že	  jsme	  získali	  Rákosníčkovo	  hřiště,	  jistě	  pomůže.	  Na	  druhou	  stranu	  jsou	  stávající	  hřiště	  
zbytečně	  drahá,	  o	  tom	  plánovaném	  (za	  1,5milionu???)	  nemluvě.	  Zajištěná	  hromada	  dřeva	  nebo	  oblázků	  
může	  fungovat	  stejně	  dobře	  jako	  zajímavý	  prostor	  pro	  děti	  a	  rodiče	  (když	  tam	  bude	  i	  lavička)	  a	  nemusí	  se	  
hned	  nazývat	  hřištěm	  a	  muselo	  mít	  kdovíkoli	  razítek...	  



Možná	  jsem	  se	  špatně	  dívala,	  ale	  pořádné	  dětské	  hřiště	  jsem	  ve	  městě	  nenašla	  vůbec.	  A	  přitom	  by	  se	  dal	  
určitě	  využít	  třeba	  parčík	  u	  kostela,	  poblíž	  školy.	  
Chybi	  centralne	  polozene	  detske	  hriste,	  nebo	  alespon	  herni	  prvky.	  Knihovna	  je	  uzasna,	  pani	  knihovnice	  
vyborne,	  ale	  jak	  ovlivnit	  vyber	  knih,	  ktere	  se	  do	  knihovny	  porizuji?	  
Ve	  srovnání	  s	  blízkým	  Stochovem	  je	  možnost	  sportovního	  či	  kulturního	  vyžití	  v	  Novém	  Strašecí	  velmi	  
malá.	  Vzhled	  sportovišť	  a	  kulturních	  středisek	  je	  navíc	  pro	  účastníky	  spíše	  odpuzující.	  
Protěžování	  sportu	  (florbal,	  fotbal,	  nohejbal)	  před	  důležitějšími	  problémy	  jako	  např.	  stav	  komunikací	  a	  
městských	  budov,	  zeleně.	  
Pro	  pracující	  v	  Praze	  není	  možné	  navštěvovat	  místní	  knihovnu.	  Co	  alespoň	  krátký	  provoz	  v	  sobotu	  ráno?	  
(8-‐11)?	  
myslím,	  že	  pro	  děti	  dětská	  hřiště	  nejsou	  dostatečná	  -‐	  Křivoklátská	  (nejsou	  témeř	  žádné	  prvky)	  a	  BIOS	  
hezké,	  ale	  pro	  některé	  daleko.	  Sportovní	  vyžití	  pro	  děti	  není	  moc	  velké.	  
Velmi	  malý	  zájem	  města	  na	  přípravách	  a	  pořádání	  akcí	  pro	  děti.	  Žádné	  dětské	  dny,	  vánoční	  besítky	  
atd...čistá	  nula	  
Volný	  čas	  zde	  v	  Novém	  Strašecí	  jde	  trávit	  tak	  leda	  doma	  u	  televize	  popř.	  u	  počítače	  a	  nebo	  raději	  odjet	  
pryč.	  Absolutně	  žádné	  vyžití	  ani	  pro	  děti,	  pro	  maminky	  s	  dětmi,	  pro	  dospívající.	  Je	  to	  katastrofa!!!	  
Každé	  sídliště	  by	  mělo	  mít	  dětské	  hřiště	  s	  moderními	  herními	  prvky.	  V	  našem	  městě	  se	  však	  o	  rodině	  jen	  
mluví...Už	  i	  Stochov	  je	  na	  tom	  líp.	  
Sice	  ve	  Strašecí	  bydlím,	  ale	  bohužel	  zde	  netrávím	  moc	  svého	  volného	  času,	  takže	  tuto	  část	  dotazníku	  
nemohu	  moc	  hodnotit.	  
1	  -‐	  Nevím,	  není	  v	  mém	  okruhu	  zájmu	  6	  -‐	  Chodím	  do	  Městské	  Knihovny	  v	  Praze,	  Knihovnu	  ve	  Strašecí	  
nevyužívám	  
Nabídka	  kulturních	  akcí	  je	  velmi	  nízká,	  v	  porovnání	  například	  se	  Stochovem.	  
Přijetí	  nového	  ředitele	  sportovních	  zařízení	  je	  úletem	  města,	  ředitel	  sportovcům	  nepomáhá.	  Ti	  co	  sport	  
dělají	  jako	  koníček	  shánějí	  fin.	  prostředky	  pro	  toho	  člověka,	  který	  to	  má	  jako	  zaměstnání	  a	  stará	  se	  jen	  o	  
to	  co	  kdo	  bude	  platit	  a	  v	  pracovní	  době	  si	  zařizuje	  svůj	  výdělečný	  koníček.	  Rok	  a	  půl	  sportoviště	  
fungovala	  bez	  něj.	  Hala	  Bios	  a	  fotbalová	  hřiště	  nepotřebují	  ředitele,	  který	  není	  přínosem	  pro	  sportovce,	  
nepomáhá	  jim.	  
"Sportoviště	  volně	  přístupná	  veřejnosti",	  čili	  bezplatná,	  nevím	  přesně,	  ale	  mám	  pocit,	  že	  nic	  takového	  tu	  
není...	  
stav	  podlahy	  v	  hale	  Bios	  je	  katastrofální,parkety	  už	  pomalu	  všechny	  vypadávají,výměna	  podlah	  je	  nutná	  
Bydlím	  v	  Šotkově	  ulici	  a	  loni	  mi	  velice	  vadil	  nadměrný	  hluk,	  doprovázející	  o	  víkendech	  hokejbalové	  
utkání.	  Že	  se	  tam	  jdou	  lidé	  pobavit	  a	  povzbuzovat	  týmy	  chápu	  a	  nevadí	  mi	  to,	  ale	  nevím,	  jaký	  význam	  k	  
tomu	  má	  hlučná	  diskotéka.	  Vadí	  mi	  to,	  bydlím	  v	  rodinném	  domě	  a	  o	  víkend	  chci	  odpočívat	  venku,	  takto	  
zavíram	  všechna	  okna	  a	  stejně	  ten	  rámus	  slyším.	  A	  upřímně	  lituju	  lidi,	  co	  bydlí	  přímo	  u	  hriště.	  Přijde	  mi	  
to	  dost	  podobná	  situace,	  jako	  kvůli	  které	  lidi,	  co	  bydlí	  na	  náměstí	  odjíždí	  na	  dovolenou	  každé	  Posvícení...	  
kulturní	  a	  společenské	  aktivity	  a	  jejich	  (ne)pestrost	  jen	  pro	  malé	  skupiny	  lidí.	  Podpora	  jen	  těch	  
organizovaných.	  Zákaz	  kouření	  v	  uzavřených	  místech	  a	  to	  i	  na	  veřejných	  prostranstvích	  při	  konání	  
kulturních	  a	  společenských	  akcích.	  
Velmi	  chybí	  spojení	  cyklostezkami	  s	  okolnímy	  obcemi.Např.	  Nové	  Strašecí	  -‐	  Stochov	  
nehodnotím	  podporu	  města	  sportovních	  a	  kulturních	  aktivit,	  protože	  o	  žádné	  podpoře	  nevím.	  
pořádání	  akcí	  tipu	  dětkský	  den,	  pálení	  čerodějnic,	  besítka	  nebo	  jaké	  koli	  jiné	  pro	  děti	  absolutní	  NULA	  
Chtělo	  by	  to	  ještě	  jedno	  hriště	  podobné	  středu	  školního	  hřiště	  na	  kocourku.	  Tedy	  ohrazená	  plocha	  pro	  
hru	  fotbalu,	  basketbalu	  nebo	  tenisu	  apod.	  V	  létě	  se	  tam	  dostanou	  lidé	  jen	  na	  rezervaci	  určitého	  času	  -‐	  v	  
létě	  bývá	  už	  hřiště	  na	  všechny	  normální	  časy	  zabrané.	  Další	  věcí	  je	  síť,	  která	  je	  ve	  špatném	  stavu.	  
Potřebovala	  by	  profesionální	  opravu.	  Myslím,	  že	  to	  by	  nebyl	  zas	  tak	  velký	  náklad.	  Kvalitu	  hřiště	  by	  to	  ale	  
hodně	  zlepšilo.	  



všechna	  hřiště	  a	  tělocvičny	  by	  měly	  být	  přístupné	  veřejnosti	  za	  drobný	  poplatek,	  popř.	  zadarmo.	  Město	  
by	  nemělo	  finančně	  podporovat	  jakékoliv	  sportovní	  oddíly,	  protože	  není	  možná	  spravedlnost	  -‐	  muselo	  
by	  pak	  přispívat	  jakémukoliv	  oddílu	  či	  volnočasové	  aktivitě.	  Financovat	  by	  si	  to	  měli	  sportovci	  sami	  (popř.	  
jejich	  rodiče)	  jako	  je	  to	  u	  ostatních	  volnočasových	  aktivit,	  kt.	  jsou	  např.	  u	  ZUŠ.	  Podpora	  převážně	  
fotbalového	  oddílu	  je	  nevhodná	  s	  kořeny	  v	  dávné	  minulosti.	  
Myslím,že	  ve	  městě	  chybí	  hřiště	  pro	  děti,jako	  mají	  třeba	  na	  Stochově,ať	  už	  se	  jedná	  o	  okruh	  pro	  
kolečkové	  brusle,prolejzačky,pískoviště,atd.	  
Mám	  jisté	  výhrady	  k	  podpoře	  sportu,	  např.	  fotbalu	  na	  úkor	  jiných	  aktivit	  -‐třeba	  hudební	  školy	  ,myslím	  že	  
existují	  jiné	  priority	  než	  fotbalové	  hřiště,	  trvale	  diskuze	  o	  umělém	  trávníku	  -‐	  ať	  si	  platí,	  kdo	  ho	  hraje,	  
nebo	  sleduej	  ,ale	  nevím	  proč	  to	  mají	  platit	  občané	  města.Spíše	  podpora	  širšího	  zapojení	  veřejnosti	  do	  
sportu	  -‐	  kvituji	  akce	  typu	  novostrašecký	  běh,	  event.podpora	  cyklostezek	  .	  
Chtelo	  by	  to	  jeste	  nejake	  sportovni	  vyziti.	  Nebo	  relaxacni...	  Treba	  sauna	  by	  nebyla	  spatna	  :)	  
Dětské	  hřiště	  na	  Biosce	  se	  nám	  moc	  líbí	  a	  děkujeme	  za	  něj.	  Smutný	  je	  stav	  dět.	  hřiště	  v	  sídl.	  Křivoklátská.	  
Konstrukce	  jsou	  poškozené	  a	  písek	  by	  potřeboval	  plachtu	  a	  bylo	  by	  také	  fajn	  hřiště	  zamykat.....?	  Dřívka	  
jsou	  také	  poškozená.	  
Uvítala	  bych	  otevření	  knihovny	  také	  v	  sobotu	  dopoledne.	  
Chybí	  možnost	  trávit	  aktivně	  volný	  čas	  pro	  rodiny	  s	  dětmi.	  
knihovna	  by	  mohla	  mít	  častěji	  otevřeno,	  dětská	  hřiště	  pro	  děti	  bída	  bída	  bída	  
Oblast	  "palouček"	  -‐	  viz.	  odstavec	  1.	  Trávení	  volného	  času	  s	  dětmi	  je	  ve	  vetšině	  případů	  nereálné	  (alkohol,	  
nepořádek).	  
Moc	  chybí	  volně	  přístupné	  univerzální	  sportovní	  hřiště	  na	  míčové	  hry	  s	  pevným	  povrchem	  v	  
Křivoklátském	  sídlišti.	  
Moc	  chybí	  volně	  přístupné	  univerzální	  sportovní	  hřiště	  na	  míčové	  hry	  s	  pevným	  povrchem	  v	  
Křivoklátském	  sídlišti.	  
Více	  podpořit	  bezplatné	  užívání	  hřišť	  pro	  děti	  a	  mládež.	  
Škoda,	  že	  není	  cyklostezka	  na	  Stochov	  a	  Kladno,	  případně	  na	  Lány,	  aby	  se	  člověk	  mohl	  vyhnout	  
frekventovaným	  silnicím	  Kultura	  je	  pořád	  Popelkou,	  pokud	  jde	  o	  její	  podporu,	  sportovci	  (a	  to	  jen	  někteří)	  
nezaslouženě	  kralují.	  

Okruh	  4:	  SOCIÁLNÍ	  A	  ZDRAVOTNÍ	  OBLAST,	  VZDĚLÁVÁNÍ	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
děti	  mám	  již	  dospělé,	  nemohu	  hodnotit	  
Okolí	  školky	  Rákosníček:	  katastrofa	  (budova	  naproti,	  azbest,	  ap.)	  
školní	  jídelna	  musí	  být	  u	  školy	  
velmi	  vstřícný	  přístup	  vedení	  ZŠ	  ke	  specifickým	  "případům"	  žáků	  
dostupnost	  MŠ	  1-‐	  kapacita	  MŠ	  3	  prostředí	  spol.prostor	  polikliniky	  je	  velmi	  nehostinné	  
Bylo	  by	  možné	  zařídit	  důstojnou	  čekárnu	  u	  odborných	  lékařů	  v	  přízemí	  polikliniky?	  Sezení	  na	  úzké	  
chodbě	  u	  vchodových	  dveří	  je	  nevyhovující.	  
ad	  poliklinika	  -‐	  proto	  nevyužívám,	  přilákat	  vice	  doktorů	  -‐	  zubař,	  gynekolog,	  moderní	  praktický	  lékař	  
parkování	  v	  poliklinice	  -‐	  vyhradit	  místa	  pro	  osoby	  ZTP	  (	  málo	  parkovacích	  mist)	  
Odešel	  lékař	  z	  interny,	  ostatní	  lékaři	  tyto	  pacienty	  nepřijímají!	  
krátká	  provozní	  doba	  MŠ	  
0	  -‐	  nemohu	  hodnotit	  
průjezd	  poliklinikou,	  malé	  množství	  parkovacích	  míst	  v	  poliklinice	  
parkování	  v	  poliklinice,	  nevyhovující	  průjezd	  poliklinikou	  
chybí	  cesty	  na	  kolečkáče	  



Na	  poliklinice	  mi	  chybí	  veřejně	  dostupný	  výtah	  pro	  kočárky	  a	  podobně.	  
Vyžití	  pro	  rodiče	  na	  rod.	  dovolené	  a	  děti	  -‐	  velmi	  slabé.	  
ze	  strany	  měst	  žádný	  zájem	  o	  děti	  předškolního	  věku	  
nízká	  kapacita	  MŠ	  
Kvalita	  předškolní	  výchovy	  musí	  vycházet	  hlavně	  z	  rodiny	  
nemám	  dítka	  ani	  vnoučata	  školou	  povinné,	  nemohu	  hodnotit	  
prostory	  polikliniky:	  ostuda	  města	  
Výborná	  ZUŠ	  
novou	  firmu	  ve	  městě,	  aby	  byly	  pracovní	  příležitosti	  
Nemám	  informace	  
Dostupnost	  MŠ	  výborná,	  kapacita	  velice	  nízká.	  Poliklinika	  -‐	  čekárny	  na	  chodbě,	  celkově	  působí	  
nevzhledně	  a	  špinavě	  
u	  legendy	  zaškrtnuto	  2	  
Školní	  jídelna	  špatná	  -‐	  šizení	  dětí	  
Zavedení	  různých	  kurzů	  prop	  seniory,	  včetně	  kurzů	  na	  počítačích	  
Školky	  zavírají	  velmi	  brzy,	  omezená	  kapacita	  dětí.	  
u	  nevyplněných	  polí	  jsou	  předsunuty	  otazníky	  -‐	  pozn.	  Iva	  
Velmi,	  ale	  velmi	  mi	  vadí	  chování	  paní	  kuchařky	  Derechové.	  Je	  velice	  arogantní	  a	  její	  chování	  je	  již	  několik	  
let	  stejné	  a	  nevhodné	  pro	  práci	  s	  lidmi	  natož	  tak	  s	  dětrmi.	  
Pracovní	  příležitosti	  ve	  městě	  zaškrtnuty	  křížkem	  
Kvalita	  školní	  výuce	  velmi	  záleží	  na	  ochotě	  učitelů	  spolupracovat	  s	  rodiči	  a	  naopak	  -‐	  nenahraditelná	  
vlastní	  zkušenost	  
Prodlužte	  provozní	  dobu	  školek	  do	  17	  h,	  Prac	  přiležitostyi:	  průmyslová	  zóna	  zeje	  prázdnotou	  
Poliklinika:	  nabídka	  dobrá,	  prostory	  neutěšené,	  gynekologie	  odstrašující	  MŠ:	  kdyby	  šlo	  o	  půl	  hodiny	  
prodloužit,	  byl	  by	  život	  méně	  stresující	  hřiště	  jsou	  zastaralé	  a	  neupravené,	  a	  do	  BIOSky	  daleko,	  Bubáček	  
tmavý	  a	  nevonící	  a	  jen	  v	  omezené	  hodiny.	  Ještě	  že	  je	  blízko	  Lánská	  herna	  Domeček	  se	  svým	  programem	  
velka	  nespokojenost	  -‐	  skolni	  jidelna	  a	  jeji	  vedeni	  
Neznám	  čekací	  dobu	  na	  místo	  v	  pečovatelském	  domě,	  ani	  jak	  žádat	  o	  pečovatelskou	  službu.	  
Kvalita	  výchovy	  a	  výuky	  přísluší	  hodnotit	  kompetentním	  orgánům.	  
rekonstrukce	  prostorů	  poliklinlky	  a	  budovy	  
poliklinika	  zvětšit	  prostory	  RHB	  
Jako	  senior	  hodnotím	  polikliniku	  z	  hlediska	  prostorových	  možností	  za	  velmi	  dobrou.	  Péče	  MUDr	  Václava	  
Češky	  a	  MUDr	  Povolné	  hodnotím	  jako	  výborné.	  Čekárny	  pacientů	  by	  potebovaly	  prostor	  -‐ale	  není.	  
Děkujeme	  za	  zřízení	  Rychlé	  zdravotní	  pomoci.	  
Umístění	  NS	  gymnázia	  v	  maturitním	  žebříčku	  je	  ostudné!	  Silná	  němčina,	  vše	  ostatní	  slabé.	  Ředitel	  by	  se	  
měl	  velmi	  zamyslet	  jak	  co	  nejrychleji	  začít	  stav	  napravovat.	  Školní	  jídelna	  je	  zdrojem	  vleklé	  frustrace.	  
Jídlo	  je	  často	  přesolené,	  bez	  nápadu,	  vražedné	  kombinace.	  Je	  to	  skanzen	  kde	  zamrzl	  čas,	  vaří	  jak	  pro	  
vojenskou	  posádku	  z	  Brd	  a	  ne	  pro	  školní	  děti	  které	  potřebují	  chutné,	  lehké	  a	  nápadité	  jídlo.	  Bar	  se	  saláty	  
byl	  dobrý	  nápad	  a	  posun	  správným	  směrem	  ale	  má	  časté	  výpadky,	  proč?	  Za	  neschopností	  zjednat	  
pořádek	  ve	  školní	  jídelně	  musí	  být	  zejména	  neschopností	  vedení	  školy,	  jinak	  si	  to	  neumím	  vysvětlit.	  
Jídlo	  ve	  školní	  jídelně	  je	  opět	  velmi	  často	  prefabrikované	  (polévky)	  a	  přesolené	  všechno.	  Některé	  
kombinace	  jsou	  vyloženě	  nechutné	  (svíčková	  se	  sekanou,	  těstoviny	  s	  kyselým	  zelím).	  Co	  je	  zdravého	  na	  
sterilované	  zelenině	  by	  mě	  také	  zajímalo.	  Snad	  bych	  raději	  výběr	  ze	  dvou	  dobrých	  jídel	  než	  ze	  tří	  
ošizených.	  
Nevidim,	  ze	  by	  se	  mesto	  snazilo	  vytvaret	  pracovni	  prilezitosti.	  Skolni	  jidelna	  se	  po	  kratkem	  zlepseni	  opet	  
zhorsila.	  Nabidka	  jidel	  je	  stereotypni,	  jidla	  jsou	  vhodna	  spise	  pro	  dospele	  stravniky,	  a	  to	  jak	  slozenim,	  tak	  
nabidkou	  jidlenicku.	  Instantni	  kase	  (ci	  jina	  sladka	  jidla)	  a	  uzeniny	  se	  na	  jidelnicku	  objevuji	  prakticky	  
denne.	  Testovinovy	  salat	  ci	  ovocny	  talir	  nejsou	  plnohodnotna	  hlavni	  jidla	  a	  na	  jidelnicku	  by	  se	  nemely	  



jako	  takove	  objevovat.	  Hodnotim	  kladne	  zavedeni	  chladiciho	  pultu	  s	  cerstvou	  zeleninou	  a	  moznost	  pit	  i	  
neco	  jineho,	  nez	  sladke	  stavy.	  Na	  druhou	  stranu	  nerozumim	  tomu,	  proc	  maji	  deti	  moznost	  ve	  skole	  
kupovat	  napoje	  z	  automatu	  (pitny	  rezim	  lze	  zajistit	  i	  funkcnim	  pitkem,	  ktere	  ve	  skole	  je!)	  a	  proc	  je	  nyni	  
ve	  skole	  televize,	  kde	  bezi	  hlavne	  reklamy.	  
nemohu	  hodnotit	  
Ze	  strany	  města	  téměř	  žádné	  aktivity	  pro	  předškolní	  děti	  a	  matky	  na	  mateřské	  dovolené.	  Vezměte	  si	  
příklad	  např.	  z	  Lán,	  Lhoty!!!	  
především	  nedostatečná	  kapacita	  MŠ	  
Nedostatečná	  kapacita	  stomatologů.	  Nutnost	  jezdit	  mimo	  město.	  
Poliklinika	  je	  ve	  strašném	  stavu	  a	  myslím,	  že	  nikdo	  z	  pacientů	  se	  tam	  nemůže	  cítit	  dobře,	  dostupnost	  
pohotovosti	  zde	  nulová,	  na	  to	  kolik	  tu	  žije	  malých	  dětí	  a	  starších	  lidí.	  Škola	  dle	  mého	  názoru	  je	  sice	  
aktivní	  v	  mimoškolních	  aktivitách,	  o	  všem	  styl	  výuky	  a	  přístup	  učitelů	  ve	  srovnání	  s	  jinými	  školami	  
katastrofální.	  
Prostory	  polikliniky	  a	  její	  prostředí	  naprosto	  katastrofální.	  
-‐	  Poliklinika	  –	  nabídka	  lékařských	  specializací	  velmi	  slušná.	  Úroveň	  ,,čekáren"	  cca	  19.	  stol.	  
Mimo	  můj	  akční	  rádius.	  
Stav	  záchodů	  v	  poliklinice	  je	  otřesný.	  To	  samé	  se	  týká	  osvětlení,	  podlah	  a	  stěn	  
Dite	  si	  jiz	  nekolik	  let	  stezuje	  na	  chovani	  jedne	  pani	  kucharky,	  ktera	  je	  podle	  jeho	  slov	  velmi	  neprijemna	  az	  
zla.	  Byla	  jsem	  jednou	  pro	  obed	  a	  musim	  mu	  dat	  za	  pravdu,	  ze	  pani	  kucharka	  je	  velmi	  neprijemna	  a	  
arogantni	  i	  z	  pohledu	  me	  jako	  rodice.	  Pro	  obed	  uz	  tedy	  radeji	  nechodim.	  Jak	  jsem	  se	  poptavala,	  tak	  to	  
neni	  pro	  vetsinu	  rodicu	  prekvapeni	  a	  jiste	  bychom	  uvitali	  minimalne	  zmenu	  k	  lepsimu	  chovani.	  
Škola	  a	  MŠ	  jsou	  opravdu	  velmi	  dobré.	  Jídelna	  vaří	  také	  dobře,	  avšak	  chování	  některých	  kuchařek	  k	  
dětem	  je	  drzé	  až	  arogantní.	  
Ve	  městě	  nejsou	  zařízení	  pro	  využití	  volného	  času	  pro	  rodiče	  na	  rodičovské	  dovolené.	  Chybí	  mateřské	  
centrum,	  nejsou	  žádné	  kroužky	  pro	  malé	  děti,	  připadně	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  (viz.	  na	  Lánech	  Domeček),	  
Přednášky	  či	  besedy	  pro	  maminky	  na	  rodičovské	  dovolené.	  Místní	  Bubáček	  nabízí	  pouze	  hernu,	  
otevřenou	  jen	  občas,	  žádne	  aktivity............	  Jako	  maminka	  na	  RD	  jsem	  byla	  velice	  nespokojena,	  pro	  volný	  
čas	  bylo	  pouze	  při	  hezkém	  počasí	  dětské	  hřiště.	  Za	  ostatními	  aktivitami	  jsem	  musela	  dojíždět	  do	  
Rakovníka,	  Lán	  či	  Kladna.	  Myslím,	  že	  je	  to	  škoda.	  
Nemohu	  hodnotit,	  nejsem	  seznámená	  s	  problematikou.	  
kvalita	  školní	  výchovy	  -‐	  mnoho	  učitelů	  na	  ZŠ	  se	  brání	  novým	  zkušenostem	  a	  poznatkům,	  není	  
podporována	  individualita	  dítěte,	  výuka	  není	  vedena	  zábavnou	  a	  zajímavou	  formou.	  
dostupnost	  lékařů	  na	  poliklinice	  dostatečná	  ,ale	  prostory	  vyžadují	  rekonstrukci.	  WC	  na	  poliklinice	  je	  na	  
úrovni	  5O	  let	  ,fasáda	  ostuda	  .	  
Kapacita	  MŠ	  je	  nedostačující.	  Město	  jako	  zřizovatel	  nepočítá	  s	  přílivem	  nových	  obyvatel?	  Většinou	  se	  
jedná	  o	  rodiny	  s	  malými	  dětmi	  a	  je	  tedy	  předpoklad,	  že	  budou	  chtít	  navštěvovat	  školské	  zařízení	  v	  místě	  
bydliště.	  
Školní	  jídelna	  by	  zasluhovala	  rekonstrukci.	  Také	  bych	  se	  přimlouvala	  o	  řešení	  situace	  v	  okolí	  MŠ	  
Rákosníček-‐naproti	  je	  budova	  kde	  se	  rozpadá	  azbestová	  střecha	  a	  kus	  dál	  si	  někdo	  udělal	  skládku	  psích	  
hovínek.	  Plot	  od	  sousedů	  by	  bylo	  fajn	  celý	  zakrýt-‐úsek	  se	  slepicemi.	  Jinak	  je	  školička	  moc	  pěkná	  a	  
děkujeme	  za	  ní.	  Ještě	  by	  bylo	  fajn	  kdyby	  do	  školek	  zavítala	  osvěta	  o	  zdravém	  stravování,	  když	  sleduji	  
jídelníček	  byla	  by	  to	  opravdu	  potřeba.	  
Chybí	  možnost	  trávit	  aktivně	  volný	  čas	  pro	  rodiny	  s	  dětmi.	  
MŠ	  nepočítají	  s	  tím	  že	  někdo	  pracuje	  mimo	  město	  a	  to	  od	  7h.	  Pro	  takové	  rodiče	  je	  otevírací	  doba	  od	  
06:30	  nevyhovující.	  Školka	  by	  měla	  být	  aspoň	  od	  6h-‐17h.	  Dále	  mi	  vadí	  že	  při	  každých	  1-‐2denních	  
prázdninách	  ve	  škole	  se	  menší	  školky	  hned	  zavřou.	  
Změnit	  nabídku	  "zdravějších"	  jídel	  ve	  školní	  jídelně,	  vařit	  z	  původních	  surovin,	  ne	  polotovarů.	  
Změnit	  nabídku	  "zdravějších"	  jídel	  ve	  školní	  jídelně,	  vařit	  z	  původních	  surovin,	  ne	  polotovarů.	  



Prostředí	  polikliniky	  působí	  ostudně,	  zachovejte	  alespoň	  zeleň,	  a	  nedělejte	  místo	  ní	  parkoviště.	  

Okruh	  5:	  MĚSTSKÝ	  ÚŘAD	  A	  RADA	  MĚSTA	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
Nejen	  sliby,	  ale	  i	  skutky!	  
špatná	  práce	  stavebního	  úřadu,	  viz.	  přebírání	  komunikací	  po	  rozvodu	  plynu	  -‐	  vše	  v	  rozbitých	  
komunikacích	  
komunikace	  s	  občany,	  vstřícnost,	  celkový	  zájem	  -‐	  mnohdy	  chybí	  
ano,	  ale	  nemám	  čas	  
ad	  1)	  2	  dny	  v	  měsící	  prodloužená	  doba?	  ad	  2)	  prověřit	  slepým	  auditem	  
Pracovníci	  MÚ	  by	  měli	  vice	  reagovat	  na	  připomínky	  a	  stížnosti	  a	  nehledat	  spíše	  omluvy,	  proč	  to	  či	  ono	  
nejde.	  Řešit	  všechny	  otázky,	  i	  když	  je	  třeba	  pouze	  1	  a	  dát	  odpověď	  třeba	  ve	  vývěsce	  MÚ.	  
Měsíčník	  by	  mohl	  být	  co	  do	  náplně	  zajímavější,	  v	  podstatě	  je	  mdlý.	  
ad	  úřední	  hodiny	  -‐	  myslím	  si,	  že	  pracující	  by	  ocenili	  1	  den	  s	  delší	  otevírací	  dobou	  ad	  vstříctnost	  -‐	  když	  
chybí	  jeden	  pracobník,	  jeho	  "náhradník"	  často	  prostě	  neví!-‐	  stalo	  se	  mi	  to	  osobně	  několikrát	  
známky	  na	  popelnice	  ve	  2.p.	  
známky	  na	  popelnice	  ve	  2.p.	  
moc	  se	  mi	  líbí	  souč.vedení	  města,	  rozumné	  a	  hospodárné	  plánování,	  sympatický	  je	  zájem	  o	  to,	  jak	  to	  vidí	  
občan	  
informace	  o	  méně	  používaných	  dálk.autob.spojích-‐jízdní	  řády	  nejsou	  vylepeny-‐Severní	  Čechy	  Měsíčník-‐
nový	  přehled	  lékařů	  a	  zdrav.služeb	  polikliniky	  i	  mimo	  
proč	  se	  poplatky+nálepky	  na	  popelnice	  nevydávají	  na	  jednom	  místě	  
chybí	  mi	  silné	  osobnosti	  na	  MÚ,	  vize,	  priority,	  motivace	  občanů	  ke	  spolupráci	  
Určitá	  paní	  zaměstnankyně	  MěÚ	  zveřejňuje	  osobní	  data	  a	  problémy	  občanů.	  
Chci	  se	  zúčastnit	  
Víte,	  že	  se	  jako	  občan	  můžete	  zapojit	  -‐	  4	  -‐	  ne,	  slyším	  to	  poprvé	  
Vstřícnost	  a	  odbornost	  pracovníků	  MěÚ	  -‐	  4!!	  
Přehlednější	  měsíčník,	  větší	  foto.	  
určitě	  se	  zúčastním	  
Proč	  je	  v	  pátek	  úřední	  den	  až	  od	  10	  hodin.	  Do	  14	  hodin	  si	  tam	  málokdo	  odskočí	  ze	  zaměstnání,	  to	  ten	  
úřední	  den	  nemusí	  být	  vůbec	  
Páteční	  úřední	  den	  není	  smysluplný,	  když	  je	  od	  10	  do	  14	  hodin	  
trafika	  pro	  pana	  Buška	  -‐	  BIOS,	  proč,	  na	  co	  a	  za	  jaké	  peníze?	  
O	  dění	  ve	  městě	  informuje	  dobře	  Novostrašecký	  měsíčník	  
možnost	  elektronického	  upozronění	  na	  konání	  zastupitelstva	  města	  
není	  mi	  jasné,	  proč	  se	  odbor	  ŽP	  zamyká	  v	  kanceláři,	  bojí	  se	  lidí?	  
odbornost	  pracovníků	  MěÚ	  
1	  starosta	  4	  RM	  (dělají	  si	  co	  chtějí)	  Na	  vloženém	  listě:	  Největší	  zhovadilostí	  města	  je	  platba	  odpadu	  v	  
pokladně	  a	  známku	  dostanete	  ve	  2.	  patře.	  Straý	  člověk	  je	  rád,	  že	  na	  úřad	  dojde	  a	  když	  to	  zaplatím	  dole	  
tak	  chci	  také	  známku	  dole	  a	  ne	  lítat	  po	  celým	  úřadě.	  Těším	  se,	  až	  budete	  taky	  starý	  a	  budete	  se	  plazit	  do	  
druhého	  patra,	  abyste	  se	  tam	  jen	  podepsali.	  Můžete	  se	  stydět.	  
U	  legendy	  zakroužkováno:	  2	  U	  otázky	  na	  komise	  v	  legendě	  zaškrtnuto:	  4	  
u	  webovek	  je	  otazník	  -‐	  Iva	  
vstřícnost	  a	  odbornost	  prac.	  MěÚ	  -‐	  4	  -‐	  hlavně	  stavební	  odbor	  
Možná	  uskutečnit	  na	  náměstí	  letní	  zpívání	  -‐	  festival-‐víkendy	  jsou	  zde	  špatné	  a	  není	  kam	  jít	  
ZAŠKRTNUTO	  PRACOVNÍ	  PŘÍLEŽITOSTI	  VE	  MĚSTĚ	  U	  KOMISÍ	  V	  LEGENDĚ	  0	  



Stavební	  odbor	  je	  nejhorší	  široko-‐daleko,	  podatelna	  je	  skvělá	  
Úřední	  hodiny	  pro	  pracujícího	  člověka	  téměř	  nedosažitelné	  Vstřícnost	  a	  odbornost:	  přízemí	  1*,	  stavební	  
úřad	  4	  
Informace	  o	  činnosti	  města	  čerpám	  z	  Novostrašeckého	  měsíčníku.	  
o	  dění	  ve	  městě	  jsme	  informování,	  ale	  není	  mi	  zcela	  jasné	  kam	  se	  obrátit	  s	  konkrétním	  dotazem	  nebo	  
připomínkou	  ohledně	  např.	  plánované	  kanalizace,	  údržby	  zeleně	  atd.	  ==>	  stručný	  přehled	  kontaktů	  a	  
pravidel	  komunikace	  by	  mohl	  přinést	  nejlépe	  novostrašecký	  měsíčník	  
Vynikající,	  příkladný,	  slušný,	  především	  paní	  Brunerová	  
Největší	  ostudou	  úřadu	  je	  pan	  Kaválek	  -‐	  totálně	  neschopný	  a	  nadrzlý	  pseudoúředník,	  který	  akorát	  dělá	  
úřadu	  ostudu.	  Velká	  chyba	  tajemníka	  úřadu	  a	  pana	  starosty,	  že	  tam	  takového	  budižkničemu	  drží.	  A	  proč	  
s	  tím	  rada	  města	  dlouhodobě	  nic	  nedělá?,	  to	  je	  tedy	  zklamání.	  Poslední	  exces	  pana	  Kaválka	  je	  vydávání	  
známek	  za	  popelnice	  ve	  druhém	  patře.	  To	  asi,	  aby	  se	  staré	  nohy	  pocvičily	  a	  člověk	  si	  to	  musel	  zasloužit.	  
Příští	  rok	  se	  známky	  asi	  budou	  vydávat	  až	  na	  půdě,	  aby	  bylo	  nějaké	  zlepšení.	  Naopak	  ozdobou	  úřadu	  je	  
pan	  Drtina,	  který	  má	  ohromnou	  energii	  a	  nápady.	  Stíhá	  strašně	  moc	  věcí	  a	  je	  velmi	  vstřícný.	  Kdyby	  tak	  
všichni	  úředníci	  byli	  jako	  on!	  
Rád	  bych	  se	  zapojil	  
Mimo	  můj	  akční	  rádius.	  7	  -‐	  Něco	  si	  o	  tom	  zjistím	  :-‐D	  -‐	  díky	  za	  info!	  
Úřední	  hodiny	  jsou	  pro	  pracující	  téměř	  nedostupné,	  ve	  středu	  po	  17,00	  hod	  je	  problém	  cokoliv	  vyřizovat.	  
Velká	  část	  obyvatel	  dojíždí	  do	  zaměstnání,	  bylo	  by	  vhodné	  místo	  pátku	  dopoledne	  zřídit	  delší	  úřední	  den.	  
Větší	  informovanost	  o	  kulturních	  akcích.	  
odbornost	  a	  vstřícnost	  zaměstnanců	  MÚ	  je	  různá	  -‐	  od	  nejpříjemnějších	  po	  naprosto	  neslušné...ve	  finále	  
oboje	  vyjde	  nastejno	  =	  ještě	  k	  ničemu	  to	  nikdy	  naše	  nevedlo	  
Například	  informovanost	  o	  městské	  policii	  je	  mizerná,	  jako	  by	  ani	  neexistovala.	  
Není	  vidět	  ,	  že	  by	  město	  se	  snažilo	  pro	  některé	  investiční	  akce	  využít	  evropské	  fondy.	  V	  zápisech	  ze	  
zasedání	  rady	  to	  nikdo	  číst	  nebude.	  
V	  nedávné	  minulosti	  jsem	  opakovaně	  žádal	  zaměstnance	  MěÚ	  o	  řešení	  situace.	  Ačkoli	  jsem	  si	  musel	  vzít	  
dovolenou	  abych	  mohl	  přijet	  v	  úřední	  hodiny,	  nikdo	  se	  i	  přes	  příslib	  nenamáhal	  přijít	  místo	  prohlédnout.	  
zapojím	  se	  rád	  
Nové	  Strašecí	  je	  další	  z	  měst,	  kde	  se	  na	  úřadech,	  při	  úředních	  záležitostech	  a	  při	  městské	  politice	  
zohledňují	  zvláště	  zájmy	  příbuzných	  a	  známých	  úředníků,	  zastupitelů	  ad.	  
Konkrétně	  :	  Poplatek	  za	  TKO	  -‐	  PROČ,když	  v	  přízemí	  MěÚ.zaplatím	  poplatek,	  musím	  pro	  známku	  zdolávat	  
schody	  až	  do	  2.patra???	  Ani	  vás	  stáří	  nemine!?	  
Na	  webu	  města	  často	  lze	  těžko	  najít	  nejbližší	  akce	  (program	  zastupitelstva,	  ap.),	  i	  když	  tam	  jsou.	  

Okruh	  6:	  ŽIVOT	  NA	  SÍDLIŠTI	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
Péče	  o	  stromy	  
mám	  pocit,	  že	  město	  Nové	  Strašecí	  končí	  u	  domova	  pro	  seniory,	  protože	  co	  se	  týče	  chodníků	  dál,	  na	  ty	  
se	  kašle	  
není	  kde	  parkovat-‐Jungmannova	  ul.-‐parkování	  na	  jedné	  straně	  1	  auto	  za	  druhé,	  silnici	  zaplatit	  
není	  parkování	  pro	  návštěvy,	  volná	  parkovací	  místa	  jsou	  obsazena	  
Ohledně	  řešení	  parkování	  na	  sídlišti	  se	  zajeďte	  podívat	  na	  Stochov	  
Návštěvy	  nemají	  kde	  zaparkovat	  -‐	  chybí	  park.	  automat!!!	  Některá	  auta	  zde	  stojí	  stale	  -‐	  jsou	  
zagarážovaná!	  
Chybí	  parkovací	  automat	  pro	  auta	  na	  návštěvu.	  Není	  kde	  parkovat	  -‐	  špatně	  chodím.	  



ad	  1)	  Mšecké	  sídliště	  -‐	  zhoršuje	  sousedské	  vztahy	  1	  klid,	  ticho,	  příjemné	  bydlení	  3	  vztahy,	  komunikace	  
mezi	  lidmi	  
dětská	  hřiště	  plná	  psího	  trusu	  
Křivoklátské	  sídliště	  -‐	  prosíme	  doplnit	  zeleň.	  Chybí	  zde	  nákupní	  centrum	  -‐	  do	  Lidlu	  a	  Penny	  market	  je	  to	  
daleko.	  
zvlášť	  kvalita	  hřišť	  
Bezpečnost	  -‐	  sice	  jsme	  v	  obytné	  zóně,	  ale	  je	  tu	  spousta	  závodníků.	  Chybí	  retardéry.	  
Mšecké	  sídliště	  
Mšecké	  sídliště	  -‐	  rychlá	  jízda	  aut	  k	  Biosce,	  úprava	  kolem	  domů	  -‐	  netknuto	  ze	  strany	  města.	  
Mám	  dětské	  hřiště	  přímo	  pod	  jen	  svými	  2	  okny.	  Někdy	  od	  rána	  do	  noci	  hrozné.	  
chybí	  chodník	  od	  Topinkovi	  ul.do	  parku(	  od	  č.p.731)	  
proč	  stojí	  auta	  ze	  sídliště	  do	  půlky	  májovky	  
Topinkova,Křivokl.sídliště	  
nepřehledná	  křížovatka	  Šotkova-‐Husova	  (túje),	  dále	  Lomená-‐Mšecká	  (vadí	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad).	  
Při	  čištění	  města	  alespoň	  jednouročně	  projeďte	  prosím	  před	  garážemi	  v	  Husově	  ulici	  
na	  sídlišti	  nebydlím	  
Řidiči	  před	  naším	  domem	  auta	  píchají,	  jak	  "vidle	  do	  hnoje".	  
ke	  vzhledu	  musí	  přispět	  sami	  občané	  na	  sídlišti	  nebydlím,	  ale	  myslím,	  že	  péče	  o	  občany	  na	  sídlištích	  je	  
nadstandardní	  
parkování	  ve	  Mšeckém	  sídlišti,	  Husova	  ul.	  
nebydlím	  tam-‐ale	  zdají	  se	  mi	  zanedbaná,	  nesouhlasím	  s	  placením	  parkovného	  
nelíbí	  se	  mi	  parkování	  před	  Elektrem	  v	  Křivoklátské,	  při	  výjezdu	  z	  ul.	  1.	  máje	  není	  vidět	  
Parkování	  -‐	  kamarádi	  nemají	  kde	  zaparkovat,	  když	  jedou	  na	  návštěvu.	  Dřevěná	  zbořenina,	  ošklivý	  vzhled	  
(Křivoklátské	  sídliště)	  č.p.	  881,	  psí	  hovna	  úplně	  všude,	  co	  krok	  to	  hovno.	  Mám	  psa	  a	  sbírám	  jeho	  hovínka.	  
Prosím	  pokutovat	  neposlušné	  majitele.	  
Bezpečnost	  -‐	  někteří	  řidiči	  jezdí	  rychle	  a	  nerespektují	  chodce.	  Vedle	  dětského	  hřiště	  na	  sídlišti	  jsou	  
neustále	  "bioodpady",	  kořenová	  zelenina,	  vajíčka.	  
Řidiči	  před	  naším	  domem	  auta	  píchají	  jak	  vidle	  do	  hnoje.	  V	  případě	  vjezdu	  záchranných	  jednotek	  špatná	  
dostupnost.	  
Parkování	  okružní,	  u	  Dua	  nebo	  Křivoklátská	  je	  drahé	  
Parkování	  -‐	  po	  vaší	  úpravě	  zmizela	  volná	  místa	  a	  postrádám	  smysl.	  Myslel	  jsem,	  že	  smyslem	  úpravy	  
parkování	  bude	  vymezit	  prostor	  na	  parkování	  a	  odstranit	  auta	  mezi	  domy	  z	  uliček.	  Bohužel	  to	  tak	  
vypadá,	  že	  smyslem	  bylo	  vytěžit	  co	  nejvíce	  peněz.	  
Jako	  oblast	  dotazníku	  2	  -‐	  vzhled	  kontejnerových	  stání.	  
Chodník	  k	  Obětí	  okupace	  při	  jeho	  výstavbě	  příprava	  pro	  budoucí	  kanalizaci.	  
parkování	  postrádá	  kamery,	  předražené,	  netsřežené,	  nekvalitní	  
lidé	  se	  psy	  nesbírají	  výkaly,	  dítě	  nemůže	  vkročit	  na	  trávník	  
kontejnery	  jsou	  v	  sídlišti	  pořád	  plné,	  bylo	  by	  vhodné	  častější	  vyvážení	  
ul	  Máchova	  -‐	  rozbitá	  cesta,	  v	  zimě	  je	  cesta	  špatně	  udržovaná	  
křivoklátské	  sídliště	  -‐	  nevyřešené	  parkování	  pro	  návštěvy!,	  silnice	  v	  sídlišti	  samá	  díra!,	  park	  -‐	  nejsou	  
lavičky!	  
málo	  parkovacích	  míst,	  exkrementy,	  feťáci	  
Není	  parkování	  pro	  návštěvy	  přes	  noc	  
Žižkovo	  náměstí:	  je	  třeba	  konečně	  nový	  chodník	  směr	  kostel	  
kdy	  konečně	  bude	  nový	  chodník	  v	  Žižkově	  nám.	  
bylo	  by	  fajn	  upravit	  dětské	  hřiště	  v	  Topinkově	  mezi	  paneláky	  (oplotit,	  přidat	  herní	  prvky,	  zeleň)	  Mezi	  
vysokými	  paneláky	  by	  bylo	  určitě	  využívané.	  



mám	  placené	  parkovací	  místo,	  ale	  je	  zde	  velký	  problém	  pro	  návštěvy,	  aby	  zaparkovaly,	  nejsou	  téměř	  
žádná	  volná	  místa.	  Kontejnery	  jsu	  dostupné,	  ale	  neustále	  přeplněné.	  Křivoklátské	  sídliště	  by	  určitě	  
potřebovalo	  "novou	  tvář"	  -‐	  více	  zeleně	  a	  vyžití	  pro	  děti	  
Na	  sídlišti	  nebydlím.	  
U	  bezpečnosti:	  POrušování	  povolené	  rychlosti	  v	  obytné	  zóně,	  bezdůvodné	  pojíždění	  vizidly	  (zejm.	  moto,	  
čtyřkolky),	  volné	  pobíhání	  psů	  plus	  exkrementy	  
Porušování	  zák.36(rychlost	  obyt.	  zónou),	  volné	  pobíhání	  psů	  
schází	  kontrola	  MěP	  na	  neoprávněném	  parkování	  na	  zákazech	  stání	  nebo	  vyhražených	  (placených)	  
místech	  
Týká	  se	  Žižkovo	  njám.	  -‐	  Zahradní	  Přehršle	  psích	  exkrementů,	  žádný	  prostor	  pro	  odpočinek	  čl.,	  dětské	  
hřiště	  žádné!!!	  
u	  legendy	  zaškrtnuto	  2	  
Špatný	  rozhlas	  
ve	  městě	  se	  rozšířil	  prodej	  drog,	  krádeží,	  necítím	  se	  bezpečně	  s	  drogama	  se	  nic	  nedělá,	  dealeři	  zde	  volně	  
prodávají	  drogy	  
přidání	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad,někdy	  přetékají,	  není	  bezpečno	  -‐	  prodej	  ,	  dealeři	  drog!!	  
Lokalita	  rod.	  domů,	  nedostatek	  kontejnerů	  peo	  směsný	  a	  tříděný	  odpad	  
na	  sídlišti	  nežiji	  
Parkování	  a	  sleva	  za	  1,	  ale	  je	  jich	  málo.	  
Zaškrtnuto	  Bezpečnost	  a	  Dostupnost	  a	  kvalita	  dětských	  hřišť	  
zvlněná	  silnice,	  rozježděný	  trávník,	  podél	  komunikace	  socialistická	  samoobsluha,	  psí	  výkaly,	  chybí	  
lavičky,	  viditelné	  kontejnery	  
Na	  Žižkově	  nám.	  udělejte	  placené	  park.parkují	  tam	  auta	  na	  chodníku.	  
Zeleně	  málo	  a	  ještě	  je	  poničená	  +	  výkaly	  psů	  Dětské	  hřiště:	  nutnost	  dohledu	  (kamery,	  obhlídka)	  je	  tu	  
jedno	  pěkné	  i	  když	  opotřebované	  mezi	  bytovkami,	  proč	  nejde	  zkulturnit	  i	  to	  druhé	  mezi	  věžáky:	  Oplotit,	  
vyměnit	  soupravu	  za	  dřevěné	  díly,	  vyměkčit	  terén	  
špatné	  osvětlení	  v	  parku	  u	  polikliniky,	  taktéž	  otřesné	  chodníčky,	  více	  okrasných	  keřů	  v	  sídlišti	  Texas	  
Když	  přijede	  návštěva,	  nezaparkuje	  -‐	  dostane	  pokutu	  (již	  4x).	  
Jsme	  ostuda	  tohoto	  státu,	  naše	  návštevy	  nemají	  kde	  parkovat.	  
Nebydlím	  na	  sídlišti,	  ale	  okolí	  našeho	  domu	  je	  určitě	  2	  -‐	  spíše	  spokojený	  
Park	  u	  kaple	  sv.	  Isidora	  -‐	  špatné	  cesty	  -‐	  samá	  díra,	  když	  jimi	  procházím.	  
Auta	  tu	  jezdí	  moc	  rychle.	  V	  sídlišti	  chybí	  zeleň,	  stromy,	  keříky,	  lavičky.	  
Nedostatek	  kontejnerů	  na	  nebezpečný	  odpad	  (baterie)	  a	  na	  kartony	  od	  nápojů,	  na	  textil.	  
zvýšit	  parkovací	  místa	  v	  Husově	  ulici	  a	  upravit	  chodníky	  a	  zeleň,	  více	  kontejnerů	  ne	  třídění	  
v	  letních	  měscích	  častěji	  vyvážet	  
Ačkoli	  nevlastním	  vůz	  a	  nemusím	  si	  tak	  platit	  parkovací	  místo	  (bydlím	  v	  sídlišti	  Křivoklátská),	  vnímám	  
zpoplatnění	  parkovacích	  míst	  jako	  velikou	  nespravedlnost.	  Obyvatelé	  tohoto	  sídliště	  by	  měli	  mít	  
možnost	  zdarma	  parkovat	  u	  svého	  bydliště.	  Zároveň	  mi	  vadí,	  že	  zde	  nejsou	  vyhrazená	  parkovací	  místa	  
pro	  návštěvy,	  které	  tu	  potřebují	  ponechat	  auto	  přes	  noc.	  
nemohu	  hodnotit	  
Málo	  parkovacích	  míst,	  katastrofální	  chodníky,	  psí	  exkrementy	  všude,	  kriminalita	  -‐	  fetující	  mládež.	  
Křivoklátské	  sídliště	  tzv.	  Texas,	  kde	  bydlím	  s	  rodinou	  je	  to	  nejhorší	  sídliště,	  které	  jsem	  za	  svůj	  život	  viděla.	  
Žádné	  pořádné	  hřiště,	  nepořádek,	  otřesný	  park,	  prostě	  se	  zde	  nenajde	  jediné	  plus,	  proč	  by	  tu	  rodina	  
měla	  žít.	  Parkování	  a	  jeho	  systém	  zde	  je	  naprosto	  směšný	  a	  mám	  pocit,	  že	  to	  vymyslel	  starosta	  
pohádkového	  Kocourkova.	  Platit	  za	  místo	  na	  parkovišti	  (byť	  jen	  sto	  korun	  měsíčně),	  kde	  se	  brodím	  
bahnem,	  nejsou	  označená	  místa,	  každou	  chvilku	  mi	  tam	  stojí	  někdo	  jiný,	  to	  je	  sprostota	  od	  celého	  vedení	  
města.	  Bydlení	  zde,	  ať	  už	  jde	  o	  chodníky,	  které	  ničí	  kočárky,	  člověk	  se	  tu	  může	  přerazit,	  zlámat	  nohy	  
nebo	  vzhled	  je	  ostuda	  celého	  města!	  Měli	  byste	  se	  stydět	  za	  to,	  jak	  o	  město	  dbáte!!!	  



Bydlíme	  ve	  "Mšeckém	  sídlišti"	  a	  po	  celou	  tu	  dobu	  (10let)	  tu	  město	  pro	  nás	  nic	  neudělalo,	  kromě	  
zprzněných	  tují	  před	  garážemi.	  Chodníky	  si	  majitelé	  domů	  financovali	  sami,	  zatímco	  jinde	  je	  financovalo	  
nebo	  spolufinancovalo	  město.	  V	  Texasu	  se	  už	  po	  několikáté	  vysazují	  stromy	  a	  zase	  je	  tam	  někdo	  
poničí...Sem	  nedal	  nikdo	  ani	  lavičku.	  
Bylo	  by	  dobre,že	  když	  někdo	  přijede	  na	  navštěvu	  (krátkou)aby	  mohl	  zaparkovat	  v	  ulici	  Křivoklátská	  v	  
sídlisti	  a	  nedostaval	  od	  městské	  policie	  pokutu.	  -‐	  což	  je	  opravdu	  prasarna!!!!!!!!!!!!!!!	  
Mšecké	  sídliště	  -‐	  od	  města	  nic,	  jediná	  lavička,	  žádné	  požadavky	  nikdy	  nebyly	  vyslyšeny,	  pouze	  zkrácení	  
tují/hnus/.	  Na	  procházku	  do	  "třešňovky"	  už	  jen	  v	  holinách...V	  porovnání	  s	  ostatními	  sídlišti	  ve	  městě	  
nejbídnější.	  
Chtělo	  by	  to	  vyměnit	  písek	  na	  pískovišti,	  opravit	  plot,	  dát	  znovu	  provozní	  řád	  a	  dávat	  pokuty	  za	  věnčení	  
psů.	  V	  letních	  měsících	  řešit	  hluk	  u	  Práce	  konečně	  pokutami	  a	  ne	  domluvami	  (	  stejně	  se	  jedná	  o	  ty	  samé	  
existence	  ),	  donutit	  majitele,	  aby	  se	  podílel	  na	  pořádku	  a	  klidu	  na	  sídlišti,	  popřípadě	  zkrátit	  otevírací	  
dobu.	  Pokutovat	  chození	  na	  malou	  ven.	  Umístit	  zde	  kameru	  a	  konečně	  řešit	  zdokumentované	  přestupky.	  
Za	  dobu	  provozu	  se	  nic	  nezměnilo.	  Věta	  kamaráda:	  "Franto	  nechoď	  chcát	  ven,	  dostaneš	  pokutu",	  by	  
mohlo	  být	  dost	  ponaučitelné	  pro	  všechny.	  
Bydlim	  v	  obytne	  zone,	  kde	  je	  ZAKAZ	  CHOVU	  HOSPODARSKYCH	  ZVIRAT,	  presto	  uz	  si	  pripadam	  jako	  v	  zoo.	  
Chovaji	  se	  zde	  kachny,	  koza,	  slepice,	  kohouti	  a	  v	  brzke	  dobe	  pribudou	  i	  ovce.	  Jsem	  tolerantni,	  ale	  ceho	  je	  
moc	  toho	  je	  prilis.	  Napr.	  kohouti	  kokrhani	  me	  a	  mou	  rodinu	  budi	  pravidelne	  ve	  3:40	  az	  4:30,	  muzu	  to	  
brat	  i	  jako	  ruseni	  nocniho	  klidu	  a	  ze	  od	  techto	  zvirat	  zrovna	  libiva	  vune	  nejde,	  to	  nemusim	  ani	  snad	  
zduraznovat!!!!!!!	  Prosim	  Vas	  o	  urgentni	  reseni	  teto	  situace	  v	  ulici	  Na	  Spravedlnosti.	  
!!!!!!!!!	  Nově	  zavedený	  sistem	  parkování	  a	  stím	  spojená	  montáž	  očíslovaných	  cedulý	  na	  parkovištích	  
např.	  křivokládská	  nebo	  okružní	  před	  kulturním	  centrem	  kde	  si	  občané	  musí	  kupovat	  parkovací	  místa	  na	  
rozbitých	  parkovištích	  či	  nedokončených	  bez	  živičného	  povrchu	  (!!!nemluvě	  o	  jejich	  okupování	  
mladistvými	  živly	  poškozující	  vozy,	  znečišťující	  parkovišťe	  a	  nepřítomností	  kamerového	  sistemu!!!)	  před	  
jejich	  vlastním	  domem	  za	  nehorázné	  sumi	  hraničí	  z	  vykořisťováním!!!!!!!!!!!	  
Hodnocení	  se	  týká	  ulice	  Buková,	  neznám	  situaci	  na	  sídlišti.	  
kontejnery	  stále	  plné	  
Moc	  chybí	  volně	  přístupné	  univerzální	  sportovní	  hřiště	  na	  míčové	  hry	  s	  pevným	  povrchem	  v	  
Křivoklátském	  sídlišti.	  
Moc	  chybí	  volně	  přístupné	  univerzální	  sportovní	  hřiště	  na	  míčové	  hry	  s	  pevným	  povrchem	  v	  
Křivoklátském	  sídlišti.	  
V	  sídlišti	  Texas	  je	  opravdu	  nouze	  o	  parkovací	  místa.	  Město	  by	  mohlo	  rozšířit	  ulice	  a	  umožnit	  tak	  podélné	  
stání.	  Nebo	  nějak	  řešit	  volná	  parkovací	  místa,	  kterých	  je	  v	  sídlišti	  jako	  šafránu.	  Po	  příjezdu	  po	  16:00	  se	  
nedá	  již	  ideálně	  zaparkovat.	  Člověk	  musí	  nechat	  auto	  stát	  někde,	  kde	  překáží.	  Ať	  už	  někde	  v	  křižovatce	  
nebo	  se	  někam	  natlačit.	  Městská	  policie	  ale	  v	  tomhle	  nám,	  občanům	  vychází	  vstříc	  a	  ukazují,	  že	  jsou	  to	  
lidi.	  Ta	  auta	  zkrátka	  není	  kam	  dát.	  

Okruh	  7:	  PŘEDNOSTNÍ	  TÉMATA	  
	  Otazka:	  Další	  oblast	  (případně	  komentář	  k	  Vašemu	  hodnocení	  výše):	  
	  
těžko	  určit	  pořadí	  naléhavosti	  a	  čemu	  dát	  přednost	  
Označit	  autobusovou	  zastávku	  u	  Lidlu	  cedulí,	  na	  silnici	  barvou	  Bus,	  případně	  čekárnu	  (střecha)	  
psí	  exkrementy!	  
pokusit	  se	  o	  dotaci	  na	  kompletní	  revitalizaci	  průjzdu	  městem	  (Karlovarská,	  Havlíčkova,	  Palackého,	  ČSLA)	  
chybí	  toalety	  v	  okolí	  Penny	  a	  Lidl	  možnost	  nahlížet	  do	  hospodaření	  institucí	  
podtrženo-‐zpomalovací	  prahy	  parkování	  v	  ulici,	  pro	  1-‐2	  auta	  na	  RD.	  Jinak	  ať	  si	  lidé	  auta	  dávají	  do	  
průjezdu.	  Přijede-‐li	  návštěva	  nemá	  kde	  zaparkovat	  



Proč	  v	  r.2012	  sekala	  trávu	  najatá	  firma?	  Na	  vzdělávání	  je	  třeba	  stále	  dbát.	  
Oprava	  ulice	  U	  Stadionu	  
psí	  exkrementy	  
psí	  exkrementy	  
nakládábí	  s	  odpady	  velmi	  dobré	  
Viz	  článek	  6	  -‐	  už	  tam	  proboha	  instalujte	  automat!!!	  
policie	  -‐	  pěšky	  
Na	  podzim	  by	  měly	  TS	  uklidit	  listí	  ze	  všech	  ploch	  města.	  
zvlášť	  poliklinika,	  NKC,	  ZUŠ	  služby	  v	  poliklinice	  čistota	  -‐	  vše	  zmíněné	  parkování	  -‐	  dostupnost	  park.	  mist	  
kvalita	  vzdělávání	  -‐	  chceme	  inteligentní	  občany	  
zvýšit	  poplatky	  za	  psy,	  neboť	  se	  neuklízí	  
Zvláště	  NKC	  psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků	  lavičky	  
ad	  bezpečnost	  -‐	  zpomalovací	  prahy	  ad	  zeleň	  -‐	  výsadba	  stromů	  ad	  odpady	  -‐	  hlavně	  bioodpad	  
Ne	  kamerový	  system.	  
Kolikrát	  budu	  ještě	  dotazník	  vyplňovat,	  než	  začnete	  něco	  dělat!	  
odpadky,	  psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků	  
Kanalizace	  by	  měla	  být	  prioritou	  města!	  Postupná	  realizace	  nebyt.	  fondu.	  MP	  -‐	  za	  běžné	  náklady	  vyšší	  
bezpečnost	  Informovanost	  -‐	  kdo	  chce,	  ví	  víc.	  Kdo	  nechce	  -‐	  je	  to	  škoda	  našich	  peněz.	  Čistota	  -‐	  běžné	  
využitý	  pracovníků	  TS	  nebo	  brigádníků	  -‐	  levné,	  efektivní.	  Věčně	  nefunkční	  parl.	  automat	  dole	  na	  nám	  JAK	  
ceny	  parkovného-‐to	  jste	  darmožrouti,více	  volných	  neplac.míst	  k	  parkování	  méně	  trávníků=méně	  práce,	  
režie	  a	  financí	  zeleň	  jen	  na	  náměstí	  a	  max.přilehlé	  ulice	  
problém-‐psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků,	  lavičky	  do	  Pecínova	  
problém-‐psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků,	  chybí	  lavičky	  v	  Pecínově	  
MP	  více	  pěšky	  budování	  míst	  pro	  odpočinek-‐lavičky	  
zveřejnit:kdo	  podepsal	  smlouvu	  na	  park.automaty,	  kolik	  se	  ročně	  vybere,	  odměny	  pro	  dodav.firmu,kolik	  
zbyde	  městu	  a	  na	  co	  se	  používají	  změna	  ceny-‐0,-‐Kč	  řešit	  psí	  exkr.	  
Vyřešit	  spor	  se	  společností	  Veolia	  o	  vlastnictví	  a	  provoz	  kanalizace	  a	  snížení	  ceny	  za	  vodné	  a	  stočné.	  
nepořádek	  v	  okolí	  Penny-‐Vietnamci-‐Lidl	  vadí	  mi	  psí	  exk.,	  stav	  chodníků	  zavedení	  sběru	  kartonů	  a	  
bioodpadu	  
7,	  8,	  9,	  10,	  11,	  12,	  1,	  13,	  2,	  6,	  4,	  5,	  3	  
chybí	  WC,	  bazén	  
Kvalitu	  vzdělání	  a	  pedagogické	  práce	  snad	  hodnotí	  jiní.	  
Psí	  exkrementy	  -‐	  všude,	  kam	  člověk	  šlápne.	  
podpořit	  občany,	  kteří	  třídí	  odpad	  např	  slevou	  na	  poplatku	  (i	  s	  kojencem	  nenaplníme	  popelnici	  za	  
měsíc!!!)	  
neví	  proč	  dávno	  nemáme	  cyklostezku	  N.S.-‐Stochov	  kanalizace	  je	  nutná	  
1.	  nové	  pracovní	  příležitosti	  4.	  obnova	  parku	  u	  polikliniky	  
1	  -‐	  zkvalitňování	  chodníků	  a	  budování	  nových	  (například	  chybí	  podél	  Čsl.	  armády	  od	  parku	  (autobusové	  
zastávky)	  ven	  z	  města.	  
Zefektivnění	  práce	  městské	  policie	  -‐	  pěšky	  
Čistota	  a	  vzhled	  města	  -‐	  psí	  exkrementy)	  Zeleň	  a	  její	  údržba	  -‐	  budování	  míst	  pro	  odpočinek,	  lavičky.	  
důsledná	  ochrana	  přírody	  včetně	  zemědělské	  půdy	  
Chybí	  WC.	  
Podpora	  výstavby	  bytů	  a	  rodinných	  domů	  -‐	  kanalizace.	  Nutnost	  finanční	  spoluúčasti	  občanů	  na	  
projektech	  -‐	  např.	  dluhopisy	  na	  kanalizaci.	  
Zefektivnění	  práce	  městské	  policie	  -‐	  hlavně	  před	  školou	  -‐	  ŠIKANA!!!	  Čistota	  a	  vzhled	  města	  -‐	  psí	  
exkrementy,	  stav	  chodníků	  a	  komunikací	  
Čistota	  a	  vzhled	  města	  -‐	  psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků	  a	  komunikací	  



U	  Čistoty	  a	  vzhledu	  města	  JE	  VYKŘIČNÍK	  a	  poznámka:	  Všude	  psí	  exkrementy	  lidé	  neuklízejí!	  
oprava	  silnic	  a	  chodníků,	  čistota	  města	  
V	  Tovární	  chybí	  zpomalovací	  prahy	  před	  nepřehlednou	  zatáčkou	  Tovární-‐Fortna:	  ohrožení	  dětí,	  velký	  
pohyb	  nákladních	  vozidel,	  omezení	  rychlosti	  
Opravit	  komunikace	  a	  chodníky	  v	  ČSA	  
Prosím	  o	  zákaz	  volného	  pobíhání	  psů	  po	  městě	  a	  o	  jeho	  dodržování	  
více	  peněz	  do	  NKC	  a	  MŠ	  
NKC	  a	  MŠ	  
u	  zeleně	  podtrženo	  údržba	  a	  výsadba	  
dopsáno:	  1	  zaměstnanost	  v	  N.	  Strašecí	  
zaškrtnuto:	  Bezpečnost	  občanů,	  Zefektivnění	  práce,	  Čistota	  a	  vzhled	  -‐	  bez	  udání	  priorit	  
zakroužkováno	  u	  zeleně:	  údržba	  a	  výsadba	  
4	  -‐	  In-‐line	  trasa.	  
u	  čistoty	  zatrženo:	  psí	  exkrementy	  
jen	  zaškrtnuto	  ještě	  Aktivní	  trávení	  volného	  času	  
úklid	  a	  sekání	  trávy,	  prořezání	  stromů	  v	  Rakovnickém	  sídlišti	  
Zrušit	  vedoucího	  sportovišt.	  Ušetřené	  peníze	  věnovat	  na	  mládežnický	  sport.	  
u	  čistoty	  -‐	  psí	  exkrementy,	  stav	  chodníků	  
podtržena	  slova:	  psí	  exkrementy,	  cyklostezky,	  kino	  
Změna	  stanoviště	  kontejnerů	  z	  hlavní	  silnice	  na	  Prahu	  za	  uhelným	  skladem,	  neboť	  tam	  odhazují	  odpadky	  
cizí	  lidé.	  
Zaškrtnuto:	  Bezpečnost	  občanů,	  Čistota	  a	  vzhled	  města,	  Aktivní	  trávení	  volného	  času	  pro	  rodiny	  s	  dětmi	  
Kanalizace	  fortny	  
Zpoplatnění	  parkovného	  jem	  nepochopila.	  Stochov,	  Slaný,	  Rakovním	  nic	  a	  Křivoklátské	  sídliště	  platí.	  
Mezi	  domy	  691-‐692	  je	  prostranství	  zablokováno	  tak,	  že	  často	  sanitka	  se	  nemůže	  dostat	  ke	  vchodu	  pro	  
pacienta.	  Je	  to	  i	  můj	  případ.	  Parkující	  auta	  jsou	  majitelů	  osmipodlažních	  panelových	  domů.	  
Křivoklátské	  sídliště.	  
Chybí	  zastávka	  u	  Lídlu	  směr	  Rakovník.	  
Opět	  -‐	  toto	  hodnocení	  je	  zavádějící.	  
zmenšení	  korun	  stromů	  na	  náměstí	  
Stav	  chodníků	  a	  komunikací	  +	  zastávka	  u	  benzínové	  pumpy	  směr	  Karlovy	  Vary.	  
Dát	  lavičky	  do	  parku	  u	  polikliniky.	  Když	  tam	  byly,	  tak	  se	  mohlo	  odpočívat	  ve	  stínu	  a	  ne	  na	  zastávce	  
autobusu.	  
kanalizace,	  kino,	  údržba	  zeleně	  -‐	  provádět	  prořezání	  i	  ovocných	  stromů	  o	  které	  se	  nikdo	  nestará	  ve	  
volném	  prostoru	  v	  rámci	  ochrany	  přírodního	  dědictví	  (ochranu	  starých	  odrůd)	  
kultury	  je	  dost	  
zvýšit	  park.	  místa	  v	  Husově	  ul.	  a	  u	  polikliniky,	  in	  lain	  dráha	  
Snížit	  cenu,	  tříděný	  odpad	  by	  se	  měl	  cenově	  projevit	  v	  komunálním	  odpadu	  
Třídění	  by	  se	  mělo	  cenově	  odrazit	  u	  komunálního	  odpadu.	  
většínou	  majitelé	  velkých	  psů	  neuklízí	  po	  svých	  psech	  
Z	  mého	  pohledu	  je	  nejdůležitější	  kvalita	  školní	  výuky	  a	  odpovídající	  výsledky.	  Tady	  musí	  výrazně	  přidat	  
oba	  ředitelé	  ZŠ	  i	  GNS.	  Doufám,	  že	  po	  současném	  dlouholetém	  a	  unaveném	  řediteli	  ZŠ	  přijde	  už	  brzy	  
čerstvá	  krev,	  která	  věci	  rozhýbá.	  Čistota	  města	  je	  naší	  vizitkou,	  úklid	  a	  úprava	  odpočinkových	  zón.	  
Nášlapná	  psí	  hovínka	  zejména	  teď	  na	  jaře	  jsou	  neskutečnou	  pozůstalostí	  starého	  myšlení	  a	  lenosti	  těch	  
pejskařů,	  kteří	  si	  myslí,	  že	  území	  před	  jejich	  dveřmi	  už	  není	  jejich.	  Neviděl	  jsem	  ale,	  že	  by	  s	  tím	  město	  
něco	  dělalo.	  Proč	  nedělá?	  
Prioritou	  je	  zlepseni	  prace	  uredniku	  mesta!	  na	  miste	  je	  vyssi	  efektivita	  i	  vstricnost	  k	  obcanum.	  
Větší	  aktivita	  MP	  -‐	  potírání	  feťáků	  hl.	  oblast	  Paraplíčko	  a	  Palouček.	  



v	  první	  řadě	  "oprava	  chodníků,	  aby	  se	  dalo	  po	  městě	  chodit",	  modernizace	  NKC	  
Nejzásadnější	  problém	  města	  vidím	  ve	  špatném	  stavu	  komunikací.	  
V	  první	  řadě	  by	  se	  zde	  mělo	  vyřešit	  parkování,	  hned	  poté	  chodníky	  a	  celkový	  vzhled	  tohoto	  strašného	  
města!	  
1	  -‐	  řešení	  podvodů	  vedení	  TS	  2	  -‐	  ignorovat	  a	  také	  postihovat	  podvodníka	  a	  lháře	  pana	  XXXX	  
Ve	  "Mšeckém	  sídlišti"	  jako	  celku	  je	  zákaz	  vozidel	  nad	  váhu	  1,5t.	  Přemýšlel	  někdo,	  když	  sem	  tenhle	  
nesmysl	  dal??	  V	  podstatě	  nemůžeme	  jet	  domů,	  máme	  těžší	  auto.	  Denně	  se	  tedy	  dopouštíme	  přestupku.	  
-‐	  Kanalizace	  -‐	  MP	  má	  udržovat	  pořádek	  ve	  městě,	  nikoliv	  suplovat	  činnost	  státní	  policie	  dopravní	  i	  
pořádkové	  
Vzdělání	  -‐	  Poznej	  sám	  sebe!	  Učit	  by	  měl	  člověk	  hodný	  následování	  -‐	  ne	  člověk	  po	  pěti	  letech	  na	  peďáku	  
a.k.a.	  dítě	  v	  dospělém	  těle	  :-‐P	  *Berte	  s	  nadhledem	  ;-‐)	  
Zrušit	  poplatek	  za	  parkování	  v	  centru	  města.	  V	  současné	  době	  je	  náměstí	  mrtvou	  zónou,	  která	  se	  oživí	  
pouze	  při	  farmářských	  dnech.	  
srovnání	  kouření	  na	  plesech	  se	  stavy	  chodníků	  -‐trochu	  nechápu?	  
Bydlím	  v	  Šotkově	  ulici	  a	  chtěla	  bych	  upozornit	  na	  to,	  že	  za	  poslední	  léta	  se	  zde	  velice	  významně	  změnila	  
dopravní	  situace.	  Na	  konci	  této	  ulici	  je	  Elektromont,	  statek,	  STK	  a	  betonárka.	  Díky	  tomu	  naší	  ulicí	  denně	  
projíždí	  hodně	  aut,	  zvlášťě	  kamiony,	  traktory,	  cisterny,	  mixy.	  Je	  tu	  velký	  hluk,	  spoustu	  prachu.	  V	  naší	  ulici	  
je	  také	  školka,	  parkuje	  zde	  pravidelně	  mnoho	  osobních	  aut.	  Považuji	  tuto	  situaci	  jako	  alarmující,	  nejsem	  
žádný	  dopravní	  expert,	  ale	  z	  toho,	  co	  zde	  pozoruji	  jako	  řidič	  i	  jako	  chodec	  je	  mi	  často	  zle	  a	  myslím	  si,	  že	  je	  
jen	  otázkou	  času,	  kdy	  zde	  dojde	  k	  nějaké	  nehodě,	  či	  zranění	  osob.	  Doporučovala	  bych	  v	  ulici	  omezit	  
rychlost	  na	  40	  km/h	  již	  od	  křižovatky	  s	  ulicí	  Karlovarská,	  nebo	  alespoň	  kontrolovat	  řidiče,	  kteří	  přijíždějí	  
od	  Čelechovic,	  protože	  padesátkou	  tady	  opravdu	  nikdo	  nejezdí	  a	  v	  případě	  letní	  sklizně	  a	  kombajnů,	  
které	  se	  zde	  prohánějí,	  to	  už	  nebudu	  ani	  komentovat.	  Dále	  si	  myslím,	  že	  by	  určitě	  stálo	  za	  to,	  opravit	  
silnici	  Na	  Kocourku,	  všechny	  ty	  strašné	  výmoly	  si	  pamatuju	  ještě	  z	  dětství.	  Silnice,	  která	  vede	  od	  
Elektromontu	  parkem	  k	  fotbalovému	  hřišti	  je	  rovněž	  tragická.	  
navrhuji	  tvrdé	  postihy	  (pokuty	  5000,-‐Kč)	  ze	  strany	  městské	  policie	  pro	  majitelé	  psů,	  kteří	  neuklidí	  
exkrementy.	  Chybí	  jakýkoliv	  motivační	  systém	  pro	  třídění	  odpadů	  (např.	  možnost	  snížení	  frekvence	  
vývozu	  komunálního	  odpadu	  a	  finanční	  zohlednění).	  
Největším	  problémem	  čistoty	  města	  jsou	  majitelé	  psů	  kteří	  se	  nestarají	  o	  to	  co	  jejich	  pes	  nechá	  na	  ulici	  /	  
chodníku.	  Oceňuji	  snahu	  města	  řešit	  problémy	  s	  kanalizací	  a	  komunikací,	  které	  dlouhodobě	  zanedbávali	  
pánové	  Pelc,	  Kleindienst	  a	  Vaic.	  
Psí	  exkrementy	  jsou	  všude,	  šlapeme	  do	  nich,	  vjíždíme	  do	  nich	  koly...	  
Bezpečnost	  a	  pořádek	  ve	  městě:	  MP	  by	  se	  měla	  více	  zaměřit	  na	  pohyb	  opilých	  výrostků	  po	  městě	  a	  
parcíh	  v	  době,	  kdy	  se	  vrací	  z	  diskoték	  a	  restaurací	  (hluk,	  nepořádek	  a	  poškozování	  majetku	  jak	  
soukromého	  tak	  obecního).Uvažovat	  o	  zvýšení	  počtu	  odpadkových	  košů	  na	  psí	  exkrementy	  a	  trvalý	  tlak	  
MP	  na	  majitele	  psů,	  alespoň	  v	  takové	  míře	  s	  jakou	  udělují	  pokuty	  a	  "botičky"	  nesprávně	  parkujícím	  
autům.	  Kdyby	  MP	  po	  městě	  více	  chodila,	  než	  jezdila	  autem,	  pomohla	  nebo	  poradila	  občanům,	  lidé	  by	  si	  jí	  
více	  vážili	  a	  městu	  a	  občanům	  by	  tak	  více	  prospěli	  a	  ve	  městě	  by	  byl	  větší	  pořádek	  a	  bezpečnost.	  
1.	  vyřešit	  čističku	  2.	  omezit	  parkování	  na	  ul.	  J.Šotky	  
Zvolený	  systém	  hodnocení	  nepovažuji	  za	  nejvhodnější.	  Těžko	  lze	  dávat	  prioritu	  celé	  jedné	  řádce.	  
Například	  ta	  první	  -‐	  rozhodně	  by	  mělo	  být	  prioritou	  dobudování	  kanalizace	  a	  komunikací	  ve	  stávajících	  
částech	  města,	  podpora	  výstavby	  domů	  bytů	  je	  sice	  také	  důležité,	  ale	  podle	  mého	  názoru	  to	  nelze	  
směšovat.	  Podobné	  je	  to	  třeba	  s	  psími	  exkrementy	  na	  chodnících	  a	  kouřením	  na	  plesech.	  Jak	  rozhodnout	  
zda	  je	  větší	  prioritou	  nakládání	  s	  domovním	  odpadem	  nebo	  sekání	  trávníků.	  Když	  už	  jsme	  u	  té	  zeleně,	  
stará	  se	  někdo	  o	  nově	  vysazené	  stromy?	  Například	  v	  Nádražní	  se	  vysadila	  ve	  dvou	  etapách	  řada	  nových	  
lip,	  již	  přes	  rok	  jsou	  tam	  již	  další	  uschlé.	  Copak	  se	  na	  výsadbu	  nevztahuje	  nějaká	  záruka,	  nebo	  to	  nikdo	  
nesleduje	  



Většina	  lidí	  pracuje	  mimo	  Nové	  Strašecí	  (podle	  toho,	  co	  slýchávám)	  a	  domů	  si	  jezdí	  hlavně	  odpočinout.	  
NS	  by	  se	  tedy	  mělo	  zaměřit	  na	  spokojenost	  svých	  občanů	  po	  stránce	  volného	  času.	  Vzhled	  města	  je	  také	  
důležitý.	  Více	  ale	  než	  neostříhaný	  keřík	  rozčílí	  člověka,	  když	  si	  našlápne	  psí	  exkrement.	  A	  občas	  musí	  
člověk	  po	  chodníku	  opravdu	  tancovat.	  Šít	  do	  netolerantních	  pejskařů.	  
Komunikace	  zejména	  v	  ulicích	  Okružní,Rabasova,to	  je	  katastrofa.Předem	  upozorňuji,že	  ani	  v	  jedné	  ulici	  
nebydlím:-‐)))	  
parkoviště	  u	  býv.	  sokolovny	  je	  esteticky	  nepřijatelné,ani	  neplní	  svou	  roli,	  ideální	  místo	  na	  park	  či	  malé	  
dětské	  hřiště.lidé	  stejně	  parkují	  o	  něco	  dále	  bez	  park.lístku.,místo	  vjezdu	  aut	  by	  zde	  byl	  dobrý	  koridor	  
pro	  pěší	  .	  
Ve	  meste	  velmi	  chybi	  kalitni	  obchod	  s	  potravinami.	  Samoobsluha	  na	  namesti	  je	  draha	  a	  celkove	  je	  to	  
hrozne.	  Penny	  je	  priserne.	  Obchod	  pusobi	  usmudlanym	  dojmem	  a	  fronty	  u	  kas	  jsou	  na	  dennim	  poradku.	  
Lidl	  je	  v	  poradku,	  ale	  sortiment	  neni	  dostacujici.	  Ve	  meste	  chybi	  obchod,	  kde	  clovek	  koupi	  i	  jine	  
potraviny	  nez	  jen	  ty	  zakladni.	  Ve	  meste	  bydli	  hodne	  mladych	  rodin,	  pro	  ktere	  zacina	  byt	  velmi	  dulezita	  
kvalita	  potravin.	  Idelani	  by	  byl	  napriklad	  obchod	  Billa.	  Tam	  koupim	  vsechno	  na	  co	  si	  vzpomenu.	  Coz	  se	  o	  
napriklad	  Tescu	  neda	  uz	  vubec	  rict.	  Ja	  osobne	  proto	  obchody	  v	  Novem	  Straseci	  vyuzivam	  minimalne	  a	  
snazim	  se	  nakoupit	  vse	  v	  Praze	  a	  to	  je	  skoda.	  
Činnost	  policie	  je	  kapitola	  sama	  pro	  sebe	  a	  zbytečně	  by	  ubrala	  možnost	  vybrat	  důležitější	  téma.	  Člověk	  je	  
vidí	  jen	  ráno	  před	  školou	  a	  na	  to	  by	  jich	  nemuselo	  být	  tolik.	  
Vzhled	  náměstí,tak	  i	  měst.zeleň	  je	  na	  slušné	  úrovni.	  Při	  zvýšené	  a	  taktické	  pozornosti	  MP-‐by	  mohl	  být	  
park	  u	  poliklin.opět	  odpočinkovým	  mistem	  a	  nesloužit	  k	  venčení	  psů	  !?	  
Nedostatečná	  kapacita	  volných	  parkovacích	  míst	  v	  sídlišti	  mi	  vadí	  nejvíce.	  
	  

Okruh	  8:	  MĚSTO	  JAKO	  CELEK	  
	  Otazka:	  Chcete	  sdělit	  něco	  dalšího,	  co	  se	  nevešlo	  do	  formuláře?	  
	  
Velmi	  nutné:	  upravit	  parkování	  vozidel	  na	  Žižkově	  nám.	  
úklid	  sněhu	  letos	  horší	  než	  jiná	  léta	  
Opravit	  nerovnosti	  chodníků,	  v	  zimě	  je	  nesolit.	  Opravit	  silnice	  
převzetí	  komunikace	  Vackova	  ulice	  do	  městské	  správy	  
hodiny	  na	  náměstí	  odbíjejí	  velmi	  hlasitě,	  pokaždé	  mi	  vzbudí	  dítě	  v	  kočárku!	  
Špatně	  se	  jde	  také	  v	  parku,	  je	  to	  tam	  křivě,	  a	  pro	  dříve	  narozené	  tam	  nejsou	  lavičky.	  Jedná	  se	  hlavně	  o	  
park,	  kde	  je	  kaple	  sv.	  Izidora,	  tu	  jste	  hezky	  zrenovovali.	  
Velmi	  se	  mi	  líbí	  Novostrašecký	  měsíčník.	  Zdejší	  firmy	  by	  jej	  mohly	  více	  využívat	  k	  propagaci	  své	  práce	  
např.	  p.	  Lopour	  své	  zahrady,	  autoškola...	  
méně	  formulářů	  a	  vyhlášek-‐více	  lidskosti	  
ohleduplnost	  řidičů	  v	  ulicích	  města	  jezdit	  50	  km/hod	  
Velice	  kladně	  hodnotím	  práci	  TS.	  Jsou	  velmi	  šikovní.	  
Minulý	  rok	  byla	  slíbena	  zastávka	  u	  LIdlu,	  dosud	  tomu	  tak	  není.	  
Na	  komíně	  ve	  starém	  Hamiru	  by	  šlo	  umístit	  podklad	  pro	  hnízdiště	  čápů.	  
ne	  
celé	  DUO	  venčí	  psy	  před	  kulturakem-‐hrůza	  
Dětská	  hřiště	  -‐dříve	  nebyla,	  všude	  byl	  nějaký	  plácek,	  kde	  se	  dalo	  vyžít,	  nic	  to	  nestálo.	  Dnes	  se	  budují,	  
stojí	  to	  majlant	  a	  pak	  zejí	  prázdnotou.	  Stojí	  to	  za	  zamyšlení.	  
Děkujeme	  současnému	  vedení,	  že	  se	  stará	  a	  dává	  věci	  do	  pořádku.	  
Kulturní	  zařízení	  nabízí	  málo	  divadelních	  a	  hudebních	  akcí.	  
Nerušit	  krámek	  v	  prostorách	  školy!	  



Velký	  provoz	  městem	  -‐	  kamiony,	  traktory	  -‐	  vysoká	  prašnost	  a	  rychlost.	  
Chybí	  mi	  zde	  větší	  zájem	  města	  o	  projekty	  výhodné	  a	  logické	  -‐	  viz	  papír:	  by	  mělo	  vybudovat	  kanalizaci	  
všude,	  že	  by	  se	  lidi	  na	  tom	  určitě	  rádi	  finančně	  podíleli...	  
členové	  rady	  města	  by	  se	  měli	  účastnit	  jednání	  a	  ne	  být	  neustále	  omlouváni!	  
nezpoplatněná	  volná	  místa	  k	  parkování	  
krátká	  prov.doba	  školek-‐do	  16,30	  h	  krátké!	  spoje	  NS-‐Slaný-‐NS	  nejsou	  volná	  nezpopl.místa	  k	  parkování	  
madla	  u	  vchodů-‐	  kadeřník-‐Čs.armády	  řeznictví-‐V.Hálka	  jak	  to	  mohl	  stav.odbor	  povolit	  
aby	  MP	  více	  chodila	  po	  sídlištích	  a	  ne	  jednou	  za	  čas	  
zapáchá	  kanalizace-‐chybí	  odpověď	  kdo	  schválil	  napojení	  Mš.Žehrovic	  
chybí	  lepší	  zásobování	  Křivoklátského	  sídliště	  -‐	  výstavba	  nového	  obchodu	  
podívejte	  se	  jak	  vypadá	  vlak.nádraží	  a	  okolí	  
Chtěl	  bych	  dětské	  hřiště	  u	  Sokolovny	  a	  méně	  ničení	  novou	  zástavbou.	  
Zákaz	  pejskům	  na	  náměstí.	  
U	  kostela	  lidé	  venčí	  své	  psy,	  ale	  nesbírají	  jejich	  exkrementy.	  Tak	  něco	  proti	  tomu	  udělat	  (pokuty,	  koše,	  
pytlíky)	  
park	  k	  fotbalovému	  hřišti	  -‐	  cesta	  rozježděná,	  parkují	  zde	  auta,	  koše,	  lavičky	  
zničená	  cesta	  v	  parku,	  zeleň	  (Mšecké	  sídliště).	  odpadkové	  koše	  
malá	  profesionalita	  úředníků	  a	  zastupitelů	  
Celkově	  je	  Nové	  Strašecí	  pěkné	  a	  příjemné	  město	  
U	  kostela	  lidé	  venčí	  psy	  a	  neuklízí	  po	  nich	  exkrementy	  
Aktivnější	  městskou	  policii.	  
Obnova	  fasád	  městských	  bytů	  (byt	  645)	  
V	  Rakovnickým	  sídlišti	  není	  pro	  děti	  nic,	  tak	  se	  ničí	  co	  se	  dá!!,	  Rakovnická	  ulice,	  prořezat	  stromy,	  již	  
několikrát	  jsme	  žádali!!	  
Pokuty	  za	  psí	  nepořádek.	  
respektování	  postojů	  občanů	  
cesta	  "Ke	  Stadionu"	  -‐	  původní	  stromová	  výsadba	  a	  lavičky	  -‐	  je	  nutná	  údržba	  a	  nová	  úprava	  
katastrofou	  je	  parkování	  u	  polikliniky,	  je	  tam	  malé	  parkoviště	  
postrádám	  pohotovostní	  službu	  v	  poliklinice	  
NE	  
prevence	  kriminality,	  čistita	  města,	  protežování	  sportu	  
nepořádek	  po	  psech	  
hodně	  špatný	  chodník	  Palackého	  ulice	  
prosím	  ať	  jsou	  psi	  na	  vodítku	  
město	  dává	  na	  kulturu	  stále	  méně	  peněz	  
policie	  ať	  dohlíží	  na	  mládež,	  která	  sedává	  na	  schodech	  kulturního	  domu,	  aby	  po	  sobě	  uklízeli	  ten	  
nepořádek	  co	  tam	  zanechávají,	  aby	  nerozbíjeli	  sklo	  apod.	  
častější	  kontrola	  i	  v	  nočních	  hodinách	  na	  "Paloučku"	  
Hezký	  parčík	  u	  Lidlu.	  Hlavně	  kde	  můžete	  -‐	  hodně	  zeleně.	  Děkuji	  Vám.	  
Mnoho	  hracích	  automatů.Mladí	  nemají	  práci,	  ale	  přístup	  k	  automatům	  ano!	  
policie	  zavírá	  oči	  před	  dealerstvím	  drog	  -‐	  viz.	  známý	  dealer	  drog	  v	  ulici	  Fibichova	  distribuce	  drog	  každý	  
den!	  
Žádám	  MěÚ	  o	  dražbu	  energie	  pro	  celé	  město.	  Mnohé	  obce	  a	  města	  to	  učinily	  -‐	  občané	  to	  velice	  chválí.	  
Dražba	  vodného	  a	  stočného	  do	  budoucna.	  Chybí	  malý	  krytý	  bazén	  sauna	  -‐	  vířivka.	  
Proč	  se	  vybrané	  peníze	  nevrátí	  zpět	  na	  sídliště	  -‐	  chodníky,	  parky,	  kytky	  -‐	  za	  sídliště	  krásnější!!	  
sežeňte	  investory	  pro	  průmyslovou	  zónu	  
Proč	  si	  všichni	  myslí,	  že	  ostudou	  města	  je	  Křivoklátské	  sídliště?	  



opravit	  výtluky	  silnic	  asfaltovou	  směsí	  po	  celém	  městě	  -‐	  zvláště	  Mšecká	  ulice	  -‐	  výtluky	  od	  kamionů	  
směřujících	  k	  LOSL	  
populace	  stárne	  -‐	  město	  by	  mělo	  vytvořit	  více	  seniorských	  bytů	  
Chtěla	  bych,	  aby	  městská	  policie	  více	  kontrolovala	  party	  maldých	  lidí,	  kteří	  užívají	  drogy.	  
chybí	  sociální	  byty!	  
Hřiště	  pro	  dospělé,	  workoutové	  hřiště.	  
Městská	  policie	  by	  měla	  místo	  pokut	  za	  parkování	  pokutovat	  majitele	  psů	  za	  neuklízení.	  
výborné	  nové	  chodníky	  ze	  zámkové	  dlažby!	  (Karlovarská,	  před	  družinou)	  zcela	  chybí	  chodník	  na	  90%	  
ulice	  Lipová,	  betonové	  chodníky	  u	  Dua	  v	  hrozném	  stavu	  
Jací	  lidé	  -‐	  takové	  město.	  
některé	  obce	  organizují	  i	  možnost	  posouzení	  vody	  ve	  studních,	  je	  to	  levnější	  než	  pro	  jednotlivce	  
město	  by	  bylo	  hezčí,	  kdyby	  lidi	  nebyli	  čuňata	  
Nesouhlasím	  s	  placením	  parkovného,	  i	  když	  auto	  nemám.	  
vývoj	  ve	  městě	  a	  činnost	  vedení	  MÚ,	  MR	  a	  komisí	  hodnotím	  v	  porovnání	  s	  bývalým	  vedením	  jako	  celek	  
velmi	  pozitivně,ačkoliv	  v	  řadě	  oblastí	  jsou	  ještě	  rezervy,	  je	  to	  prostě	  běh	  na	  dlouhou	  trať	  
fandím	  městskému	  úřadu	  vr	  snaze	  zlepšit	  město.	  problémy	  s	  kanalazací,	  ceny	  vody	  a	  rozvodu	  vody	  
městské	  služby	  -‐	  větší	  péči	  o	  vysazené	  stromy	  -‐	  viz	  vysazené	  drahé	  borovice	  u	  parku	  -‐	  špatně	  -‐	  mělce	  
vysazené	  a	  tím	  špatné	  propojením	  s	  půdou	  -‐	  důsledek	  uschnutí	  nebo	  zaschnutí	  opravdu	  drahých	  sazenic	  
Je	  vidět	  změna	  ve	  vedení	  města,	  hodně	  věcí	  se	  zřejmě	  započalo,	  přibylo	  hodně	  chodníků,	  zlepšil	  se	  
měsíčník.	  Je	  potřeba	  věci	  dotahovat,	  dát	  důraz	  také	  na	  detaily,	  které	  pak	  nedotažené	  otráví	  i	  když	  
myšlenka	  je	  zřejmě	  dobrá,	  viz	  známky	  za	  popelnice.	  
0	  
0	  
Vážení,	  je	  to	  tady	  dost	  bída.	  Když	  vidím,	  jak	  se	  snaží	  v	  okolních	  obcích	  -‐	  např.	  aktivity	  na	  Lánech,	  tak	  je	  mi	  
z	  N.S.	  smutno.	  
Myslím,	  že	  ať	  člověk	  sdělí	  cokoliv,	  tak	  to	  moc	  platné	  nebude,	  když	  se	  tu	  za	  patnáct	  let	  nic	  nezměnilo	  :-‐)	  
Rádi	  bychom	  jednou	  mohli	  říci:	  Všude	  dobře,	  doma	  nejlépe.	  Zatím	  je	  "Všude	  dobře,	  doma	  nejhůře".	  
Zvažujeme	  přestěhování	  do	  civilizace.	  Zrušení	  zvláštní	  školy	  je	  zcela	  ostudným	  krokem	  -‐jinde	  si	  své	  
školství	  do	  krve	  hájí!	  
Město	  by	  mělo	  začít	  něco	  dělat	  s	  nádražím	  je	  to	  opravdu	  hnus	  a	  ostuda	  
Chtěl	  bych	  zlepšit	  okolí	  nádraží	  
Strágo	  je	  fajn	  město!	  
Vznik	  černé	  skládky	  pod	  ulicí	  Nad	  Tratí	  -‐	  ve	  stráni	  (nad	  nádražím)	  
Úklid	  po	  zimě	  -‐proč	  ještě	  dnes	  je	  po	  celém	  městě	  plno	  posypového	  štěrku?	  Nedostatek	  odpadkových	  
košů,	  nejen	  na	  psí	  exkrementy.	  Neefektivní	  hospodaření.	  Proč	  se	  např.	  platí	  TS	  drahé	  služby,	  když	  jiné	  
firmy	  by	  byly	  levnější.	  Kde	  je	  výběrové	  řízení,	  zdravý	  rozum?	  Co	  si	  o	  tom	  myslet...ruka	  ruku	  myje...jako	  
vždy	  a	  všude!Výmluvy	  na	  malé	  dotace...když	  jsou	  malé,musí	  se	  s	  jejich	  nakládáním	  umět	  hospodařit!!	  
Myslím,	  že	  většina	  otázek	  je	  brána	  moc	  obecně.	  Nelze	  na	  ně	  stoprocentně	  odpovědět	  
naštavlo	  mě	  zbytečné	  vyřezíní	  šípků	  v	  naší	  (Molkova)	  ulici,minimálně	  přesahovali	  do	  vozovky	  ,technické	  
je	  museli(proti	  vůli	  pracobníků,kterým	  se	  to	  také	  nelíbilo)	  vyřezat	  u	  země,na	  mé	  dotazy	  mi	  jen	  pí.	  
Burešová	  obsáhle	  vysvětlila,že	  na	  tio	  má	  město	  právo,proč	  a	  jaký	  to	  má	  smyl	  neřešila....prostě	  ,když	  
město	  může	  tak	  vyřeže..nějaká	  koncepce	  péče	  o	  zeleň?	  podle	  všeho	  nula...chápu	  ,že	  se	  stane	  chyba	  ,ale	  
postoj	  k	  občanovi,město	  může,Vám	  do	  toho	  nic	  není....	  
Nesouhlasím	  s	  osvětlením	  příjezdové	  cesty	  k	  domům,	  které	  vyrostly	  za	  konopasem	  na	  cestě	  ke	  kapličce.	  
Je	  to	  proti	  přírodě	  a	  je	  to	  především	  důkaz	  toho,	  že	  majetní	  občané	  si	  zde	  mohou	  dělat	  prakticky	  co	  
chtějí.	  
Tady	  se	  večer	  jde	  do	  postele	  a	  ráno	  se	  stává	  do	  práce,	  takže	  to	  slouží	  většinou	  jen	  na	  přespání.	  Většina	  
stejně	  pracuje	  mimo	  město	  a	  je	  rádo,	  že	  má	  práci.	  



Nechápu,	  proč	  nikoho	  nezajímá	  nepovolený	  chov	  hospodářských	  zvířat	  v	  oblasti	  Na	  Sparavedlnosti,	  které	  
ruší	  noční	  klid	  a	  přes	  den	  mimo	  hluk	  produkují	  zápach.	  Je	  to	  opravdu	  stále	  více	  nesnesitelné.	  Chov	  se	  
přesto	  rozšiřuje	  viz.	  poslední	  číslo	  RAPORTU.	  Uvažuji	  již	  o	  odstěhování	  se,	  neboť	  těmto	  lidem	  se	  všude	  
ustupuje.	  Novinka!	  Už	  tu	  budou	  i	  ovce-‐vítejte	  v	  CHOVATELSKÉ	  STANICI	  Nové	  Strašecí!	  
Atraktivita	  města	  pro	  investory	  a	  náročnější	  rezidenty	  -‐	  4	  
je	  mnoho	  jiných	  možností	  nak	  přijít	  k	  penězum	  do	  rozpočtu	  než	  jen	  zavádět	  další	  a	  další	  poplatky	  již	  už	  
tak	  finančně	  zatíženým	  občanům	  např.	  viz	  parkování	  
?	  
Dekuji	  vsem	  ktery	  s	  Laskou	  se	  venuji	  mestu	  Nove	  Straseci	  :-‐)	  
Snad	  budou	  vyplněné	  dotazníky	  přínosem	  pro	  další	  úřednické	  rozhodování.	  
Bydlime	  v	  oblasti	  novych	  rodinnych	  domku	  Na	  Spravedlnosti.	  Lide	  nemaji	  soudnost	  a	  neustale	  nekdo	  
seka	  travu,	  neco	  soustruzi	  atd.	  Nevim	  jestli	  exstuje	  vyhlaska,	  ktera	  upravuje	  nejakym	  zpusobem	  tyto	  
aktivity.	  Ale	  bylo	  by	  uzasne,	  pokud	  by	  napriklad	  bylo	  zakazano	  sekat	  travu	  a	  delat	  jine	  hlucne	  veci	  
alespon	  v	  nedeli.	  Pokud	  to	  uz	  existuje,	  vylepit	  tuto	  informaci	  v	  ulicich	  rodinnych	  domku.	  Sekani	  travy	  
neprovozuji	  jen	  ti,	  co	  uz	  maji	  postaveno,	  ale	  take	  ti,	  co	  postaveno	  nemaji.	  Ti	  nejlepe	  sekaji	  na	  dva	  zatahy	  
v	  sobotu	  a	  dodelat	  to	  jeste	  v	  nedeli.	  Dekuji.	  
Myslím,	  že	  se	  věci	  celkově	  zlepšily	  a	  daly	  do	  pohybu	  a	  možná	  se	  i	  dočkáme	  jednou	  kanalizace,	  ale	  
spousta	  lidí	  neví,	  co	  a	  jak	  se	  zlepšilo	  a	  některé	  to	  ani	  nezajímá.	  
Je	  škoda,	  že	  trhy	  na	  náměstí	  nejsou	  směřované	  na	  víkend.	  Strašecí	  je	  malé	  město	  a	  lidé	  dojíždějí	  pryč	  za	  
prací.	  Já	  např.	  vůbec	  nemám	  možnost	  jít	  na	  trh	  v	  týdnu.	  V	  sobotu	  dopoledne	  je	  ve	  městě	  spousta	  lidí	  a	  
trh	  na	  náměstí	  by	  byl	  určitě	  oceněn.součástí	  sobotního	  dopoledne	  by	  mohly	  být	  hudební	  koncerty.	  
Vážná	  hudba,	  populární	  hudba,	  dechovka,	  divadelní	  představení,	  kejklíři,	  ...	  
kontrola	  dodržování	  územního	  rozhodnutí	  v	  lokalitě	  Na	  Spravedlonosti	  (hospodářská	  zvířata)	  
Velmi	  bych	  uvítala	  bezbariérový	  vstup	  do	  pobočky	  České	  pošty.	  
Zrušit	  nonstopy	  herny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	  
Problematické	  oblasti	  N.S.:	  -‐	  zaměřte	  se	  na	  to,	  co	  lidi	  topí,	  pravidelně	  je	  tu	  horší	  vzuch	  než	  na	  Kladně	  
nebo	  v	  Rakovníku,	  smrad,	  nevětratelno.	  -‐	  upravit	  vyhláškou	  jako	  v	  jiných	  obcích,	  aby	  aspoň	  v	  neděli	  lidi	  
nedělali	  rámus	  -‐	  sekačky,	  motorovky,	  cirkulárky	  atd	  -‐	  rozumně	  omezit	  hluk	  provázející	  hokejbalové	  
zápasy	  na	  Kocourku	  -‐	  jakýkoliv	  pokus	  o	  regulaci	  nákladní	  dopravy	  v	  Šotkově	  ulici	  -‐	  rámus,	  prach,	  
bezohledná	  jízda	  kamionů,	  cisteren,	  kombajnů	  atd.	  
Tento-‐podobný	  dotazník	  každý	  rok.	  
	  

Okruh	  8:	  MĚSTO	  JAKO	  CELEK	  -‐	  Otázka:	  Jaké	  je	  podle	  Vás	  nejhezčí	  místo	  v	  
Novém	  Strašecí?	  
	  
V	  prostoru	  MŠ	  č	  1	  
směrem	  od	  Rudy	  pohled	  na	  Šibeňák	  a	  celou	  tu	  kotlinku	  -‐	  nádhera	  
Podhůrka	  
náměstí	  
pěticípá	  hvězda	  na	  poliklinice	  
náměstí,	  hokejbalové	  hřiště	  
nevím	  
zatím	  žádné	  
náměstí	  Komenského	  
Lesy	  



náměstí	  Komenského	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  Komenského	  
Fortna,	  Fortenský	  rybník	  
okolí	  kostela	  
nepreferuji	  jedno	  místo	  
Na	  Spravedlnosti	  
náměstí,	  palouček,	  paradoxně	  i	  hřbitov	  
náměstí	  Komenského,	  okolí	  kostela	  +	  Fortna	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  Palackého	  
nově	  upravená	  procházka	  ke	  Konopasu	  
náměstí	  
náměstí	  J.A.K.	  
Stadion	  
Náměstí	  Komenského	  
náměstí	  
dětské	  hřiště	  u	  haly	  Bios	  
dětské	  hřiště	  u	  Biosky	  
Rakovnické	  sídliště	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
nemohu	  posoudit	  
náměstí?	  
náměstí	  
náměstí,	  rybníky	  Podhůrky,	  Palouček	  
Fortna,	  Rudská	  cesta	  
kde	  ho	  najít?	  město	  plné	  psího	  trusu-‐pokuty	  
náměstí	  -‐	  další	  úpravy,	  změny	  pokládám	  za	  zbytečné	  utrácení	  
náměstí	  
náměstí	  
V	  okolí	  N.	  Strašecí,	  krásná	  příroda	  na	  Podhůrce	  
Dnes	  tady	  snad	  takové	  místo	  ani	  není.	  
náměstí	  
hřiště	  
okolí	  kostela	  
Pecínov	  -‐	  Růžek	  
Líbí	  se	  mi	  město	  jako	  celek.	  
náměstí	  
Palouček	  
náměstí	  
náměstí	  



náměstí	  
náměstí	  Komenského	  
Komenského	  náměstí	  
náměstí	  
Podhůrka	  
rozhledna	  
žádné	  
náměstí	  -‐	  až	  na	  přerostlé	  stromy,	  chtějí	  zkrátit,	  upravit	  
náměstí	  
Lipová	  alej	  k	  nádraží,	  alej	  ke	  stadionu	  (třešňovka),	  náměstí	  
hala	  park	  Bios	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí,	  hřbitov	  
rudská	  pěšina	  a	  okolí	  
Pecínov	  
náměstí	  
hřbitov	  
náměstí	  
náměstí	  
Podhůrka	  
Konopas	  
za	  čističkou	  
Mackova	  hora	  
rozhledna	  Mackova	  hora	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  Komenského	  
nechci	  bydlet	  jinde	  než	  zde	  
Komenského	  náměstí	  
náměstí	  
obřadní	  síň	  
Fortna,	  s	  trochou	  péče	  navíc	  i	  náměstí	  JAK	  
Podívaná	  od	  prodejny	  Drogerie	  na	  Kocourku	  na	  zástavbu	  a	  na	  sportoviště	  
dětské	  hřiště	  u	  Bios	  
Pohled	  když	  přijíždíte	  od	  Čelechovic	  
Náměstí	  pod	  lipami	  
Sídliště	  Na	  Spravedlnosti,	  Mackova	  hora	  
Komenského	  náměstí	  
Nádražní	  ulice	  -‐	  výhled	  na	  Rudu.	  
náměstí	  
Náměstí	  
Komenského	  náměstí	  
Turistické	  stezky	  na	  Šibeničním	  vrchu.	  
náměstí	  



Paraplíčko	  
náměstí	  
O	  žádném	  nevím.	  
Paraplíčko,	  lesopark	  
Zatím	  jsem	  ho	  nenašla.	  
Náměstí	  
Domov	  
knihovna,	  muzeum,budova	  gymnázia	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
Rakovnické	  sídliště	  
rakovnické	  sídliště	  
Náměstí,	  Pecínov.	  
Hřbitov	  
Okolí	  kostela	  
Náměstí	  komenského	  
Centrum	  Pecínova	  
Mackova	  hora	  
Na	  Vyhlídce	  
Náměstí.	  
Náměstí.	  
Palouček,	  Hala	  Bios.	  
Žádné.	  
Náměstí.	  
Náměstí	  
Náměstí.	  
Náměstí	  
Náměstí.	  
Paraplíčko.	  
Náměstí.	  
Palouček	  
Náměstí.	  
"Na	  Palouku"	  ale	  je	  třeba	  větší	  údržba	  posezení	  
Rakovnické	  sídliště.	  
Okolí	  rybníku	  Nový	  II.	  
Náměstí.	  
Náměstí.	  
Náměstí.	  
Hřiště	  Kocourek.	  
asi	  náměstí	  -‐	  těžko	  nalézt	  
Náměstí.	  
náměstí	  
náměstí	  
na	  palouku	  
náměstí	  
aleje,	  náměstí	  
náměstí	  



náměstí	  
palouček	  
palouček	  
tam,	  kde	  žiju	  
nevím	  
náměstí	  
Šibeniční	  vrch,	  Podhůrka	  
Dům	  pana	  Vodrážky	  na	  konci	  Strašecí	  směr	  Praha	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
Stará	  Podhůrka	  
náměstí,	  lipová	  alej	  Nádražní	  ul.	  
náměstí	  
náměstí	  
sídliště	  proti	  TS	  (Rakovnické)	  
náměstí	  
Park	  u	  kapličky	  sv.	  Isidora	  
náměstí	  
okolí	  Lidlu,	  sídliště	  
neznám	  takové	  místo	  
podhůrka	  
Šibeňák	  palouček	  
lesopark	  Paraplíčko	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  a	  lipová	  alej	  k	  nádraží	  
náměstí	  Komenského	  
vyhlídka	  na	  Šibeňáku	  -‐	  U	  Lesíka	  
část	  "Fortny"	  
ať	  přemýšlím	  jak	  přemýšlím	  nic	  mě	  nenapadá	  
náměstí	  
místo	  okolo	  stochovské	  kapličky	  
náměstí	  
náměstí	  
hala	  Bios,	  Kocourek	  
hřiště	  a	  hala	  Bios	  
výhled	  na	  Šibeňáku	  
náměstí	  
Na	  Podhůrce	  -‐	  příroda,	  klid,	  bez	  aut	  
cesta	  k	  fotbalovému	  stadionu	  (k	  Libeni)	  
náměstí	  
1.	  náměstí	  2.	  lesopark,	  palouček	  
žádné	  není	  Kde?	  
náměstí	  



náměstí	  
doma	  
hřbitov	  
náměstí	  
kostel	  p.	  Marie	  
náměstí	  
MS	  u	  Lesika	  
Konopas	  
namesti	  
kostelík	  
Do	  nejhezčího	  místa	  má	  N.Strašecí	  dost	  daleko,je	  co	  vylepšovat	  !	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
výhled	  nad	  Rudskou	  pěšinou	  
náměstí	  J.A.K	  
náměstí	  
Náměstí/	  LADA/	  
Podhůrka,	  Náměstí	  ,	  Lada	  
Rakovnické	  sídliště	  
náměstí,	  Bioska	  s	  venkovním	  hřištěm	  
sportoviště	  na	  Kocourku	  
Sídliště	  l.pětiletky	  
všechno	  
náměstí	  
náměstí	  
okolo	  kostela	  
náměstí	  
Náměstí	  
U	  mě	  v	  pokoji,	  rodinné	  domky	  u	  UNA.	  
Moc	  hezky	  vypadá	  dům	  seniorů	  a	  hokejbal	  hřiště	  
není	  
Podhůrka	  
Mackova	  hora	  
Byl	  by	  to	  park	  u	  polikliniky,	  ale	  ti	  psi.	  
?	  
Žádné	  jsem	  nenašla.	  Byl	  by	  hezký	  park,	  kdyby	  tam	  byly	  lavičky.	  
myslím,	  že	  náměstí	  
Náměstí	  
Komenského	  náměstí	  
Mně	  se	  líbí	  na	  paloučku,	  je	  tam	  zeleň	  a	  klid.	  
Alej	  ke	  hřišti.	  
Sportoviště	  na	  Kocourku,	  dětské	  hříště	  Bios,	  alej	  ulice	  u	  Stadionu	  
Náměstí	  a	  Pecínov.	  
náměstí,	  až	  na	  přerostlé	  stromy	  a	  pár	  laviček	  
Alej	  ke	  hřišti.	  
Náměstí	  
Park	  ke	  hřišti.	  



máme	  více	  pěkných	  míst	  
náměstí	  
náměstí	  
u	  kostela	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí,	  hřiště	  před	  Bios	  
Palouček	  
Náměstí	  
Náměstí	  
Stadiony	  
Náměstí	  
Náměstí	  
náměstí,	  šibeňák,	  palouček	  (častěji	  vyklízet	  odp.	  koše)	  
náměstí,	  šibeňák,	  palouček	  (více	  kontrol	  MP)	  
náměstí	  
náměstí	  
Fortna	  -‐	  zástavba	  čelechovické	  stráně	  "Na	  palouku",	  "Paraplíčko"	  
náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  a	  parky	  
švestková	  alej	  za	  Texasem,	  kdyby	  se	  uklidila	  
okolí	  kostela	  
Hřbitov	  
Rybniky	  na	  Podhurce	  Vyhled	  z	  Paloucku	  
Komenského	  nám.	  
Náměstí	  
Okolí	  Nového	  Strašecí,	  tedy	  lesy	  a	  louky.	  
Knihovna	  
Podhůrka	  
0	  
chatová	  oblast	  Mackova	  hora	  
Je	  problém	  nějaké	  najít,	  asi	  lokalita	  pod	  nádražím.	  
Oblast	  za	  městem	  -‐	  u	  Podhůrky	  
vždy	  to	  bývalo	  náměstí	  a	  myslím,	  že	  ještě	  je,	  akorát	  ty	  květiny	  mi	  zde	  chybí	  
Vše	  průměrné	  
okolí	  kostela	  na	  náměstí,	  ale	  vylepšit	  by	  se	  dalo	  
v	  Palouček	  nad	  Rudskou	  ulicí	  
Komenského	  náměstí	  
Bohužel	  za	  tři	  roky	  bydlení	  zde	  jsem	  tu	  nenašla	  jedno	  jediné!	  
Podhůrka	  
Již	  z	  minulé	  ankety	  vyplynulo,	  že	  tu	  nic	  moc	  hezkého	  není,	  protože	  pokud	  občané	  hodnotí	  Palouček	  za	  

hezké	  místo	  VE	  městě,	  není	  co	  dodat.	  Hezké	  je	  hřiště	  u	  BIOSky,	  relativně	  i	  náměstí.	  Těžko	  se	  tu	  hledá	  
příjemné	  místo	  např.	  k	  procházce.	  

nemohu	  nic	  vybrat..	  mám	  ráda	  cestu	  kolem	  obory	  a	  cestu	  do	  konopasu,	  ale	  nejhezčí	  místo	  ve	  strašecí	  
pro	  mně	  není	  

Náměstí	  



nedokazi	  speciofikovat	  
Palouček	  ve	  slunném	  dni	  -‐	  bez	  MP	  
Podhurka	  
Komenského	  náměstí	  
mohlo	  by	  se	  tu	  i	  něco	  najít,	  pokud	  by	  to	  bylo	  upravené	  -‐	  např.	  okolí	  kostela,	  náměstí,	  parčík	  u	  

polikliniky...bohužel	  hezké	  tu	  není	  nic	  
Napadají	  mě	  jen	  místa	  v	  okolí	  Strašecí.	  
náměstí	  
Kocourek	  
Okolí	  Podhorských	  rybníků	  
Líbí	  se	  mi	  náměstí,	  myslím,	  že	  je	  vkusné	  a	  spousta	  lidí	  z	  okolních	  obcí	  ho	  také	  chválí.	  
okolí	  kostela	  
Lavička	  v	  Nádražní	  ulici	  a	  odpočinek	  ve	  stínu	  vzrostlích	  Lip	  v	  parném	  počasí	  /je	  v	  dezolátním	  stavu/	  
Podhůrka	  
Nová	  výstavba	  u	  vodojemu.	  
u	  rybníka	  ;)	  
Náměstí,	  okolí	  bývalé	  synagogy,	  okolí	  kostela	  -‐	  bohužel	  zaneřádění	  psími	  exkrementy	  a	  kouřícími	  a	  

popíjejícími	  výrostky	  
Mackova	  hora	  
Šibeniční	  vrch	  
Nelze	  určit,	  bohužel!	  
Komenského	  náměstí	  
novostavby	  na	  spravedlnosti	  
rybníky,	  palouček,	  na	  ladě,	  rozhledna	  na	  Mackově	  hoře	  
K	  nejhezčím	  místům	  jistě	  patří	  Podhůrka,	  Mackova	  hora,...	  
Na	  Vyhlídce	  
nemohu	  si	  vybrat	  
pole	  a	  Priroda	  kolem	  mesta	  :-‐)	  
Pěkných	  míst	  je	  ve	  městě	  celá	  řada,	  třeba	  Palouček	  (	  pokud	  bude	  častěji	  uklízen	  nebo	  se	  zvýší	  počet	  

odpadních	  nádob	  ),	  neškodilo	  by	  pár	  laviček	  u	  rozhledny,	  pěkný	  výhled	  na	  Rudu	  a	  kopce	  Křivoklátské	  
vrchoviny	  je	  také	  z	  prostranství	  při	  cestě	  k	  rozhledně,	  kde	  by	  také	  lavička	  nevadila	  

Přiznám	  se,že	  městem	  moc	  nechodím	  díky	  pracovní	  vytíženosti,ale	  třeba	  hřiště	  na	  kocourku	  jsou	  
pěkná,na	  stadionu	  též.	  

palouček	  
budova	  gymnazia	  
náměstí	  
Je	  tu	  více	  pěkných	  míst	  např.	  Fortna,	  Lipová	  alej	  v	  Nádražní	  ulici,	  Palouček,Konopas	  ale	  chtělo	  by	  to	  

dodat	  lavičky,	  koše	  atd.	  
Okoli	  straseci-‐priroda	  
na	  paloučku	  pokud	  by	  tam	  byl	  pořádek,	  dole	  v	  Pecínově	  a	  u	  rybníků.	  
Komenského	  náměstí	  
bohužel	  nemohu	  napsat,	  že	  by	  mě	  nějaké	  místo	  nějak	  extra	  uchvátilo,	  nicméně,	  za	  nejlepší	  považuji	  

Komenského	  náměstí	  
náměstí	  
Palouček	  -‐	  BEZ	  FEŤÁKŮ	  A	  ALKOHOL	  POPÍJEJÍCÍ	  OMLADINY	  
Náměstí	  J.A.Komenského	  
knihovna	  
Lipová	  alej	  v	  Nádražní	  ulici	  



Palouček	  
náměstí	  J.A.Komenského	  
Palouček,	  Podhůrka	  
Náměstí	  
náměstí	  
náměstí	  
Město	  jako	  celek.	  
Město	  jako	  celek.	  
NÁMĚSTÍ	  
Namesti	  
Komenského	  náměstí	  
podhůrka,	  náměstí	  
palouček	  
kostel,	  budova	  gymnázia,	  ZUŠ	  

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

	  
Prostor	  bývalých	  dřevařských	  závodů	  v	  ul.	  ČSA	  
silně	  zchátralá	  vila	  směrem	  k	  Rynholci,	  nezastavěná	  místa	  na	  Smetanově	  nám.	  a	  v	  Čsl.	  armády	  směrem	  k	  

poliklinice	  
Budova	  naproti	  školce	  Rákosníček	  
Většina	  ulic	  a	  chodníků	  mimo	  náměstí.	  NKC	  je	  smetiště.	  Kdy	  se	  NKC	  opraví	  
okolí	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  
Duo	  a	  jeho	  okolí	  
autobusová	  zastávka	  u	  polikliniky	  směr	  Rakovník	  
zastávka	  autobusu	  poliklinika	  
stav	  ulic	  a	  chodníků	  
zbourané	  domy	  v	  ulici	  ČSA,	  Palackého	  
Chodníky	  a	  louže	  v	  ulicích	  
zbourané	  domy	  v	  ulici	  ČSA,	  Palackého	  
staré	  sklady	  u	  čističky,	  ulice	  Nádražní	  
vlakové	  nádraží	  
Karlovarská	  -‐	  Havlíčkova	  ulice	  
ulice	  K	  stadionu	  
příjezdová	  komunikace	  do	  města	  Karlovarská	  
nádraží	  
křivoklátské	  sídliště,	  pošta	  
Tovární	  ulice	  
komunikace(silnice)	  
nezastavěné	  a	  neupravené	  proluky	  
je	  jich	  tu	  několik	  
komunikace	  na	  Kocourku	  a	  ke	  stadionu	  
V	  době	  tání	  nebo	  dešťů	  ulice	  U	  Stadionu	  
bývalé	  Hamiro	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
bývalé	  Hamiro	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  a	  pohled	  z	  okna	  na	  skládku	  za	  plotem	  



bývalé	  Hamiro	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
rybníčky	  za	  čističkou	  
takové	  neznám	  
Oplocený	  pozemek	  bývalého	  Hamira	  na	  Křivoklátském	  sídlišti	  naproti	  panel.	  domu	  č.	  885.	  Na	  pozemku	  je	  

velký	  nepořádek,	  stavby	  jsou	  před	  zhroucením.	  Je	  to	  velká	  ostud	  našeho	  města!!	  
Oplocený	  pozemek	  bývalého	  Hamira	  na	  Křivoklátském	  sídlišti	  vedle	  panel.	  domu	  885,	  potulují	  se	  tu	  

podezřelá	  individua.	  Je	  tam	  neskutečný	  nepořádek,	  povalují	  se	  tam	  odpadky	  atd.,	  stavby	  jsou	  před	  
zhroucením,	  místo	  je	  nebezpečné.	  

park	  
park	  u	  polikliniky	  
nemohu	  posoudit	  
Máchova	  ulice	  
okolí	  školy	  -‐	  zdevastované	  zbytky	  stromů,	  nevyužitý	  dvůr	  u	  školy	  
urbanisticky	  nevyřešená	  místa	  -‐	  všechny	  proluky	  a	  neestetické	  přístavby	  
bývalé	  Hamiro	  v	  Texasu	  +	  alej	  za	  sídlištěm	  Texas	  
NKC,	  Poliklinika,	  ZUŠ	  -‐	  nutná	  rekonstrukce	  
NKC	  a	  chodníky	  okolo	  to	  je	  hrůza	  a	  ostuda	  města	  
kulturní	  centrum,	  poliklinika	  
okolí	  MěKC	  (opadané	  dlaždice,	  chodník)	  Palackého	  ulice	  -‐	  výluka	  -‐	  zanedbaná	  parcela	  vedle	  "Bydleníčka".	  

Zakrytí	  plotem	  by	  značně	  zlepšilo	  vzhled	  a	  dojem.	  
Hamiro	  
chátrající	  NKC	  
přeplněné	  kontejnery	  
Neuklizený	  oplocený	  areal	  vedle	  Křivoklátského	  sídliště	  
Nádraží	  -‐	  vstupní	  brána	  do	  města	  -‐	  budova	  a	  okolí.	  
pravá	  strana	  Pecínova	  
hlavní	  ulice	  přes	  město	  
Křivoklátské	  sídliště	  a	  na	  něj	  navazující	  ul.	  Čsl.	  armády	  
Park	  Křivoklátská	  -‐	  žádné	  lavičky	  apod.	  
silnice	  na	  Kocourku	  
Hamiro	  
Park	  v	  Křivoklátské	  ulici,	  okolí	  NKC,	  okolí	  kostela	  
u	  jídelny	  a	  u	  DUA	  
Palouček,	  Hamiro	  
Palouček,	  Hamiro	  
okolí	  kostela	  
dolní	  Hamíro,	  zbouraný	  dům	  vedle	  prodejny	  Škarda	  
Texas	  
ulice	  U	  Stadionu	  
dvůr	  ve	  škole	  
park	  u	  polikliniky,	  Žižkovo	  nám.	  -‐	  spousty	  aut	  po	  ulicích	  
dole	  u	  Fortny	  -‐	  bývalé	  Hamiro	  až	  k	  čističce	  zadní	  cast	  sídliště	  Texas	  -‐	  pokkud	  vypadá	  stale	  stejně	  -‐	  dlouho	  

jsem	  tam	  nebyla	  
chodníky	  -‐	  stále,	  přestože	  se	  stav	  oproti	  loňsku	  zlepšil	  
lokalita	  Palouček,	  jídelna	  
okolí	  NKC	  -‐	  odpadky	  všude	  kolem	  
cesta	  kolem	  hřbitova	  (bláto,	  námraza)	  



nové	  umělé	  hřiště,	  cesty	  Kocourek,	  ke	  hřišti,	  k	  traktorce	  opl.pozemek	  v	  Texasu,	  bývalé	  Hamiro	  vlastně	  
všechny	  cesty	  v	  NS	  jsou	  kouzelné	  

vlakové	  nádraží	  
Duo-‐schází	  se	  zde	  hlučná	  mládež	  
Křivokl.sídliště	  a	  okolí	  
bývalé	  Hamiro	  
park	  
cyklostezka	  Pecínov	  
cyklostezka	  Pecínov	  
Pecínov	  (u	  Trubky)	  
náměstí	  
před	  NKC,	  ošklivá	  poliklinika	  
všechny	  parky,	  Křivokl.sídliště	  
okraje	  obce	  
Pecínov	  
ulice	  k	  učilišti	  
ulice	  k	  učilišti	  
chodníky,	  autob.zastávky,	  bývalé	  Hamiro	  
NKC-‐pohled	  od	  sokolovny	  
nádraží	  a	  páchnoucí	  vietnamské	  obchody	  
horní-‐dolní	  Hamiro	  
ČSA-‐chodník	  k	  poliklinice	  1.máje-‐chodník	  mezi	  Jungm.a	  Křivoklátskou	  park	  u	  Izidora-‐cesty	  
park	  naproti	  poliklinice	  
park	  v	  Křivokl.sídlišti	  
Topinkova-‐sídliště	  za	  parkovištěm-‐ruiny	  staveb	  
zápach	  kanálů	  každodenně	  park	  U	  stadionu-‐psí	  exk.-‐vyřešit	  obecní	  vyhl.+neschůdná	  komunikace	  
Tovární	  areál	  v	  Tovární	  
úzká	  ulička	  od	  autobusové	  zastávky	  na	  náměstí	  
Komunikace	  
křižovatka	  u	  Sběrných	  surovin	  
křižovatka	  Havlíčkova-‐Karlovarská-‐J.	  Šotky	  
soukromý	  pozemek	  u	  Křivoklátského	  sídliště	  
Křivoklátské	  a	  Topinkova	  
herna	  na	  náměstí	  pro	  školáky!	  
Většina	  chodníků	  ve	  městě.	  
vlak.nádraží	  
Některé	  chodníky	  
chodník	  ul.1.máje	  a	  Křivoklátská,ČSA-‐levá	  strana,	  nám.5.5.po	  TS	  
Bývalé	  Hamiro	  za	  Křivoklátským	  sídlištěm	  +	  alej	  v	  sídlišti.	  
alej	  v	  Křivokl.sídlišti	  
Křivoklátské	  sídliště	  (Hamiro).	  
Křivoklátské	  sídliště.	  
Chodníky	  znečistěné	  od	  pejsků.	  
Ulička	  od	  náměstí	  
Křivoklátské	  sídliště	  
Vlakové	  nádraží	  
Křivoklátské	  sídliště	  
všechny	  silnice	  



park	  k	  fotbalovému	  jřišti:	  vstup	  jen	  v	  gumovkách	  
nádraží,	  školní	  dvůr,	  herny	  
levá	  strana	  ulice	  ČSA	  při	  vjezdu	  do	  města	  včetně	  parku	  
Kulturní	  centrum	  a	  chodník	  kolem	  něj	  před	  květinářstvím.	  
bývalé	  hamiro	  
okolí	  NKC,	  Hamiro	  v	  křivoklátském	  sídlišti	  
Okolí	  kulturního	  domu	  -‐	  hlavně	  chodníky	  a	  silnice	  
dřevěná	  ubytovna	  a	  okolí	  
náměstí	  (srovnání	  například	  s	  náměstím	  Bělá	  pod	  Bezdězem	  
Machova	  ulice	  a	  uytovna	  ve	  Mšecké	  ulici.	  
Křivoklátské	  sídliště	  
zatáčka	  "u	  Trubků"	  v	  Pecínově	  
Park	  u	  Křivoklátské	  
vchody	  do	  Dua,	  pak	  naproti	  domovu	  seniorů	  
Park	  u	  Křivoklátského	  sídliště,	  celé	  Křivoklátské	  sídliště.	  
Fortenský	  rybník	  a	  okolí.	  
Zastávky	  -‐	  okolí	  chodníků,	  nepořádek.	  
U	  jídelny,	  pod	  kostelem.	  
park	  u	  křivoklátského	  sídliště	  
Silnice	  "Na	  kocourku"	  (okolo	  golf	  a	  hřiště)	  
park	  u	  Křivoklátského	  sídliště	  
Park	  se	  psími	  výkaly	  u	  polikliniky.	  
okolí	  a	  zástavba	  zemědělské	  orné	  půdy	  
Areál	  Hamiro	  ,	  Křivoklátské	  sídliště.	  
Křivoklástké	  sídliště.	  
Feťáci	  na	  Ladě.	  
Křivoklátské	  sídliště.	  
Křivoklátské	  sídliště.	  
Obětí	  okupace	  -‐	  chodník	  
Park	  u	  Křivoklátského	  sídliště	  -‐	  kde	  jsou	  květiny,	  pořádné	  lavičky,	  třeba	  prolejzačky	  pro	  děti	  apod.	  
Karlovarská	  ulice	  a	  Čsl	  armády.	  
Park	  před	  Křivoklátským	  sídlištěm.	  
Chodníky	  náměstí	  -‐	  Poliklinika.	  
Karlovarská	  ulice.	  
Parčík	  v	  Šotkově	  ulici	  a	  u	  MŠ	  na	  Kocourku	  -‐	  vedle	  schodů	  a	  kolem	  MŠ.	  
ul.Čs.	  armády	  a	  ul.	  Paláckého	  
ulice	  ke	  stadionu	  
KC	  a	  jeho	  okolí	  
MKC	  
mkc	  a	  okolí	  
okolí	  kostela	  
komunikace	  
nádraží	  
park	  v	  křivoklátském	  sídlišti	  
park	  v	  křivoklátském	  sídlišti	  
vjezd	  do	  Pecínova	  (zatáčka	  u	  Trubků)	  
všechna	  zákoutí	  a	  chodníky	  plné	  psích	  exkrementů	  
nevím	  



nevím	  
NKC	  
Poliklinika	  
Směr	  Praha	  na	  levé	  straně	  rozbitý	  dům	  (ruina)a	  bordel	  kolem	  něho	  a	  na	  zahradě	  p.	  Vodrážka	  
Nádraží	  ČSD	  Nové	  Strašecí	  
silnice	  od	  fotbal.	  stadionu	  okolo	  Libeně	  okolo	  Spectra	  k	  mšecké	  silnici	  
okolí	  -‐	  cesta	  okolo	  Spectrum	  nábytek	  
chodníky	  ve	  městě,	  park	  u	  polikliniky	  slouží	  k	  venčení	  psů,	  nikdo	  po	  nich	  neuklízí	  
nádraží	  ČSD	  
Křivoklátské	  sídliště	  
poliklinika	  
průmyslový	  objekt	  v	  Tovární	  ul.	  
Hamiro	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
Fortna,	  Tovární	  -‐	  vozovka	  
vozovka	  a	  chodníky	  Tovární,	  Fortna	  
Žižkovo	  nám	  letitý	  špatný	  chodník	  
silnice	  na	  Kocourku	  
takové	  tady	  není	  
okolí	  statkové	  ulice	  
okolí	  školy	  -‐	  u	  Stavebnin,	  okolí	  NKC	  
park	  u	  polikliniky	  -‐	  samé	  výkaly,	  žádné	  lavičky	  
silnice	  pod	  fortnou,	  park	  u	  Nemocnice	  
ulice	  1.máje	  hrozné	  chodníky),	  "jezírko"na	  náměstí	  
Hamiro	  
Hamiro	  
prostor	  Penny	  a	  prostor	  mezi	  zad.	  částí	  garáží	  
prostor	  OD	  Penny,	  prostor	  mezi	  zadní	  částí	  garáží	  a	  Penny	  
často	  vyházené	  odpadky	  na	  vedlejších	  komunikacích	  i	  v	  lese	  nedaleko	  Strašecí	  
Hamiro	  -‐	  dolní	  a	  horní	  
odbočka	  z	  dálnice	  směrem	  na	  Třtici.	  Vpravo	  od	  ní	  jsou	  doslova	  HALDY	  ODPADKU!	  
Křivoklátské	  sídliště	  
stav	  silnic	  a	  chodníků,	  budova	  polikliniky	  
okolí	  Penny	  -‐	  Lidl-‐benzínka	  
chodníky	  
bývalá	  družina	  Na	  Kocourku	  
okraje	  města	  
Fortna	  
místo	  žádné,	  ale	  ostudou	  a	  nebezpečím	  je	  bezdomovec	  Šimek	  
kolem	  kostela,	  kde	  je	  vše	  posprejováno	  -‐	  máte	  kameru	  na	  škole	  a	  jste	  na	  ně	  krátcí!!!	  Také	  je	  zde	  všechno	  

zesráno,	  asi	  jste	  dali	  málo	  pokt!!!	  
Žižkovo	  náměstí	  
hlavní	  průtah	  městem	  -‐	  Karlovarka	  -‐	  auta,	  špína,	  hluk	  
Karlovarka,	  silnice	  přes	  město,	  auta,	  špína,	  hluk	  
sídliště	  
Křivoklátské	  sídliště,	  park	  sv.	  Isidora	  V	  jediném	  sídlišti	  vybíráte	  peníze	  -‐	  kam	  mizí?	  Technické	  služby?	  
park	  v	  ul.	  u	  stadionu	  -‐	  málo	  laviček,	  nezpevněný	  povrch,	  psí	  exkrementy	  
chodníky	  znečištěné	  psími	  výkaly	  
nonstopy	  



zarostlé	  pozůstatky	  budov	  bývalého	  Hamira	  v	  křivoklátském	  sídlišti,	  které	  jsou	  vidět	  i	  ze	  silnice	  Praha-‐
Rakovník	  

Křivoklátské	  sídliště	  
Kulturák	  DuO	  
Karlovarska	  ulice	  
odkladiště	  bagrů	  na	  Šibeničním	  vrchu	  mezi	  RD	  
NKC	  by	  si	  zasloužilo	  rekonstrukci	  a	  více	  akcí.	  
dostupnost	  veřejného	  WC	  a	  jeho	  čistota	  
Texas	  
ul.	  Ke	  Stadionu	  
NKC	  
Šibeňák-‐Palouček	  (všude	  samé	  odpadky)	  
Palouček-‐samé	  odpadky	  
Rybníčky	  za	  čistírnou	  
průmyslová	  zóna	  za	  Křivoklátským	  sídlištěm	  a	  zpustlý	  sad	  
trvalé	  bydliště	  p.	  Trubky	  v	  Pecínově	  a	  prostranství	  kolem	  jeho	  domu	  
Potok	  za	  ČOV	  
bagry:	  odkladiště	  na	  Šibeničním	  vrchu	  
areál	  Hamira	  v	  Křivoklátském	  sídliěti	  
pěšina	  od	  býv.	  jatek	  ke	  hřišti	  (U	  Stadionu)	  
nádraží	  a	  okolní	  ulička,	  náměstí	  
nevím	  o	  žádném	  takovém	  mistě	  
Křivoklátské	  sidliště	  
Palouček,	  když	  se	  tam	  schází	  drzá	  mládež	  
téměř	  všechny	  komunikace	  
Křivoklátské	  sídliště	  
Hamiro	  
Cesta	  od	  polikliniky	  na	  náměstí	  
Prostor	  bývalá	  pila	  Somol,	  Křivoklátské	  sídliště	  
Křivoklátské	  sídliště	  -‐	  dřevěné	  boudy	  a	  smetiště	  kolem	  nich.	  
Je	  mě	  líto	  jak	  chátrá	  Kulturní	  dům	  
Park	  u	  polikliniky.	  
stav	  některých	  silnic	  (u	  nábytku	  Spectrum)	  
Pokaděný	  park	  a	  tam	  volně	  pobíhající	  psi.	  
Okolí	  benzínové	  pumpy	  -‐	  hrozný	  nepořádek.	  
sídliště	  Texas	  
Ulice	  Palackého	  -‐	  nemá	  vzhled.	  Park	  u	  polikliniky	  =	  psí	  záchody,	  špatné	  cesty.	  
místní	  komunikace	  při	  dešti	  auta	  jízdou	  v	  dírách	  cákají	  na	  chodce	  
Trapná	  fontána	  na	  náměstí.	  Okolí	  benzínové	  pumpy	  -‐	  nepořádek,	  odpad.	  
některá	  neudržovaná	  místa,	  např.	  bod	  2	  
Okružní	  ul.,	  bazén	  u	  DD	  
okružní,	  rybník	  u	  DD	  
nevím	  
palouček,	  minigolf	  
celé	  město	  po	  pejskařích	  
místa	  kolem	  kontejnerů	  
palouček,	  NKC,	  poliklinika	  
Chodníky	  s	  psími	  výkaly	  



Rumiště	  u	  hlavní	  silnice	  naproti	  pomníku	  u	  vysokého	  smrku.	  
Staré	  chodníky.	  
Takové	  neznám.	  
areál	  Hamiro	  
Hamiro,	  ul.	  Palackého	  u	  přechodu,	  zbořené	  domy	  nepořádek	  
Palackého	  -‐	  chodník,	  zbořeniště	  
park	  
park	  
od	  "staré	  pošty"	  okolo	  Technických	  služeb	  ke	  Karlovarce	  Nádražní	  ulice	  
kulturní	  dům	  
nádraží	  
fotovoltaické	  elektrárny,	  otevírací	  hodiny	  na	  poště,	  jejich	  zneužívání	  toho	  ,	  že	  nemají	  konkurenci	  
ulice	  u	  Stadionu	  
od	  ulice	  Do	  hlinišť	  směrem	  ke	  Konopasu	  
Park	  u	  polikliniky	  
Poliklinika	  a	  jeji	  zadni	  dvur	  
Sídliště	  
Nevnímám	  zde	  takové	  místo,	  možná	  park	  u	  sídliště	  Křivoklátská,	  ve	  kterém	  mi	  vadí	  stav	  chodníků	  a	  jejich	  

údržba	  
okolí	  NKC	  
0	  
0	  
Palouček,	  Paraplíčko	  
Budova	  polikliniky.	  
Okolí	  školní	  jídelny	  a	  bývalé	  restaurace	  DUO,	  kde	  se	  denně	  scházejí	  pochybné	  existence	  s	  krabibovým	  

vínem	  a	  trávou.	  
nonstopy	  +	  ulička	  z	  náměstí	  
Kulturní	  dům	  a	  jeho	  okolí	  okupované	  pochybnými	  živly	  
park	  u	  polikliniky,	  vlakové	  nádraží	  
náměstí	  a	  jeho	  okolí	  
Fortenský	  rybník	  a	  jeho	  okolí	  
Náměstí,	  křivoklátské	  sídliště.	  Všeobecně	  je	  celé	  město	  ostudou.	  
Park	  naproti	  poliklinice	  
alej	  bývalé	  "třešňovky"	  -‐	  hrůza!!	  Pod	  Fortnou	  těsně	  pod	  kostelem	  -‐pěšina	  plná	  bláta	  místo	  chodníků	  

silnice	  u	  Spectra	  chodníky	  na	  výpadovce	  na	  Prahu	  
-‐	  Nádraží	  ČD	  -‐	  Okolí	  města	  v	  oblasti	  býv.	  lomu	  ČLUZ	  (Pecínov–Ruda)	  -‐	  Park	  u	  sv.	  Isidora	  
fortenský	  "rybník",	  toto	  s	  rybníkem	  opravdu	  nemá	  nic	  společného	  
Nádraží!!!!!!!!!!	  
NÁDRAŽÍ!!!!!!	  
Ostudou	  města	  je	  soused	  co	  čumí	  přes	  plot	  -‐	  naštěstí	  moji	  sousedé	  sou	  nejvíc	  v	  klídku	  :-‐D	  
chodníky	  v	  Palackého	  ulici,	  ulici	  ČSA	  
Sad	  za	  Krivoklatskym	  sidlistem	  
Texas	  
bláto	  v	  "třešňovce"	  blátivá	  cestička	  k	  Paloučku	  chodníky,	  silnice...	  v	  podstatě	  není,	  kam	  jít	  na	  hezkou	  

procházku	  
Náměstí,	  ovšem	  neznamená	  to,	  že	  bych	  souhlasila	  s	  jeho	  přestavbou	  na	  modernější	  ,	  jak	  bylo	  kdysi	  

plánováno.	  Nedostatek	  zeleně.	  



nová	  výstavba	  kolem	  vodojemu	  a	  na	  celém	  "šibeňáku"	  ,je	  smutné	  co	  se	  dnes	  staví...s	  tím	  město	  nic	  
neudělá,jinak	  nemám	  pocit	  ,že	  by	  město	  někde	  něco	  zanedbávalo.	  

Areál	  po	  zrušené	  dřevovýrobě	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
Příšerné	  místo	  bývala	  zahrada	  za	  Křivoklátským	  sídlištěm,	  která	  se	  změnila	  ve	  skládku	  a	  sbírku	  

exkrementů	  a	  také	  oblast	  na	  Paraplíčku	  bývala	  dosti	  zanedbaná,	  ale	  nějakou	  dobu	  jsem	  tam	  nebyla,	  
tak	  nemohu	  jistě	  soudit.	  Jinak	  si	  myslím,	  že	  je	  Strašecí	  pěkné	  město,	  bydlela	  jsem	  na	  Kladně	  a	  po	  
této	  zkušenosti	  musím	  říct,	  že	  N.S.	  není	  v	  tomto	  smyslu	  co	  vytknout.	  

stav	  komunikací	  a	  chodníků	  
Neudržovaný	  a	  nebezpečný	  sad	  u	  Křivoklátského	  sídliště.	  Náměstí.	  Železniční	  stanice,	  ale	  za	  to	  město	  

nemůže.	  
Rudská	  ulice	  /není	  veřejné	  osvětlení,chodníky	  a	  o	  komunikaci	  nemluvím.Hodně	  lidí	  tam	  chodí	  na	  

procházky	  a	  už	  je	  tam	  také	  docela	  provoz.Také	  tam	  už	  hodně	  lidí	  bydlí.	  
Kulturní	  dům	  a	  hned	  poté	  náměstí.	  
Palouček	  (psí	  exkrementy	  a	  odpadky).	  Křivoklátské	  sídliště.	  
hala	  BIOS	  
Hamiro,	  proluky	  na	  Smetanově	  náměstí,zplanýrované	  pozemky	  u	  zastávky	  Palackého,	  nedokončené	  

chodníky	  -‐	  např.	  u	  trafostanice	  od	  kostela	  k	  ulici	  Tovární	  
Kuturní	  dům	  
Vznikající	  odpočinková	  zóna	  kolem	  Strašeckého	  potoka.	  
Konec	  Tovární	  ulice	  směrem	  k	  ČOV	  
TEXAS	  a	  okolí	  
non	  stop	  
Sídliště	  
areál	  HAMIRO	  
Poliklinika,	  sídliště	  Křivoklatské	  a	  jeho	  okolí,	  Kulturní	  centrum	  a	  jeho	  okolí	  
Ohrada	  a	  prostor	  za	  ní	  v	  křivoklátském	  sídlišti.	  
Park	  naproti	  domovu	  seniorů	  
okolí	  za	  čističkou,	  divný	  pokus	  asanovat	  strašecký	  potok	  
pořád	  je	  to	  asi	  prostor	  horního	  Hamira	  mezi	  Texasem	  a	  výpadovkou	  na	  Rynholec	  a	  zpustlý	  sad	  jižně	  od	  

Texasu.	  Po	  dobudování	  vodovodu	  v	  Rudské	  pěšině	  se	  podstatně	  zhoršil	  stav	  cesty	  v	  její	  spodní	  části.	  
Na	  cestu	  vytéká	  spodní	  voda	  z	  úpatí	  svahu,	  cesta	  je	  rozmáčená,	  v	  zimě	  pokrytá	  ledovkou,	  která	  
sahala	  až	  pod	  viadukt.	  Podobné	  je	  to	  u	  viaduktu	  u	  Pecínova.	  

Před	  Tipsportem,Palouček,stezka	  pod	  vodojemem	  
Stav	  chodníků	  a	  komunikací.	  Nepořádek	  ve	  městě.	  
Ulice	  u	  Kocourku.	  Tuším,	  že	  se	  jmenuje	  Sportovní.	  Často	  tam	  jezdí	  přespolní	  na	  hokejbalové	  zápasy.	  
Stavba	  domu	  v	  lokalitě	  kaplička,	  veřejné	  osvětlení	  na	  cestě	  ke	  kapličce.	  Také	  jakákoliv	  další	  zástavba,	  

která	  je	  řešena	  nekoncepčně	  (tj.	  není	  limitována	  vzhledem	  ke	  službám	  města-‐čistička,školka,	  
dopravní	  obslužnost	  ap.)	  a	  na	  úkor	  okolní	  přírody,	  která	  také	  patří	  k	  vizitkám	  města.	  Přírody	  znatelně	  
ubývá,	  domů	  neúměrně	  přibývá.	  

Nemyslím	  si,že	  je	  ve	  městě	  nějaké	  místo,které	  by	  bylo	  ostudou,snad	  opravdu	  jen	  komunikace	  v	  
některých	  ulicích	  by	  mohla	  být	  lepší.	  

parkoviště	  u	  sokolovny,vhodby	  a	  WC	  na	  poliklince	  
poliklinika,	  posta	  a	  hlavne	  nevyuzite	  DUO	  
parky	  zákoutí	  s	  injekční	  stříkačkou,	  palouček	  je	  katastrofa	  
Všude,	  kde	  je	  nepořádek	  -‐	  válející	  se	  odpadky.	  
Zadne	  
Nádraží	  
okolí	  MŠ	  Rákosníček,sídliště	  Křivoklátská,	  okolí	  kostela	  



Takové	  místo	  tu	  snad	  ani	  není,	  ale	  místa,	  která	  jsou	  čím	  dál	  od	  náměstí	  by	  si	  zasluhovala	  větší	  
pozornost.,	  např.	  Mšecké	  sídliště,	  Lomená	  ,	  Máchova	  ulice,	  stav	  silnic	  a	  chodníků,	  ...	  

ul.	  1.	  Máje	  -‐	  chodníky	  +	  komunikace	  
Ulička,	  která	  spojuje	  náměstí	  s	  ulicí	  Palackého	  
Palouček-‐kvůli	  odpadkům	  a	  psím	  exkrementům	  atd.	  
okolí	  jídelny	  (stav	  parku)	  a	  NKC	  (feťáci	  a	  jiné	  zjevy),	  opilý	  bezdomovci	  u	  obchodů	  (např.	  UNO),	  stav	  

RUDSKÉ	  ulice,	  chodníky	  PARK	  SV.ISIDORA	  
Fortna	  
školní	  jídelna	  
průmyslový	  objekt	  v	  Tovární	  ulici	  
Konec	  Tovární	  ulice	  
Pecínov,	  u	  rodiného	  domu	  Pecínovská	  č.p.	  217	  
NKC	  a	  oblast	  kolem	  něho.	  
bývalé	  hamiro	  
bývalé	  hamiro	  
přilehlé	  ulice	  okolo	  náměstí	  
Křivoklátské	  sídliště	  
Křivoklátské	  sídliště	  
Mnohé	  ulice	  
Paloucek	  
Vlakové	  nádraží	  
sídliště	  křivoklátská	  
Kvalita	  silnic.	  Namátkou	  silnice	  u	  čističky	  vody,	  na	  Nám.	  5.	  května,	  v	  sídlišti	  atd..	  
Pila	  v	  Texasu	  
NKC	  

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

	  
Sběrný	  dvůr	  
všechno	  průběžně	  stejně	  
akademie	  volného	  času	  
nákup	  potravin	  
sportoviště	  -‐	  hokejbalové	  hřiště	  
Lidl	  
odvoz	  domovního	  odpadu	  
Obchodní	  centrum	  (Penny	  a	  Lidl)	  
odvoz	  domovního	  odpadu	  
poliklinika	  
poliklinika	  
poliklinika	  a	  lékaře	  
Fungující	  náměstí	  (obchody,	  služby,	  parkování,	  MěÚ)	  
poliklinika	  
dětský	  lékař	  
pečovatelskou	  službu	  
Lidl,	  Penny	  



knihovna,	  kulturní	  zařízení	  
služby	  MÚ	  -‐	  podatelna	  
žádnou	  
poštu,	  obchodní	  síť	  
poštu	  
knihovnu	  
obchody	  
Zaměstnance	  radnice	  
obchody	  
MĚK,	  pošta	  
úklid	  odpadků	  
sběrný	  dvůr	  
knihovna	  
sběrný	  dvůr,	  knihovna	  
knihovna,	  pošta,	  poliklinika	  
knihovna	  
Bus,	  svoz	  odpadu,	  male	  obchody	  
školní	  jídelna,	  tam	  se	  nestydí	  chodit	  venčit	  psy	  dětem	  pod	  nos	  
bus	  
poštu	  -‐	  nevyhovuje	  mi	  otevírací	  doba	  (11	  hod)	  
autoopravárnu	  
sběrný	  dvůr	  
autobus.	  spojení	  na	  Prahu	  
Bubakov.net	  
Svoz	  zahradního	  odpadu	  na	  podzim	  -‐	  super!	  
poliklinika	  
dobré	  zdravotní	  zařízení	  
hala	  Bios	  a	  dětské	  hřiště	  u	  ní	  
dětské	  hřistě	  u	  Biosky	  
knihovna,	  cukrárna,	  čajovna	  
Pizza	  Fly,	  masáže,	  kadeřník	  
zdravotní	  zařízení	  
knihovna	  
lékařská	  péče	  
knihovna,	  tříděný	  odpad	  
sběrný	  dvůr,	  nákupní	  možnosti	  
svoz	  odpadu	  
kontejnery	  na	  odpad	  
veterinární	  služba	  
žádnou	  
lékař-‐Mudr.Neustupová	  
Městskou	  policii	  
knihovna	  
městská	  knihovna	  
kulturní	  akce,	  akce	  pro	  děti,	  sběrný	  dvůr	  
kulturní	  akce	  
knihovna	  
MŠ	  



parkování	  
svoz	  dom.odpadu	  
sběrný	  dvůr,	  knihovna	  
ne	  oceňuji	  ale	  využívám-‐parkovací	  hodiny	  
Sběrný	  dvůr	  
zasílání	  SMS	  zpráv	  MěÚ	  
zdravotnictví	  
bubakov.net,	  zlevnění	  parkoviště	  Křivoklátská	  
zdravotnictví	  
knihovna,	  sběrný	  dvůr	  
Svoz	  odpadů	  a	  autobusové	  spojení.	  
sběrný	  dvůr	  
sběrný	  dvůr,	  kontejnery	  na	  odpad,	  knihovna	  
internet	  Bubákov	  
poliklinika	  
Pizza	  Fly	  
popeláři	  
Lékařskou	  službu.	  
Obchody	  
Autobusová	  doprava	  
služby	  sběrného	  dvora	  
knihovna,	  práce	  ZUŠ,	  intern.stránky	  Mú,	  pošta,	  svoz	  odpadu	  
infocentrum	  
Kynologické	  cvičiště	  Pecínov.	  
Dětský	  lékař	  
zdravotní	  
Nečinnost	  Městské	  policie	  v	  oblasti	  kontroly	  placení	  parkovného	  a	  stání	  na	  zákazu	  stání.	  
zdravotní	  
Lékaře	  
cyklostezka	  
Sběrný	  dvůr	  
Žádnou,	  když	  přijedu	  z	  práce,	  je	  všude	  zavřeno.	  
Sběrný	  dvůr.	  
Úklid	  -‐	  zametání	  listí,	  sběr	  odpadků.	  
Trhy.	  
knihovna	  
Sociální,	  zdravotní	  vzdělávání.	  
Dovážka	  pizza.	  
Záchranku.	  
Knihovna.	  
zdravotní	  péče	  
Technické	  služby.	  
Svoz	  tříděného	  odpadu.	  
Zavedení	  rychlé	  záchranné	  pomoci.	  
Knihovna,	  kulturní	  akce.	  
záchranná	  služba-‐	  polikliniku	  
sběrný	  dvůr	  od	  MPS	  Kladno	  
trhy	  s	  čerstvou	  zeleninou	  



internetové	  stránky	  města	  
tříděný	  odpad	  
obchodní	  síť	  
téměř	  kompletní	  obchodní	  síť	  
údržba	  zeleně	  atd.	  
Pošta	  
sportování	  
péče	  o	  čistotu	  města	  
kulturní	  akce,	  hlavně	  pohádky	  pro	  děti	  
kadeřnictví,	  knihovna	  
sběrný	  dvůr	  
hala	  Bios,	  dětské	  hřiště,	  NKC	  
knihovna	  
poliklinika	  
poliklinika,	  NKC	  
Poliklinika,	  veškeré	  služby	  
nákupy:	  Lidl,	  Penny,	  zdravotnictví	  
žádnou	  
sběrný	  dvůr	  
autobusové	  spojení	  všemi	  směry	  
sběrný	  dvůr	  
MŠ	  
knihovnu,	  logopedii	  (paní	  Satranská)	  
Bios,	  hřiště	  
hřiště,	  parkoviště	  
bus-‐poliklinika-‐pošta-‐banka-‐nákupy	  
sběr.	  dvůr,	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
sběrný	  dvůr,	  kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
úklid,	  zvláště	  zimní,	  dále	  celoroční	  
zdravotnictví	  
Děkuji	  vám,	  že	  odmetáte	  z	  chodníků	  sníh.	  
poliklinika	  
knihovna	  
poliklinika	  -‐	  zdravotnictví,	  údržba	  zeleně	  
školní	  jídelnu	  -‐	  výborná	  jídla,	  výběr	  
knihovnu	  
nákup	  
poliklinika,	  supermarkety,	  obchody,	  zahradnictví	  
poliklinika,	  obchody	  -‐	  supermarket,	  zahradnictví	  
knihovnu	  
školství,	  zdravotnictví,	  MěÚ	  
raději	  žádnou	  
všechny	  
vše	  běžně	  
služby	  polikliniky	  a	  sběrného	  dvora	  
Kulturní	  centrum	  
knihovna	  
poliklinika	  



Dostupné	  zdravotnictví	  a	  nyní	  ipohotovostní	  služba	  
lékařské	  služby,	  sběrný	  dvůr,	  AVČ,	  knihovna	  
lékařské	  služby,	  sběrný	  dvůr,	  knihovna,	  AVČ	  
Lidl,	  Penny,	  sběrný	  dvůr	  
lékaře	  
Poliklinika-‐kadeřnictví	  
Knihovna	  
Velmi	  vstřícnou	  otevírací	  dobu	  pošty	  v	  sobotu	  
lékárna,	  knihovna	  
poštovní	  službu	  
LŠU	  
autobusové	  spojení	  s	  Prahou	  
poliklinika	  
info	  sms	  
služby	  sběrného	  dvora	  
Kadeřnictví	  
Velice	  oceňuji	  TS,	  dělají	  město	  hezké	  a	  čisté	  
oceňuji	  sběrný	  dvůr	  
Kulturu	  
Zdravotní	  služby	  
Práci	  technických	  služeb	  
Úklid	  technických	  služeb.	  Velmi	  hodně	  práce	  na	  úklid.	  
Služeb	  v	  našem	  městě	  je	  dost	  
kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
kontejner	  na	  odpad	  
zdravotní	  dostupnost	  je	  slušná	  
Městská	  knihovna,	  městská	  kulturní	  zařízení	  (NKC),	  sportovní	  akce	  města.	  
knihovna,	  aktivní	  trávení	  volného	  času,	  služby	  lékařů	  a	  veteriny,	  cvičák	  pro	  pejsky	  v	  Pecínově	  
knihovna,	  sběrný	  dvůr,	  poliklinika	  
sběrný	  dvůr,	  poliklinika	  
kultura	  
knihovna	  
knihovna	  
Široký	  výběr	  obchodů	  na	  náměstí.	  
Poliklinika	  pro	  důchodce	  z	  baráku	  1166	  -‐	  včetně	  lékárny.	  
Tříděný	  odpad	  
Celkově	  dobré.	  
sběrný	  dvůr,	  knihovna,	  kadeřnictví	  
sběrný	  dvůr,	  holič	  
peč.	  služba	  
peč.	  služba	  
městská	  knihovna	  
sběrný	  dvůr	  
sběrný	  dvůr	  
poliklinika,	  knihovna,	  
bubákov	  internet	  
knihovna	  
Polikliniku,	  tzn.	  lékařskou	  péči	  



Knihovna	  
Dopravu	  a	  skvělé	  autobusové	  spojení	  na	  Prahu.	  
možnosti	  ke	  sportování	  
Hala	  BIOS	  
BIOSKA	  
Knihovna	  
malé	  obchody	  na	  náměstí	  -‐	  především	  v	  sobotu	  ráno.	  
úřad,	  knihovna,	  lékaře,	  dostupnost	  busu,	  
Službu	  předplaceného	  parkování	  před	  vlastním	  domem	  (drahé)	  
dopravní	  spojení	  s	  ostatními	  městy,	  česká	  pošta,	  obchody	  
Česká	  pošta	  +	  Czech	  point	  na	  MěÚ	  
supermarkety,	  obvodní	  lékař,	  obchody	  na	  náměstí	  
čajovna,	  kavárna	  
sběrný	  dvůr	  
sběrný	  dvur,	  technické	  služby	  
DObře	  se	  ve	  STrašecí	  zabíjí	  čas	  
sběrný	  dvůr	  -‐	  je	  méně	  černých	  skládek,	  jen	  kontejnery	  by	  mohly	  být	  častěji	  alespoň	  1x	  za	  měsíc.	  
Holic	  
sběrný	  dvůr	  
supermarkety,	  lékaře,	  obchody,	  některá	  sportoviště,	  
Provoz	  České	  čajovny,	  což	  je	  jediné	  místo,	  kam	  se	  dá	  ve	  Strašecí	  jít.	  
Vyuzivam	  odpadove	  hospodarstvi	  
Oceňuji,	  když	  se	  ve	  městě	  objeví	  jakýkoliv	  obchod	  jiný	  než	  vietnamské	  oblečení	  nebo	  potraviny	  těsně	  

před	  uplynutím	  trvanlivosti.	  Nejsem	  rasista,	  naopak	  tyto	  lidi	  obdivuji	  pro	  jejich	  pracovitost,	  ale	  jejich	  
služby	  nepotřebuji,	  mám	  ráda	  české	  produkty	  a	  české	  prodavače.	  

Pekařství,	  pošta,	  drogerie	  a	  markety	  Lidl	  a	  Penny.	  TS,	  bereme	  od	  nich	  teplo	  a	  teplou	  vodu,	  ale	  mohly	  by	  
zlevnit.	  Teplo	  je	  s	  ohledem	  na	  jiná	  města	  hóóóóóódně	  drahé.	  Bubákov.	  

Hokejbalové	  hřiště	  a	  dětská	  hřiště	  
obchodní	  síť	  
Technické	  služby.	  Základní	  škola.	  Základní	  umělecká	  škola.	  
sportovní	  využití	  
Knihovna,	  sms	  informace	  
obchody	  
nejvíce	  využívám	  nakupování	  v	  obchodech	  
sportoviště	  
Nakládání	  s	  odpady	  a	  veřejná	  doprava.	  
knihovna	  
Městská	  knihovna	  -‐	  jsem	  velmi	  spokojen	  
Zběrný	  dvůr	  
?	  
kromě	  knihovny	  asi	  sběrný	  dvůr	  
Kromě	  méně	  viditelných	  služeb	  jako	  policie	  a	  odpady	  oceňuji	  a	  využívám	  nejvíce	  školní	  hřiště	  na	  

kocourku	  a	  oceňuji	  hokejbalový	  stadion.	  
školská,	  zdravotnická	  zařízení,	  technické	  služby	  
Zprávy	  přes	  SMS	  bránu	  jsou	  dobré	  a	  i	  když	  se	  víceméně	  se	  neúčastním	  akcí	  a	  pozvánek,tak	  mám	  aspoň	  

trošku	  přehled,co	  se	  ve	  městě	  děje.	  
školství	  
bohuzel	  zadnou	  



knihovna	  
knihovnu,	  školu,	  lékaře	  a	  zubaře	  v	  místě	  
zadnou	  
zelináře	  a	  farmářské	  trhy,	  dětské	  hřiště	  u	  haly	  Bios	  
Nejvíc	  používáme	  vyvážení	  popelnic.	  to	  nemá	  chybu.	  firma	  jezdí	  i	  o	  svátcích.	  
otevřené	  obchody	  do	  večerních	  hodin	  +	  o	  víkendech	  
Knihovnu	  
Pronájem	  sportovišť	  
Služby	  MÚ	  
knihovna	  
Dětské	  hřiště	  u	  Biosky	  
konečně	  dětské	  hřiště	  BIOS	  
výstavba	  supermarketů	  
dobré	  nákupy	  
opravnu	  p.Poncet,krejčovství,masáže	  
Třídění	  odpadů	  
Třídění	  odpadů	  
Pravidelnost	  svozu	  odpadu	  (popelnic)	  
Zdravotní	  služby	  
obchod	  s	  potrainami,	  autobusové	  spojení,	  
Autobusouvou	  zastávku	  Poliklinika.	  
bubákov,	  odpady	  
knihovna,	  ocenuji	  zavedení	  svozu	  bioodpadu	  v	  podzimních	  mesícíc,h	  bylo	  by	  vhodné	  celoročně	  

Okruh	  8:	  MĚSTO	  JAKO	  CELEK	  -‐	  Otázka:	  Jakou	  naopak	  nejvíc	  postrádáte?	  
	  
Větší	  viditelnost	  MěP	  
celkem	  nic	  
kino,	  koupaliště	  
kino,	  bazén	  
kino,	  bazén	  
kino,	  bazén	  
umývání	  aut	  a	  dokončení	  kanalizace	  ve	  městě	  
Dokončení	  kanalizace	  v	  celém	  městě	  
mlékárna,	  opravna	  obuvi	  
švec	  
hodně	  chodníku	  je	  ještě	  ve	  velmi	  špatném	  stavu	  
možnost	  volnočasového	  využití	  dospívajících	  -‐	  bezplatné	  
myslím	  si,	  že	  je	  tu	  vše	  důležité	  
větší	  podíl	  kulturních	  akcí	  (viz.	  Stochov)	  
lepší	  služby	  policie,	  polikliniky	  
Město	  by	  mělo	  více	  dbát	  na	  vlastní	  nemovitosti,	  využití	  i	  údržbu.	  
lavičky,	  stromy,	  květinové	  záhony	  
nic	  
Aquapark,	  hřiště	  na	  bruslení,	  bazén,	  inline	  dráha,	  hokejové	  hřiště	  
pro	  mě	  je	  zde	  vše	  co	  potřebuji	  
Minulý	  rok	  byla	  slíbena	  zastávka	  bus	  u	  Lidlu	  ve	  směru	  na	  Rakovník.	  Dosud	  tomu	  tak	  není.	  



zoopark,	  učit	  děti	  starat	  se	  o	  zvířata	  
Prosíme	  apelujte	  na	  poštu,	  aby	  konečně	  lépe	  upravila	  úřední	  hodiny,	  ty	  stávající	  jsou	  zcela	  nevyhovující,	  

zejména	  pro	  občany	  z	  okolních	  obcí.	  
lepší	  povrch	  na	  cyklostezku	  na	  Stochov	  
kultura,	  zábava	  
A	  další	  věc.	  Zdražili	  jste	  popelnice,	  ale	  pro	  známky	  si	  musíme	  do	  2.p.	  To	  je	  vylepšení	  pro	  důchodce???	  
kultura	  
lepší	  využití	  obslužných	  okýnek	  na	  poště	  
pořádek	  kolem	  nádob	  na	  odpad	  
Placení	  poplatků	  za	  odpad	  kartou	  nebo	  na	  účet..	  
nic	  
kino,	  bazén,	  zimní	  stadion	  
kino,	  bazén,	  zimní	  stadion	  
bazén	  
in-‐line	  dráha	  
nic	  
krytý	  bazén	  
bazén	  
chybějící	  kanalizace	  na	  většine	  území	  NS	  
Nekompromisně	  trestat	  pejskaře	  za	  to,	  že	  neuklízí	  po	  psech.	  Je	  jich	  plné	  město	  -‐	  nechutné!	  
větší	  nabídka	  kulturních	  představení	  -‐	  divadla	  
bezpl.parkování,	  prac.místa	  
bazén,	  bruslení	  
sauna,	  volná	  místa	  k	  parkování(náměstí,Křivokl.ul)-‐bez	  poplatku	  
kino	  
kino,	  stezku	  pro	  in-‐line	  brusle	  
lékařskou	  pohotovost	  (zubní)	  
bazén	  
sauna	  
krytý	  bazén,	  kino	  
kino	  3D	  
krytý	  bazén	  
mandl	  
koupaliště	  
kontejnery	  na	  tříděný	  odpad	  
zájem	  o	  občany-‐	  v	  ul.U	  stadionu	  již	  několik	  let	  silně	  
bazén	  
myčku	  aut	  
Automyčka	  
úklid	  psích	  exkrementů	  
čistírna	  oděvů	  
Kroužky	  pro	  děti,	  kino,	  bazén.	  
Zájmové	  kroužky	  pro	  děti	  0-‐3	  let	  
kino,	  bazén	  
?	  
bazén	  
Kontrola	  pejskařů,	  děti	  si	  nemohou	  nikde	  hrát.	  
Okruh	  na	  brusle	  



dětské	  centrum,	  škola	  pro	  děti	  do	  3	  let	  
kino	  
oprava	  obuvi,	  výroba	  klíčů	  
zastávka	  autobusu	  Karlovarská	  směrem	  na	  Rudu	  
zastávka	  autobusu	  Karlovarská	  směr	  Ruda	  
Bazén	  
nic	  
Parkování	  zdarma	  pro	  občany	  před	  jejich	  domy	  
Žádnou,	  když	  přijedu	  z	  práce,	  je	  všude	  zavřeno.	  
Kino.	  
Kino.	  
Nová	  značka	  Husova	  ulice	  je	  umístěna	  špatně,	  měla	  by	  být	  o	  2-‐3m	  dále,	  řidič	  při	  výjezdu	  nestačí	  

zaregistrovat.	  
Více	  možností	  zaměstnání.	  
Městskou	  policii.	  
Svoz	  tříděného	  odpadu	  ;	  zvýšení	  počtu	  nebo	  zavedení:	  1)	  Kuchynňský	  olej	  2)	  Krabice	  mléko	  ,	  džus	  3)	  

Elektroodpad.	  
In-‐line	  dráha.	  
Různé	  akce	  na	  náměstí.	  
Bazén.	  
Oprava	  obuvi,	  prodejna	  oděvů	  -‐	  kvalitní.	  
parkování	  občana	  bez	  peněz	  (tisíců	  ročně)	  
kino	  
kino	  
kino	  
kino	  
bazén	  
žádnou	  
pracovní	  příležitosti	  
chybí	  opravna	  obuvi	  a	  čistírna	  
odvoz	  odpadu	  z	  popelnic,	  často	  nejsou	  celé	  vyprázdněné	  
kanalizaci	  v	  Pecínově	  -‐	  proč	  nemůže	  být	  napojena	  na	  Rudu?	  
Aktivity	  pro	  děti,	  kroužky	  pro	  menší	  děti	  
vydávání	  dokladů	  -‐	  občanky,	  řidičáky	  a	  pod.	  
dodržování	  ordinačních	  hodin	  lékařů	  v	  poliklinice	  
kino	  
oprava	  komunikací,	  činnost	  MP	  
bazěny,	  cyklostezky	  přes	  město	  
kino,	  kavárna,	  bazén	  
špatné	  chodníky	  Palackého	  ulice,	  Žižkovo	  náměstí	  
pracovní	  příležitosti	  žádné	  
ne	  
nedostatek	  obchodů	  ve	  východní	  části	  města	  
protější	  zastávka	  na	  Karlovarské	  a	  častější	  projíždení	  MPv	  okrajových	  částech	  města	  
plavecký	  bazén	  
více	  kulturního	  vyžití	  (více	  představení	  pražských	  divadel)	  
bazén	  
bazén	  



důslednější	  kontroly	  MP	  
důslednější	  činnost	  MP	  
AUTOBUSOVOU	  ZASTÁVKU	  políž	  Lidlu	  a	  Penny	  směrem	  do	  Rakovníka	  
mytí	  aut	  (myčka)	  
Opačnou	  zastávku	  autobusů	  Praha-‐Rakovník	  poblíž	  Lidlu,	  Penny	  a	  Karlovarské	  
oprava	  obuvi	  
akce	  pro	  děti	  a	  rodiče	  
čistírna	  
autobusová	  zastávka	  směr	  Rakovník	  -‐	  u	  Lidlu	  
plavecký	  stadion,	  kurzy	  pro	  seniory	  
plavecký	  bazén	  
mateřská	  centra,	  hřiště	  
!!!	  MŠ	  U	  Lesíka	  postrádá	  bezpečný	  chodník	  k	  ulici	  Rabasova,	  kde	  chodí	  především	  děti	  
Nekontrola	  pejskařů	  -‐	  pokuta	  schází	  -‐	  MěP	  
kino	  
činnost	  MP	  
dobrou	  činnost	  MP	  
bazén	  se	  saunou	  
opravna	  obuvi	  
fitness,	  bazén	  
Plavecký	  bazén	  o	  kterém	  se	  pouze	  mluví	  
autobusová	  zastávka	  směr	  od	  Prahy	  u	  Lidlu	  
bruslení,	  plavání	  
krytý	  bazén	  
kino	  
Kino,	  divadlo	  
Automyčku	  
opravna	  obuvi,	  bazén	  
zubní	  pohotovost,	  opravnu	  obuvi,	  čistírnu,	  kino,	  bazén	  
myčku	  aut	  
fitness	  centrum	  -‐	  dobře	  vybavené,	  supermarket	  blíž	  k	  centru	  
kulturní	  vyžití	  pro	  mladší	  věkové	  kategorie	  
nečinnost	  Městské	  policiepři	  kontrolách	  nezaplaceného	  parkovného	  v	  době	  konání	  kulturních	  akcí	  v	  

NKC,	  vyznačení	  parkovacích	  míst	  (znovuobnovení)	  před	  NKC.	  
čistírna,	  opravna	  obuvy	  
Kino	  
Již	  zmiňovaná	  hřiště	  nám	  tu	  chybí	  
Více	  aktivit	  pro	  mládež	  nebo	  hřiště	  pro	  mládež	  (7-‐13	  let).	  
Kino,	  knihkupectví	  
?	  
Kontrola	  majitelů	  psů.	  Úklid	  exkrementů.	  
Kulturní	  představení.	  
cyklostezky	  
Lavičky	  v	  parku	  a	  osvětlení.	  
bazén	  
omezit	  kamionovou	  dopravu,	  silnice	  se	  začíná	  poškozovat,	  vysoká	  prašnost	  
vydávání	  OP	  a	  pasů,	  kino,	  kanalizaci	  
čistírna	  oděvů	  



čistírna	  oděvů	  
slušné	  zacházení	  se	  vším,	  co	  je	  společné	  
kino	  
bazén	  
myčka,	  cyklostezky,	  in	  lain	  dráha	  
Automyčku	  -‐	  Co	  třeba	  v	  technických	  službách?	  
Bazén,	  sauna.	  
opravna	  obuvi	  
0	  
saunu,	  kino	  
Více	  kvalitních	  restaurací.	  
Misto	  pro	  setkavani	  rodicu	  s	  malymi	  detmi	  -‐	  rodicovske	  centrum...	  Bubacek	  nestaci	  ani	  nabidkou,	  ani	  

prostory.	  
Kulturní	  středisko,	  sportovní	  hala	  (squash,	  spinning...)	  
služby:oprava	  obuvi,	  čistírna,	  žehlení	  a	  mandlování	  prádla	  
0	  
0	  
Kvalitní	  dětská	  hřiště,	  úklid	  města.	  
trávení	  volného	  času	  -‐	  aktivity	  
Využití	  volného	  času	  dětí	  
bazén,	  wellnes	  (sauna,	  masáž	  apd.)	  -‐	  místo	  pro	  odpočinek,	  zábavu	  
Kino	  a	  větší	  výběr	  restaurací.	  
Dětská	  hřiště,	  kino,	  koncerty,	  zábavy,	  společenské	  akce.	  Lepší	  obchody,	  atd...	  
mateřské	  centrum,	  akce	  pro	  děti,	  
nic,	  zařizuji	  si	  vše	  v	  Praze	  
kino,	  bazén	  
Miss	  mokré	  tričko	  
kulturní	  akce	  
Poradna	  masna	  
halu	  jako	  mají	  ve	  Stochově,	  spinning,	  kuželky	  
ve	  městě	  je	  fungující	  základní	  občanské	  vybavení,	  to	  je	  v	  pořádku,	  v	  tak	  malém	  městě	  se	  asi	  víc	  

neočekává,	  důležité	  věci	  si	  zajistíme	  v	  Praze	  
Kino,	  nebo	  nějaké	  jiné	  místo	  pro	  mladé.	  
Koncepce	  rozvoje	  mesta	  neni	  sluzba,	  ale	  prave	  tu	  postradam	  
Postrádám	  ve	  městě	  knihkupectví	  a	  moderní	  oděvy.	  Ale	  chápu,	  že	  si	  lidé	  již	  zvykly	  si	  tyto	  věci	  kupovat	  v	  

nákupních	  centrech.	  Také	  mi	  ve	  městě	  chybí	  kino,	  alespoň	  letní.	  
sauna,	  bazén	  
Bazén,	  kino,	  koncerty	  
koupaliště	  (přírodní)	  
kanalizaci	  
koupaliště	  
veřejný	  bazén	  
činost	  mp	  
bazen	  
Rychlý	  internet.	  
kino	  
mateřské	  centrum,	  kroužky	  pro	  děti,	  možnosti	  k	  využití	  travení	  volného	  času	  
Parkování	  zdarma	  pro	  občany	  N.S.	  alespoň	  před	  jejich	  domy	  (nebo	  rozumnou	  cenu)	  



?	  
Koupaliště	  s	  čistou	  vodou.	  Kino,	  alespoň	  letní.	  To	  ale	  píšu	  teď,	  když	  začíná	  být	  teplo.	  Celkově	  mi	  tu	  chybí	  

více	  kultury	  nebo	  možnosti	  sportovního	  vyžití.	  Třeba	  výše	  zmiňované	  druhé	  hřiště	  podobné	  
Kocourku	  nebo	  dráha	  nebo	  stezka	  pro	  inline	  bruslaře.	  

biopopelnice	  -‐	  možnost,i	  za	  úplatu	  pronájmu	  popelnice.jako	  je	  běžné	  např.	  v	  Praze	  a	  na	  Kladně.	  lidé	  
zbytečně	  běžně	  trávu	  sypou	  do	  přilehlých	  polí	  a	  lesů.	  

kvalitni	  obchod	  s	  potravinami	  
kino,hřiště,kam	  s	  dětmi???	  
věci,	  které	  postrádám	  si	  zařídím	  jinde,	  chápu,	  že	  tu	  nemůže	  být	  všechno	  -‐	  např.	  bazén	  nebo	  zimní	  

stadion...	  
Nejaky	  sport	  jeste,	  saunu,	  vice	  obchodu	  
Postrádám	  autobusovou	  zastávku	  u	  čerpací	  stanice	  Benzina	  směrem	  na	  Rakovník.	  
hezké	  dětské	  hřiště	  -‐	  ale	  předpokládám,	  že	  s	  vybudováním	  Rákosníčkova	  hřiště	  tento	  problém	  vymizí.	  
Chybí	  možnost	  trávit	  aktivně	  volný	  čas	  pro	  rodiny	  s	  dětmi.	  
BAZÉN,	  KINO	  
-‐	  
Kdyby	  jste	  mohli	  ovlivnít	  více	  úsměvů	  na	  radnici	  a	  když	  se	  fotí	  vítání	  občánků	  tak	  dostat	  doklad	  o	  

zaplacení!!!	  Černota	  i	  na	  městě?	  A	  jak	  se	  tam	  pan	  fotograf	  dostal?	  Může	  s	  radnicí	  na	  focení	  
spolupracovat	  i	  někdo	  jiný?	  

plavecký	  bazén	  
není	  tu	  kam	  jít	  s	  dětma	  když	  je	  ošklivě.chybí	  mateřské	  centrum	  ,	  cukrárna	  kavarna	  atd	  
kino	  
kino	  
Hřiště	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
Hřiště	  v	  Křivoklátském	  sídlišti	  
Moznosti	  zabavy	  pro	  rodiny	  s	  detmi.	  
Údržba	  zeleně	  -‐	  sekání	  veřejných	  prostranství	  a	  živých	  plotů,	  odklizení	  psích	  exkrementů	  
vetší	  zapojení	  mestské	  policie-‐prevence	  negativních	  jevů-‐popíjení	  mládeže,	  drogy,	  peljskaři	  venčící	  

miláčky	  na	  chodnících	  
	  


