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BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA, okruh 1 

Otázka 0110:  Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení 

výše): 
 
Na zimni udrzbe mi vadi, ze po odklizeni snehu na silnicich zustavaji vysoke nanosy u pristupu na 

chodnik a leckdy je tak treba pri vstupu na chodnik dostavat se pres vyssi bariery snehu.Co se tyka 
verejneho poradku a cinnosti MP - o posedavani vyrostku a  opilych skupinek vi snad cele mesto. 
Zustavaji po nich odpadky v okoli lavicek a soch, strepy. Presto je situace stejna mnoho let, ackoliv po 
chodniku okolo nich musi chodit deti do skoly i starsi lide. Staci trocha dohledu ci kamera navic. 

Přechod pro chodce na křižovatce  ulice Čsl. armády  směrem na Žižkovo náměstí a dále do ulice Do 
hlinišť  je nevhodně umístěn, a to proto, že v případě dávání přednosti chodcům zůstává podstatná část 
vozidla stát na zmiňované hlavní silnici a hrozí dopravní nehoda. 

Jsem velmi nespokojená se stavem chodníku vedoucího od polikliniky směrem na náměstí - již dlouho 
je velmi špatném stavu. Taktéž ulice 1.máje od Křiv. sídliště k UNU. Návštěvy v Topinkově nemají kde 
zaparkovat. 

autobusové spojení Rakovník - Nové Strašecí o víkendu, poslední autobus ve 20:10, poté až ve 3:50 
autobusové spojení Kladno - Nové Strašecí - častější spoje některé chodníky by se měly opravit - např. 
okolo kulturního centra, v ulici u školky "U Lesíka", v Křivoklátské ulici (u hlavní silnice směrem na 
Pecínov) 

Dobrá policejní kontrola lokalit, kde se vyskytují nezletilí. 
Dostatek přechodů na vhodných místech: jako středně nebezpečný považuji přechod u domu Jiřího 

Šotky č.p.95. A to při přecházení této boční ulice směrem k parcele č.p.127 - malý úhel rozhledu směrem 
k hlavní komunikaci a občas si na chodník k domu č. 96 stoupne auto a to pak auta jedoucí směrem od 
náměstí a odbočující na Čelechovice nejsou vidět vůbec. Prosím alespoň o dohled nad tím, aby zde 
nestálo na chodníku auto. Dalším problémovým místem je průchodnost chodníku na parcele č.2465/1 a 
to hlavně u domů firmy HASKON, AQUAMO a DAMI. Auta, navštěvující tyto firmy, velmi často zamezují 
pro mě důležitou průjezdnost s dětským kočárem. Musím buď přejít na druhou stranu v místě kde není 
přechod a nebo auto obejít po komunikaci. Mám dvě děti, jedno starší čtyřleté pohybující se samo a 
druhé vozím v již zmíněném dětském kočáře, a proto mě štve že musím riskovat život dětí jen kvůli 
parkujícím autům na místě kde nemají auta co dělat. V případě, že nenechají ani minimální průjezd. 
....Chtěla jsem Vám napsat již dříve o tomto problému na tomto místě, ale bohužel jsem se k tomu 
nedostala. Využívám proto této příležitosti a musím si postěžovat na pána, který bydlí v domě firmy XXX. 
V sobotu 31.1.2015 jsem šla s oběma dětmi nakupovat do blízkých obchodů a cestou právě před domem 
čp. XXX stálo na chodníku kolmo k vratům auto zelené barvy. Bylo dlouhé tak, jak je široký chodník. Mezi 
vraty domu a autem by neprošel ani chodec ( bez ničeho ) . Auto stálo ještě ke všemu "tak vtipně", že 
když jsem jej s dětmi obcházela přes komunikaci, nemohla jsem se vrátit zpět na chodník kvůli 
obroubené zelené ploše se stromem. Hned za zeleným ostrůvkem stálo na chodníku rovnoběžně s 
komunikací další auto, takže další překážka a nutnost jet s kočárem po silnici se dvěma dětmi. Pro sebe 
jsem si zanadávala a již kousek dál zapomněla :). Ale když jsem po hodině jela zpět domů, tak byla 
situace stejná. Proti mě, tím stejným směrem co jsem šla před hodinou já, šly dvě paní a také hodnotily 
mezi sebou situaci. Naštvala jsem se a zaťukala na okno domu. Vyšla paní  ... já jí v míru řekla, že po 
chodníku se nedá chodit a že tu auto už stojí minimálně hodinu, dále pak že mám chuť si stěžovat. Paní 
odpověděla, že v domě mají návštěvu a něco o tom, že není zde kde zaparkovat. V tom doslova ze vrat 
vyběhl pán a začal na mě řvát a to abych se XXX... .... no a další příval "slušných" slov. Já se beze slov 
otočila a šla směrem k domovu, protože s cholerickými pány se nehádám :). Před zabočením do Mšecké 



ulice jsem pouze zakřičela, že tu mám děti ... prostě jsem chtěla naznačit, aby toho už nechal. Z toho pro 
mě vyplynulo ponaučení, takto věc raději neřešit. Můžu tedy poprosit o nějaké řešení, je to tam opravdu 
v tomto směru neúnosné. 

Stav a opravy chodníků bohužel naše zastupitele zajímá jen střed města a jeho blízké okolí. Např. 
Buková ulice dodnes nemá chodníky (bydlíme tu 25 let), ulice je samá špatně udělaná záplata po 
opravách vodáků, protože je celá ulice na navážce!!!!!! Údržba zeleně je v této ulici doslova žalostná. 
Kdybychom čekali na posekání trávy (2x za rok), tak zarosteme plevelem. 

Jako nejproblémovější oblast hodnotím stav komunikací a chodníků - obzvláště v nejfrekventovanější 
části při příjezdu do Strašecí - na ulici Karlovarská, kde lze v té nejužší části hovořit o chodníku jen s 
velkou fantazií (vzhledem ke stavu a šířce). Rovněž bych řekla, že vzhledem k šířce a stavu komunikace, 
je komunikace pro tahače s přívěsy naprosto nevhodná. O údržbě se zde také mluvit nedá, protože zimní 
posyp, je nejspíše celoroční a seno spadené z traktorů také patří ke koloritu... 

Nelíbí se mi možnosti parkování v Křivoklátské v době, kdy mi přijede návštěva. Není pak možné 
nikde v blízkém okolí zaparkovat. 

Příšerný stav komunikace v Nádražní ulici Se zimní údržbou komunikací a chodníků jsem spokojená, 
horší je to s letním sekáním. Hlavně zjara do prvního sekání je tráva značně přerostlá. 

V obytné zóně Křivoklátského sídliště se nedodržuje rychlost. 
Parkoviště Topinkova 2 v hrozném stavu ! děravé cesty do zadní části, rezavý a polámaný plot , za 

deště stojící vody na vjezdu. Parkoviště je placené ale z vybraných peněz se do údržby nic nevrací. 
Příjezdová silnice od elektra do sídliště děravá - potřeba opravit Časté parkování aut na silnici před domy 
879,880,881,882 (obytná zóna), větší auta neprojedou aniž by jeli po trávníku . 

Mestskou polici bohuzel potkavam vetsinou v aute, stojici u benzinky, nebo u jidelny max jezdici po 
meste, z toho se necitim zrovna v bezpeci. Co se tyce parkovani v Krivoklatskem sidlisti je to naprosta 
tragedie .placene parkoviste v Topinkove ul. povazuji za absolutni vysmech obyvatelum! Kdyz prsi, neda 
se tam skoro projit, jelikoz se z nej stava jezero. Smesne ze si lidi, co zde bydli nemaji kam zaparkovat 
zdarma alespon pro jedno sve auto a ze musi platit za neco cemu rikate parkoviste! 

Po městě jsou všude děravé silnice v menších vedlejších ulicích - je to o zničení tlumičů auta. Vždy to 
jen provizorně spárují a do jara se to zas rozpadne. 

Vidím zásadní problém v malém množství parkovacích míst v oblasti sídliště v Křivoklátské ulici, 
veškerá placená parkovací místa jsou plná a jinde se nedá zaparkovat, protože je to všechno obytná 
zóna. 

Parkování rodiny a návštěv v Křivoklátském sídlišti je velmi smutný příběh 
parkování v Křivoklátské ulici je hrozné pro návštěvy, silnice děravé 
Křivoklátské sídliště... nemam slov a nechci být sprostá...Proč nezdražíte? Ono by se to vytřídilo... 

měli by alespoň místo lidi, kteří tu mají trvalé bydliště... vloni v pořadí na 15. miste- letos na 23.- kde to 
jsme??? 

Zbytečně příliš časté zametání komunikací - ničí se asfalt např. na Žižkově nám. 
Autobusové spojení s ostatními městy - praha/rak./kladno ok, se slanym je to horsi 
dle mého názoru chybí bezpečně vyřešený přechod od náměstí ke knihovně/dětskému klubu, chodí 

tudy mnoho školních dětí, na zvážení je tudíž přesunutí stávajícího přechodu směrem k ústí spodní části 
náměstí a opatření semaforem ke zvýšení bezpečí 

Parkování je problém. Třeba na Žižkově náměstí je rok od roku více zaparkovaných aut, která parkují 
kde se dá a občas brání provozu. 

Jako maminka s malým dítětem ,kterí vozím v kočárku musím říct, že ve Strašecí jsou šílené chodníky! 
V takovém to stavu jsem je ještě nikde neviděla. Bohužel jsem si toho začala všímat až když jsem začala 
jezdit s kočárkem. 

V posledních letech se výrazně zlepšila kvalita chodníků. 



Bezpečnost dětí: mnohé se zlepšilo, co by mohlo být lepší: nebezpečný přechod před knihovnou - 
řešit snížením rychlosti v obci na 40 km/h: retardér před školkou v Zahradní: zjednosměrnění provozu 
kolem školy.Parkování v centru: parkoviště u sokolovny opět jako odstavné, bezplatné, pro odstranění 
aut z ulic.Velký problém je pokuřující mládež. Ačkoli strážníci jim to nemohou přímo zakázat nebo je 
nějak postihnout, mohli by aspoň chodit a ptát se jich, kolik je jim let a jaká je jejich adresa. Řadě z nich 
by to kouření zřejmě znepříjemnilo. 

Velmi špatný stav komunikací a chodníků v některých okrajových částech města, zejména v nejstarší 
a z mého pohledu nejhezčí lokalitě - Fortna.(Silnice vhodná spíše pro terénní auta, přilehlé ulice = polní 
cesty, chodníky žádné = mimo období sucha tak na holinky.) 

Navrhuji změnit málo využívané parkoviště u sokolovny na bezplatné, aby se ulevilo okolním 
ulicím.Stav chodníků a komunikací se lepší, ale pořád jsou kritické úseky (chodník Jiráskova mezi 
Molkovou a 1.máje) 

Co se týče zimní údržby, tak např. Lidická ulice není tak dobře udržovaná, neprohrabuje se a při 
deštích jsou tam louže jak koupaliště 

NS nepotřebuje tak velkou MP (poměr cena/potřebnost)NS by mělo aktivně usilovat/zajímat se o 
možnost výstavby protihlukové stěny na dálnici (hluk významější podle směru větru, obava o zvýšení 
hluku po prodloužení dálnice) 

Moje hodnocení se týká výhradně Pecínova, kde bydlím. Při každodenním dojíždění do práce mimo 
Nové Strašecí do ostatních částí města nemám čas ani potřebu chodit. 

Některé přechody jsou na nevhodných místech ( např. Křivoklátská a u Lidlu )Stálé problémy s 
udržováním nočního klidu u výčepu Práce. Prostě v 10:00 zavíračka a je to!!!!!!!!!! Bylo by vhodné 
měření hluku a po překročení pokutovat!!!!!!!!!!!! 

Kapacita parkovacích míst v Křivoklátském sídlišti je naprosto nedostatečná. 
autobusové spojení do Slaného - zpáteční spoje jsou naprosto nedostatečné. Poslední autobus jede 

ze Slaného v 16:35. Před pár (pěti?) lety jezdilo autobusů po páté hodině hned několik, cca po hodině.K 
parkování - tradiční citlivé téma parkování na sídlišti.Ke stavu chodníků a komunikací - město za pár let 
zhezklo, ale stále je tu spousta míst, která potřebují opravy. Když jsem se ptal naší holandské návštěvy 
na dojem z NS, odpověděli mi, že tu máme hrozné povrchy. 

MĚSTKÁ POLICIE V NOVÉM STRAŠECÍ NEMÁ NOHY?NIKDY JSEM JE NEVIDĚLA PROCHÁZET STRAŠECÍM 
PĚŠKY JAKO V JINÝCH MĚSTECH.NEJVÍCE JSOU VIDĚT NA BENZÍNCE, 

Chybí přechod ze sídliště Křivoklátská na 1. máje, resp. Na Spravedlnosti, dále za parkovišti z 
Křivoklátské na Čsl. Armády. Zrušený přechod na Rynholec chybí.Parkování na sídlišti Křivoklátská - 
návštěvy nemají kde stát. 

Stav chodníků v křivoklátském sídlišti je někde katastrofální (chodník od vchodu č. 881 příčný - zcela 
vymletý). 

Školní jídelna situovaná mimo areál školy je nevhodné. 
instalujte 3 zpomalovací semafory na příjezdových cestách do Nového Strašecí (na příjezdu od 

čelechovic, od Rynholce a od benziny). U benziny by bylo třeba zřídit kruhový objezd, bylo by dobré 
řádně osvětlit a označit přechod mezi Novým strašecím a Rynholcem, kde je část chodníku na jedné 
straně a část na druhé. 

Máchova ulice - v silnici jsou díry, že se tam za chvíli schová celé auto, nebo tam zvostane z něj nějaký 
kus. 30 let se na tuto silnici nesáhlo. 

Zimní údržba je přehnaně SLANÁ!! Milimetr sněhu bez ledovky přeci není třeba solit. Nasolené 
špinavé vrstvy sněhu je třeba pluhem uklidit. Takže úklid sněhu pluhem a následné solení je 
kontraproduktivní - nejen zničené boty a psí tlapky, ale po nasolené vrstvě to víc klouže!! Stačilo by 
odklidit, tak jak se to dělalo vždycky, jak se to dělá i jinde. 



Možnost parkování v našem městě ovlivňuje v současné době, také neustálý narůst počtu aut na 
silnicích. Jen doufejme,že se časem nedočkáme stavu, kdy všechny plochy ve městě budou jen 
komunikace nebo parkoviště. 

Neosvětlená místa pro pěší v ulici Fortna. 
Městská policie by se měla zaměřit na kontrolu rychlosti v Husově ulici, není zde dodržována,zvláště 

od školky ven z města. Zákaz parkování je tu také ignorován. A stav chodníku od městského úřadu k 
prodejně potravin je v katastrofálním stavu,zvláště v zimě jsou nestabilní kostky nebezpečné. 

Byl bych rád, aby město udržovalo nebo zlepšovalo autobusová spojení. 
Odpověď Technických služeb v zimě na ledovku - je zima s tím musíte počítat je opravdu PERFEKTNÍ - 

zimní úklid je nejlepší na jaře :(. 
Zimní údržba v ulici Spojovací je opravdu velmi bídná a to jsem dal ještě trojku.Nechápu totiž,když 

traktory odklidí sníh v ulici Rabasová a Okružní,proč už nezajedou do ulice Spojovací. 
Je fajn, že Městská policie kontroluje parkování na placených místech, jen kdyby také zaměřila svou 

pozornost na špatné parkování u křižovatek, kde řidič nebo chodec (dítě)nevidí ani 2m od ní.(z Okružní 
na Nádražní,ze spojovací uličky přes Okružní na Al.Jiráska)Chodník okolo NKC není zrovna ozdobou a 
tleskám všem ženám na podpadku, že si zde nějaká nezvrtla kotník. 

Nedořešené parkování v Křivoklátském sídlišti. Já si samozřejmě platím své parkovací místo (a to 
mám štěstí, protože na mnohé nezbylo), ale přijede-li nám návštěva, je to neřešitelná situace. Není 
šance zde legálně zaparkovat. Vzhledem k tomu, že je to takto nastaveno jen v Křivoklátském sídlišti, 
považuji to za diskriminaci. 

Chodníky se opravují jen účelově, pokládá se nejlevnější betonová dlažba. Postrádám celkové zvýšení 
estetické kvality míst, kde opravy probíhají.Před školou a u jídelny chybí prostor pro shromažďování dětí. 
Děti by zde mohly trávit část polední přestávky a nezlobily by u kostela a na náměstí. 

Bydlím v ulici Karlovarská a chodníky, které jsou u nás, jsem neviděl ani v Sarajevu! Vím o plánované 
rekonstrukci a děkuji, nicméně mám strach, že pokud budou řešeny pouze důsledky a nikoliv příčiny, 
budou chodníky za krátko ve stejném stavu. V této souvislosti by mě zajímalo, jak mohla proběhnout 
kolaudace servisu kamiónů a betonárny, když nemají adekvátní příjezdovou komunikaci (s trochou 
fantazie by tento problém šlo vyřešit). Průjezd městem (hlavní silnice) je v podobném stavu jako naše 
chodníky. Na návštěvníky musí průjezd městem působit děsivě, obyvatelům rozbitá silnice otravuje život 
a pro chodce je životu nebezpečná. 

Některé komunikace a chodníky jsou stále ve špatném stavu, ale oceňuju, že se do nich investuje více 
než v minulosti.Co se týče úklidu chodníků: Technické služby nechávají při odklízení sněhu bariéry při 
vstupu na chodníky.Další oblast: V okolí jídelny a v samotné jídelně by bylo třeba zavést (zlepšit) dozor, 
aby se děti nestrkaly, nepraly, nedělaly nepořádek v šatnách, aby se zabránilo šikaně mezi dětmi. Taktéž 
by bylo třeba zabránit tomu, aby mladiství u kostela a na dalších místech konzumovali alkohol/drogy a 
dělali výtržnosti. 

V některých ulicích je zhoršená bezpečnost vlivem špatného stavu veřejného osvětlení. 
doporučila bych MP, aby více kontrolovala parkování vozidel, není výjimkou po celém městě, že auta 

parkují v křižovatkách a není řádně vidět, já bych na to občany upozornila a pak vybírala pokuty! 
Oprava u trafostanice pod kostelem - stále chybí kus asfaltu dole na chodníčku - v zimě se tu chodí 

jílovitým bahnem 
Pomalý průběh oprav komunikací a chodníků. 
Policie hlídá tam kde jsou semafory a tam kde je tředa ,nejsou.V zatáčce dva přechody u 

náměstí.Oprava ulice 1MÁJE je příšerná.Během jednoho dne rozebrali celí chodník 250m a teď se každý 
v této lokalitě musí bahnit.Vše je podřízeno firmě a na lidi se kašle. 

- dostupnost Rynholce a Stochova NA KOLE - věčný problém- panelová cesta by stála za opravu, 
odhrnování sněhu není řešeno. Teď se zrušil přechod /neosvětlený/- vlastně je to o život, nikoli příjemná 
procházka. 



Chybí ráno policisté na přechodech /jeden přechod u výjezdu z Jungmannovy ul.na hlavní u obchodu 
s potravinami a obchodu s elektrem, a druhý přechod o kousek výš v zatáčce u obchodu Podlahový 
ráj.Chybí úklid drobného nepořádku kolem NKC - plno nedopalků na chodnících. 

Udržování veřejného pořádku je těžké i z hlediska těžce dostupných pytlíků pro pejskaře. Technické 
služby dělají vše, proč neumisťovat na vytipovaná místa pytlíky. 

Autobusové spojení s ostatními městy - spíše vazba na další spojení busu ve městě Kladno není dobrá 
Bezpečnost v Tovární ul. u MŠ - frekventovaný provoz, auta jezdí bohužel často hodně rychle x MŠ, 

obytná oblast. Stálo by zauvažovat omezení rychlosti dopr. značkou. 
Přechod proti holičství je na špatném místě - v zatáčce. Přechod u knihovny je dost nepřehledný kvůli 

parkujícím autům. Situace před školou je někdy (často) zoufalá, protože tam řidiči porušují několik 
pravidel silničního provozu nejen když přivážejí děti (stojí v protisměru, na zákazu zastavení, moc blízko 
u přechodu, někdy na přechodu!) 

Oprava ulice Čsl. Armády 
Lepší využití parkoviště u Sokolovny - auta parkující v okolních ulicích 
absence zábradlí před školou - děti vybíhají do vozovky 
večerní spojení s Prahou 
přechody - na nevhodných místech parkování - málo míst chodníky - park u Izidora katastrofa 
přechody na nevhodném místě skupinky mládeže vysedávajících všude možně Kladno nedostatečné 

spojení nedostatek parkovacích míst nepořádek po sekání trávy zeleň brání ve výhledu při výjezdu v 
Křivoklátské ul. 

nesouhlas s - vykácením stromů v MŠ Zahradní- stavba domů v ulici Do Hlinišť- vykácení sadu v 
Křivoklátském sídl. 

více kontrol řidičů ve městě u přechodu řidiči bezohlední přecházení na červenou 
oprava chodníku v ul. J. Šotky 
snížit rychlost od polikliniky až ke škole 
chodníky v okolí NKC 
opravit chodník od prodejny u Bušků 
přechod od kadeřnictví je nebezpečný a u sběrných surovin chybí 
oprava chodníku od polikliniky 
parkování aut na chodníku chybí chodník v lipové ul. 
chybí autobus na letiště 
Husova ul. chybí osvětlení u garáží, malé parkoviště, při výjezdu do ul. J. Šotky chybí zrcadlo 
parkování v Křivoklátském sídl. 
chodník u NKC, MěÚ 
nepoměr jízdného - Anexie, ČSAD Kladno parkující auta na chodníkách 
Městská policie jen pro naše město auta na chodnících 
musím uznat vylepšení 
špatné spojení s Prahou o víkendech Anexie 
špatné autobusové spojení se Slaným oprava chodníku spojující NS a Rynholec 
špatná komunikace v ul. Nádražní, Nad Nádražím 
špatný stav komunikací 
chodník u NKC 
parkoviště v Topinkově ul. chtělo by opravit 
zvýšit pochůzky Městské policie 
nedodržování zákazu stání v obytné části, mimo parkoviště 
vadí mi placené parkování v centru města 
v ranních a poledních hodinách ucpaná silnice před školou a družinou 
špatné spojení NS - Louny 



Parkování v Křivoklátské ul. je v rozporu s vyhláškou - prosím nápravu 
Městská policie ignoruje zákazy a toleruje parkování v obytné zóně Křivoklátská 
Městská policie by měla pokutovat neukázněné majitele psů 
dodržování zákazu stání, kontrola placení parkovného - platí "jen" rezidenti 
Městská policie nekontroluje parkování 
špatné spojení v nočních hod. z a do Prahy v centru málo parkovacích míst rozšíření parkoviště v 

Zahradní ul. 
kamerový systém na hřbitově 
není kde parkovat 
horší zimní údržba v Karlovarské 
Jungmannova jednosměrku 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, okruh 2 

Otázka 0211:  Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení 

výše): 
 
Lavičky v prostoru u kostela jsou poničené již delší dobu 
Nové chodníky v parku u kaple sv.Isidora jsou sice pěkné, ale velmi negativně hodnotím vykácení 

stromů přímo před kaplí, odstranění veškeré trávy v tomto místě a instalaci laviček - nevím, kdo tu bude 
vysedávat v řadě za sebou navíc přímo u silnice. Spíš bych lavičky dala více do centra parku - zde je míst s 
lavičkami málo. Také zde chybí odpadkové koše. Prostranství, které vzniklo likvidací cest uprostřed parku 
a vysázením trávy bych využila k vybudování alespoň malého oploceného dětského hřiště - pro děti by to 
bylo velmi pěkné místo uprostřed zeleně pod stromy.V sídlišti mi přijdou velké kontejnery na bioodpad 
zbytečné, lidé toho v paneláku moc nevyprodukují, takže než se kontejner naplní, dlouho to trvá a obsah 
zapáchá. Myslím, že by tu stačily malé popelnice. Kontejner na plast by byl v Topinkově ulici potřeba 
ještě jeden nebo častěji vyvážet, plasty často přetékají. Málo zeleně v Křiv. sídlišti. Bylo by dobré dosít 
trávu v některých místech v trávnících, je zde spousta vyšlapaných míst. V parku chybí odpadkové koše. 
Často tu vysedávají různá individua, KTERÁ ZDE KOUŘÍ NEBO POPÍJEJÍ ALKOHOL, či jinak narušují klid. 

na některý místech ve městě a v okolí Pecínova je neposekaná tráva Pecínov - častý výskyt černých 
skládek, odpadky v přírodě - Lada, cesta mezi Rudou a Pecínovem rozdělávání ohňů na Ladě - o 
Čarodejnice, v létě 

Nutnost dodělat kanalizaci v části ulice Na Spravedlnosti. Oprava ulice 1. máje nutná. 
přímo před našimi okny se nalézá skládka v bývalém objektu zamíří. Někteří lidé si myslí, že dětské 

pleny jsou bioodpad. 
V letní sezóně bych uvítala svoz bioodpadu 1x týdně. Jednak popelnici naplníme poměrně rychle, a 

pak musíme čekat na vyvezení i déle než týden. A jednak jsme začali třídit i bioodpad z kuchyně, který se 
v létě rychle kazí, což produkuje zápach a slouží i jako potrava pro vosy, kterých je potom v popelnici 
tolik, že je velký problém tam něco přidat a přitom se vyvarovat bodnutí vosou. 

Chybějí koše na úklid psích výkalů. Máme málo košů na bio odpad. 
Park u Krivoklatskeho sidliste by mohl byt v lepsim stavu, ale je skvele, ze se zde zacalo neco dit po 

tolika letech. Verim, ze ma jeste vetsi potencional k vyuziti... 
Kontejnery na tříděný odpad jsou dost často plné. 



Uvítala bych alespoň jeden odpadkový koš u křižovatky Rudská x Obětí Okupace x Rabasova. Po svém 
psovi poctivě uklízím, ale bohužel mě opravdu už nebaví nosit sáček s exkrementy několik ulic okolo. V 
této lokalitě se pohybuje mnoho pejskařů, doufám, že mají stejný názor. 

Katastrofální veřejná zeleň a četnost sekání trávy. Místo zametání ulic X krát měsíčně raději kupte 
více sekaček na trávu. Psí výkaly skoro všude. 

Vzhled veřejné zeleně: i pres vysazeni x desitek stromu po meste je porad hodne slaby,a misto 
nekvalitnich zaplevelenych travniku opet doporucuju kvetouci letnickove vysevy. 

-více pejskařů již po sobě uklízí, psí hovínka na periferiích ubyla-obsluha sběrného dvora by mohla být 
profesionálnější s kladnějším vztahem k třídění 

Sběr nebezpečného odpadu by mohl být v technických službách častěji. Kontejnery na tříděný a i 
bioodpad jsou neustále plné. 

Městu chybí jednotící architektonické prvky. Mobiliář je vybírán náhodně, bez citu pro věc. Městu by 
pomohl městský architekt. Oprava kašny se plánuje už léta, zatím se nic neděje. Je jasné, že nejsou 
peníze, ale město zatím ani nic v tomhle směru nepodniká. 

V jiných městech bývá náměstí skutečným centrem, kde to žije. U nás je v pracovní dny a o víkendech 
na náměstí mrtvo. Chtělo by to vytvořit podmínky aspoň pro restauraci/kavárnu se zahrádkou. Majitelé 
psů nechávají psi očůrávat fasády soukromých domů, ale když se v noci za keříkem vyčůrá člověk, tak je 
to na pokutu. 

Celkový vzhled lze těžko hodnotit, jsou zde hezká místa, zato průjezd je odstrašující (proluky, rozbité 
obrubníky, zanedbané fasády...I nové úpravy města postrádají jednotící tvář - kde zapadla myšlenka 
městského architekta? Sběrný dvůr je dobrý ale pro pracujícího člověka téměř nedostupný. Co kdyby 
měl otevřeno v neděli třeba 16-18 h, aby se člověk mohl zbavit odpadu vzniklého přes víkend? Svoz 
bioodpadu je výborný, ale po intenzivní práci na zahrádce se třeba větve do kontejneru nevejdou, tak by 
je člověk rád odvezl, ale ne až v úterý ráno. 

- Více architektonické jednotnosti stavebních úprav veřejných prostor.- Zvážit využívání levných 
řešeních techn. služeb s ohledem na nízkou úroveň architektonického vzhledu- více laviček jednotného a 
třeba zajímavého netradičního charakteru- více zeleně a květin po městě jednotného rázu, průběžně 
odborně udržovaného, aby, když se přijede někdo zvenku si řekl: jé tady to mají krásné!- řešit 
nevzhledný prostor na konci ulice Lesní u benzinky (neupravovaný nesekaný prostor. 

Bohuzel v oblasti rodinnych domu na spravedlnosti lide neuklizeji po svych psech. Nechaji to klidne 
pred brankou na chodniku. 

Úklid po psech se zlepšil 
Více laviček, 
Texas to je divočina. Vysazení stromů trochu pomohlo, ale stále to není ono. Nejpoužívanější chodník 

kolmý na Křivoklátskou ulici je nehezký, všude jsou vysoké obrubníky bez nájezdů pro kočárky apod. 
Tráva je spíš náhodný plevel a kolem komunikací jsou všude vyjeté koleje od aut, protože je vozovka 
příliš úzká. Tím neútočím na řidiče, ale na soudruhy, kteří zřejmě kdysi netušili, že v 21. století bude 
vlastnit auto skoro každý, kdo má občanský průkaz. 

Kašna na náměstí je ostudou, jinak je náměstí pěkné. 
Sběrný dvůr by měl být v sobotu otevřen do 15. hodin. 
Chybí systematický přístup k úpravě zeleni, vzhledu a funkčnosti klidových a parkových zón a městské 

architektury. Opravy a údržba probíhá nahodile "každý pes jiná ves..." chybí společný prvek a ráz města. 
Např. v rekonstruovaném parku Isidor chybí klidové posezení pro důchodce nebo maminky na mat. 
dovolené. park je jen "průchoďák", nikdo tady neposedí. Kašna a její okolí na náměstí je ostudou města. 

Sběrný dvůr by měl mít otevřeno do 20 nebo 21 hodin a ten den třeba mít zavřeno dopoledne. 
Spousta občanů jezdí za prací mimo a nemá tak šanci tuto službu využít... a otevřeno v sobotu jednou za 
měsíc je málo. Je tu totální nedostatek odpadkových košů, ty bych soustředil na cesty k vlaku, autobusu 
a na spojovací koridory bus-školy. Fontána na náměstí je totální vizitka města.-))) 



Mnoho našich spoluobčanů vlastníci psy, nerespektují soukromé vlastnictví a co není obehnáno 
dvoumetrovým plotem, tak tam pustí psa a ten to tam vše označkuje. Pak se v tom pan paní domácí 
hrabe a neposledy uklízí po cizím psovi. Páníčkové by si měli uvědomit, že to co vypadne z jejich psa, 
patřím stále jim. 

Málo odpadkových košů po městě. Největší koncentrace pouze v centru. Pokud jdu venčit psa, 
nemám kam vyhodit odpad a veřejné koše nahrazují soukromé popelnice. Jak se pak můžeme divit, že 
po psech někdo neuklízí...každý není ochoten jít půl kilometru ke koši!!! 

Celkový vzhled města ovlivňuje paneláková výstavba a v poslední době také zástavba nových 
rodinných domků. Tyto, někdy dost negativně, ovlivňují i celkový obraz města a jeho ,,vnitřní” krajiny. 

Přeplněné kontejnery na sklo v Tovární ulici. 
První lavička u obory za tenisovým hřištěm je zasypána odpadky, jsou už naházené i přes plot, 

informační cedule je poničena, další lavičky jsou taky poničené. Městská policie by měla občas 
zkontrolovat omladinu, která se zde schází a nepořádek dělá. 

kontejnery na tříděný odpad bývají přeplněné. Náměstí by se dalo udělat hezčí. více vtáhnout lidi, 
aby to nebyla jen nákupní zóna. 

Kontajneru na trideni odpad vypada, ze je dostatek v mem okoli, ale jsou často přeplněné, takže asi 
by to chtělo častější odvoz . 

Lepší služby sběrného dvora - větší zájem pracovníků. Problém při uložení bio odpadu většího obsahu 
než je kolečko či kárka - přestože bylo uložení konzultováno na Technických službách předem. Bylo by 
vhodné dát kontejnery na elektro odpad i do okrajových částí města nejen ve středu obce - nejsou nutné 
celý měsíc, možno střídat po týdnech s bio odpadem, případně s kontejnery na hliník, či textil 

Dostupnost odpadkových košů-jelikož se mládež hodně schází u kulturního domu a ještě více na 
paloučku, posílil bych odpadkové koše na tato místa. Služby sběrného dvora-služby si myslím, že jsou 
výborné, jenom mě chybí informace SMS, které mimochodem dříve byly zasílány, kdy vybírají 
nebezpečný odpad. 

Snad jen v zimě větší hospodárnost při úklidu sněhu. Malé auto s pluhem odhrne pruh od školní 
jídelny až k pekárně a nesmyslně jede po silnici zpátky k jídelně, aby odhrnul zbytek a pak to samé 
opakuje na druhé straně. Dvě zbytečné jízdy. 

Po psech mají uklízet majitelé, nedostatečná kontrola a postih majitelů. 
Údržba zeleně je neodborná a nahodilá, chybí pravidelná péče o zeleň mimo centrum města. 

Rybníček na náměstí je ostudný, je typickým příkladem neodborného zásahu do vzhledu města. Kolotoče 
na náměstí nepatří. 

Děkuji za hnědé popelnice (díky patří především poslancům a senátorům). Se službami sběrného 
dvora jsem spokojen pouze v měsících, kdy je otevřen každou sobotu, jinak mi úplně uniká jeho smysl 
(otevírací doba mi vhledem k tomu, že pracuji v Praze připadá úplně směšná). 

Celkově je málo zeleně. Zeleň i mizí zastavování volných zelených ploch. Vzhled fontánky na náměstí 
je tristní. Čistička odpadních vod je nedostačující. 

drahé popelnice - peníze lze získat zase z těch, co je neplatí včas a řádní občané je mohou mít 
levnější, jelikož třídíme, tak popelnice zdaleka nezaplníme a stálo by za to zvážit i rozdíl v tom, kdo třídí 
(má tedy málo odpadu) a kdo netřídí a vše hází do popelnice - ale zase by se museli ohlídat černé 
skládky.. 

Chaotický odvoz bioodpadu. 
BIO odpad je košů málo ,jsou věčně přeplněné. Na podzim to nestačí. Však další měsíce jistě postačí. 

Velmi kladně hodnotím pracovní sílu Kluka s károu a smetákem. Je to levné a účinné Kolem NKC se delší 
dobu neuklízí a roští před NKC je přerostlé, plné všeho možného. 

- velký problém jsou u nás psí exkrementy, chybí stojan s pytlíky+odpadkový koš u hřbitova- není 
zpevněné stání na kontejnery v ul. Vackova 



Málo laviček v klidných částech města- okolí kostela, park u Izidora, na hřbitově. Nikdo nenutí 
majitele psů po nich uklidit a napomínající kolemjdoucí je majitelem psa dokonce slovně napadán. 

Nevzhledný je velký nepořádek na Paloučku. 
Vzhled náměstí - náměstí pěkné až na ten hrozný bazének ! Kdyby tam byla kašna nebo fontána. 

Chybí koše mezi satelitními domy. 
Fontána na náměstí = tragédie Otevírací doba TSNS do 15:00 je výsměchem pro všechny občany 

pracující mimo město 
Dostupnost a počet kontejnerů na tříděný odpad - U staré zástavby na ulici Na Spravedlnosti by 

mohly kontejnery být umístěny na druhém konci ulice v zatáčce navazující na směr na Pecínov, určitě by 
třídilo více občanů. 

Okolí mého bydliště (Žižkovo náměstí, travnaté plochy kolem kostela) připomíná jeden velký psí 
záchod! Mám 2 malé děti, jedno se učí chodit a bohužel už do jednoho psího exkrementu spadlo. Je to 
opravdu nechutné. Děti chtějí běhat po trávě, stále na ně křičím - pozor na hovínka, ale těch je tu tolik, 
že se jim nejde vyhnout a ob den mají našlápnuto na podrážce, nemluvě když do nich spadnou. 
Městskou policii vidím ráno u přechodu na světlech nebo v tom yeti (naposledy o víkendu v počtu 3), ale 
nikdy je nevidím chodit po ulicích, natož chytat pejskaře! Na sídlišti má pomalu každý byt psa a uklízet 
vidím pouze 1 paní, zvyšte poplatky, třeba si to s těmi psi rozmyslí, nebo za vyšší peníze najměte nějaký 
úklid, když nejste schopni donutit pejskaře. Mělo by se tím začít něco dělat! Děkuji vám. (Nevzpomínám 
si, že by za mého dětství bylo po městě tolik výkalů) 

Popelnice na tříděný odpad často přetékají odpadem. Myslím, že laviček by mohlo být i víc na jiných 
místech a pohodlnější. A pokud někam dáte lavičku, měl by být poblíž i koš. 

Bylo by vhodné otevřít  sběrný dvůr i v neděli, např.  na 2 hodiny odpoledne nebo navečer, i za cenu, 
že se zkrátí doba během týdne. 

vzhled náměstí - výsadba květin ulice Ke Stadionu - údržba stromů a laviček 
chybí kontejnery na tříděný odpad - nádraží, Euromedia 
chaotická výstavba na Rudské ul., odhazování odpadků 
nedostatek košů úklid po psech - katastrofa 
nedostatek odpadkových košů Špatné parkování v ul. J. Šotky 
chybí koše na psí exkrementy 
ve městě chci ovocné stromy a jsem proti jejich nahrazování 
svoz bioodpadu se platí kontejnery na bioodpad kde jsou 
v ul. J. Šotky chybí koše na psí exkrementy 
Ostříhat stromy v ul. J. Šotky, Rakovnické sídliště 
nedostatek košů na odpadky, veřejné WC, odpočinkových míst pro seniory 
nejsou kontejnery na tříděný odpad, BIO 
oprava chodníku od polikliniky až do města 
přidat lavičky do parku u Isidora 
přeplněné kontejnery na tříděný odpad 
lavičky chybí v parčíku, ul. Jiráskova, Okružní u kostela 
málo laviček a odpadkových košů úklid po psech nedostatečný 
údržba stromů a keřů 
navýšení v období vánoc, velikonoc 
úklid po psech - povinnost 
Husova ul. - údržba zeleně 
otevírací doba sběrného dvora 
informovat občany dopředu o umístění velkoobjemových kontejnerů 
dát lavičky ke hřbitovu 
nábytek, velké věci kolem kontejnerů 



v NS je příjemné bydlení 
častěji vyvážet bioodpad postavit ohrady kolem kontejnerů 
vzhled okolí PENNY a prodejna Vietnamců 
prašnost a hlučnost ČLUZ 
přidat lavičky v Křivoklátské ul. zeleň upravit odborníkem 
pokutování pejskařů TS se nestarají o nově zasazené stromy 
úklid po psech 
Palouček - častější kontrola Městské policie 
křižovatka J. Šotky, Čelechovická - kontejnery na papír plné nerozložených krabic domácnosti nemají 

šanci 
náměstí - chybí prolézačky pro děti 
líbí se mi nové hřiště Křivoklátská nelíbí se mi Hamiro a zarostlá zahrada za domem 
nedodržování nočního klidu - Výčep práce 
psí exkrementy 
plné kontejnery na bioodpad sběrný dvůr aspoň jeden den v týdnu delší otvírací doba při třídění 

odpadu zbývá málo smíšeného odpadu - výběr menší popelnice 
kam s olejem z vaření, chladicí kapalina 
sběrný dvůr - nebere olej z domácnosti 
nedostatečné vyvážení PVC 
ostuda nepořádek po psech 
úklid odpadků Liben Palouček, benzinka 
vadí nepořádní lidé 
bioodpad by se měl ukládat pro pozdější využití 
vyměnit lampy u polikliniky a koš 
 

VOLNÝ ČAS, okruh 3 

Otázka 0310:  Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení 

výše): 
 
Idealni stav by byl, kdyby veskera hriste byla stale otevrena pro verejnost a ne hlavne pro deti chodici 

na nejaky sportovni krouzek. Volne dostupne hriste (tj. v prubehu celeho dne a pro kohokoliv) tu chybi. 
Zbylé oblasti této kategorie otázek nejsem schopen posoudit, děti již mám dospělé a ty bydlí mimo 

naše město, senior zatím nejsem 
Dětské hřiště v Křiv. sídlišti by potřebovalo několik oprav, je v nedobrém stavu. Pro obyvatele 

Topinkovy ul. by bylo dobré hřiště mezi vysokými paneláky - je zde jen prolézačka a ošklivý písek - bylo 
by dobré to tu oplotit a přidat třeba klouzačku a houpačku, vyměnit písek. Takto děti z těchto 3 paneláků 
namají kde si hrát, aby na ně rodiče viděli z okna. Velmi kladně hodnotím činnost FitRodiny - je dobře, že 
takto město nabízí sportovní kroužky i pro předškolní děti. 

výtvarné soutěže (např. soutěž o Novostrašeckou kraslici)zájmové kroužky pro dospělé - výtvarné a 
rukodělné činnosti kurzy - pilates, yoga, hubnutí, zdravý životní styl a výživové poradenství apod. 

Zlepšit informovanost o sportovním vyžití. 
piskoviste s nejlepším pískem v novém straseci na kraji Texasu bylo zrušeno a na jeho místě byla 

postavena priblbla provazovka pyramida, kterou nemohou využít děti mladší 4 let 



Renovace dětského hřiště v Texasu. Kulturní akce Stochova daleko převyšují nabízené akce NKC. 
Otevírací doba by mohla být 4x týdně, přidat jeden den odpoledne. 

Dětská hřiště pro předškolní děti: asi nejenom já budu upozorňovat na chování starších dětí na hřišti 
RÁKOSNÍČEK. Problém bude nejspíše v tom, že některé venkovní "hračky" jsou určeny pouze dětem do 
5-ti let a ostatní do 12-ti. Starší děti to nerespektují. Bez ohledu na rodiče mladších dětí, kteří občas 
slovně zasahují, aby se jejich batoleti při hře těch starších něco nestalo, se to děje neustále. Dalším 
problémem dorostenců je, že skáčou po hračkách, na které už věkově nemají. Mohu poskytnout mnoho 
videozáznamů z telefonu nebo fotoaparátu, které jsem nikdy nepoužila. ..... Uzavřu to: nerada na toto 
hřiště chodím. Raději v navštěvuji klidnější hřiště u haly BIOS. Zde si sjednává pořádek správce areálu. 
...musím ale poděkovat za nově poskytnuté mobilní WC. 

Rádi bychom zde měli přírodní biotopové koupaliště a rádi bychom chodili do NKC na filmy. 
Velice chválím nové hřiště v Křivoklátském sídlišti. Opravená poliklinika se také vydařila. 
hrozná cena bios haly, fotbalového hřiště 
hodila by se inline draha (nebo cyklostezka) 
co takhle knihovna otevřená v sobotu dopoledne? 
Asi bych se snažila seniory více motivovat k tomu, aby vyrazili ven a byli trochu aktivnější. Přednášky 

každého neuchvátí a někteří z nich ani nevědí, že se pro ně nějaké akce konají. 
Potešil by aktyvnější systém SMS upozornění na kulturní a sportovní akce. Hodně okcí proběhne aniž 

se o nich clověk doví, pokud právě nesedi furt na internetu a nekontroluje stránky města a různé 
facebook stránky. 

Hřiště pro mládež v Texasu - omezená provozní doba je problém v létě, když se konečně zchladilo, už 
se zavíralo. Ve městě chybí místo, kde se mladí mohou scházet pod nenápadným dozorem, třeba klub 
pro mládež. 

NKC: otevřete ho místním aktivitám, mnohé z nich nacvičují nebo hrají jinde, a u nás je prázdný sál. 
- Město velikosti NS by si zasloužilo ve své blízkosti INLINE dráhu !!- Kultura - více divadelních 

představeních do NS (Stochovská thálie může být příkladem, ale i jiné klidně někdy i ochotnické 
soubory), večerní představení, dostupná i dojíždějícím. 

chybí možnost koupání ať bazén či přírodní koupaliště, přilehlé rybníky jsou špinaví a obležené rybáři 
Knihovna je chloubou našeho města. Čerstvé maminky jezdí často raději na Lány do Domečku. 

Kultura ve městě poklesla odchodem Hornclassu. Líbil se mi i Bubustock. 
Poslední dobou mi připadá, že se veškeré akce točí kolem dětí, maminek a seniorů, pro lidi středního 

věku tu moc kultury nezbývá, pokud se člověk nezabaví sám. 
knihovna by měla mít otevřeno pro veřejnost(půjčování knih)každý den 
Dětské hřiště na Křivoklátské je v hrozném stavu. Nová pyramida vedle víceúčelového hřiště u 

parkovišť je fajn, ale velmi chybí pískoviště, které tam bylo. Pro malé děti jsou pyramida a kamínky 
nevyhovující. V pískovišti byl navíc nejlepší písek v celém Strašecí, vraťte nám ho :)Víceúčelové hřiště je 
super, jen je velmi nepraktické chodit pro klíč od vybavení až na Biosku! Vyžití pro rodiče na MD v 
podstatě neexistuje. Bylo by super mít to, co na mají na Lánech - Domeček. Škoda, že Bubáček nefunguje 
lépe. 

Strašecí postrádá napojení na okolní systém cyklostezek (Lány, Stochov,) chybí inline dráha/stezka. 
Pozitivní je rekonstrukce hřiště v Texasu, které je poměrně hodně využívané. 

Využití pro děti a spol město nezajišťuje a krom vyvolených aktivit nepodporuje. Kulturní programy 
mě zde nepřitahují, chybí tu kino, MC donald a aktivity, které by přilákaly lidi z širokého okolí. 
Podnikatelé v krámech brečí, že nemají tržby, ale kdo z nich se přizpůsobí občanům? (kromě tedy 
vietnamců) - spousta občanů se vrací po 18 hodině do svého města... 

Hřišť pro děti je ,myslím, celkem dost. Jen dětí jakoby na nich občas ubývá. Positivně bych hodnotil 
snahy dobrovolníků o pořádání akcí ve městě(gogo race,promítání po menších strašeckých podnicích..) 



Sportoviště na kocourku potřebuje udržbu - síťe jsou děravé, nejde hrát rozumně fotbal, protože míč 
prolétne a musí se to pořád obcházet. Skoro nic by ta oprava nestála.Nechat hřiště pro veřejnost 
zadarmo jako to bylo kdysi. Příjmy jsou stejně malé a musí to někdo vybírat. Lidi by to víc využili. 

Kulturní akce pořádané školou či ZUŠ jsou v pracovních dnech a v pracovní době rodičů. Jak se jich 
můžou zúčastnit? 

Kulturní programy a kulturní akce-tady bych vyzdvihl, že je to v našem městě opravdu hodně slabé 
např.s porovnáním Stochova, kde mají za prvé nové kino za druhé hudební koncerty a za třetí divadelní 
vystoupení. Vůbec si myslím, že kulturní dům je velmi nevyužitá stavba. 

Jako pracující v Praze, kdy po-pá dojíždím, nemám absolutně možnost knihovnu navštěvovat. Ideální 
by bylo provoz knihovny jeden den v týdnu (anebo třeba alespoň jednou za dva týdny?) prodloužit 
např.do 20hod, anebo zavést alespoň jednou měsíčně provoz v sobotu, alespoň na dvě hodiny? 

Na stránkách bych uvítal bližší informace o možnosti využití sportovních zařízení (cena,podmínky 
provozu ....) 

Větší podpora cyklostezek. Chybí propojení tras, zejména klíčová trasa na Stochov a do Rynholce 
(jediná po rovině). Chybí dobré značení a osvěta, např.informace o dobré dostupnosti stezek kolem 
Louštína.Město je o víkendu vylidněné, NKC není místem, které by lidi přitáhlo a nabídlo jim kvalitní 
program. 

Školní děti mají málo volných ploch, kde by mohly sportovat a hrát si. Existuje např. antukové hřiště 
na Kocourku, ale to není volně přístupné. 

Mnoho dětí by jistě ocenilo skatepark a inlinedráhy, které mohou být spojené s cyklostezkou. 
doporučuji větší podporu aktivitám spolků a ne jen sportovní oddílům 
Nutnost vrátit areál okupovaný hokejbalisty zpět veřejnosti. Služby jako restaurace a minigolf se pod 

správou tohoto spolku zcela vytratily. Hřiště s oválem bývá většinou uzamčené, není kde bruslit apod. 
V NKC je  na pokojích povlečení a deky ve velmi špatném stavu. Na pokojích nové sprchy a na 

povlečení už asi nebyli peníze. Ostuda města! 
Provozní doba a dostupnost pro občany není v hale Bios příliš široká/vhodná. Zvláště pak během 

víkendu, kdy by mohlo toto zařízení využívat více rodin, nejen zájmových skupin. Příjemná by také byla 
možnost rezervace sportovišť přes webové rozhraní a ne jen po telefonu. 

- chybí prostor pro děti na kolečkových bruslích- bohužel se tento prostor nezapracoval ani do oprav 
parku U Izidora 

Hřiště v Texasu není v dobrém stavu, chybí houpačky, oplocení -dvířka rozbitá. 
Sportoviště přístupná veřejnosti - stačilo by vytvořit in-line dráhu okolo města, napojit ji okruh 

Stochov, Lány, Rynholec a sportovního vyžití by bylo spoustu i pro maminky s dětmi a pro dospívající a 
dospělé. Či chodníky místo zámkové dlažky udělat s povrchem jízdné hladké plochy. 

Bylo by vhodné alespon lx za 14 dní otevřít knihovnu i v sobotu. 
Širší nabídka programů NKC 
klub důchodců 
v uplynulém roce málo akcí v NKC 
AVČ má špatné téma a vedení 
více pro seniory 
propagace AVČ 
koupaliště, bazén 
koupaliště 
zřízení venkovních cvič. strojů pro seniory u BIOSmálo akcí v NKC 
více divadelních představení, tanečních zábav 
Seniorka taneček 
nevhodné umístění hřiště v Křivoklátském sídl. 
lidé nechodí na kul. akce 



chybí péče o dětská hřiště 
prodloužení pracovní doby v knihovně 
údržba dětského hřiště v Texasu 
Proč jste zrušili Seniorku 
málo hřišť pro děti, cyklostezka ve městě 
dobré akce DDM 
chybí skatepark 
využiti hřiště u STS na sport pro seniory 
 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, okruh 4 

Otázka 0406:  Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení 

výše): 
 
Nemám ve svém nejbližším okolí nezaměstnaného 
Poliklinika má sice krásný nový kabát, ale vevnitř by potřebovala také nějaký zásah - např. sociální 

zařízení je tu stejné snad desítky let. Stačilo by vymalovat, dát nová lina a předělat to sociální zařízení, 
hned by to vypadalo lépe. Je zde velmi omezená možnost parkování, což je určitě špatně. 

poliklinika - nové modernější vybavení, na gynekologii chybí vyšetření ultrazvukem 
+ záchranná služba 
Po zateplení polikliniky pokračovat s renovací a zkulturnění interiéru polikliniky. 
Nespokojenost s poliklinikou se týká možnosti parkování. Jinak spokojenost. 
Velice málo odpovídajících a kvalitních pracovních příležitostí ve městě. 
Doktoři na maloměstě spoléhají na to, že někteří lidé nemají možnost přejít jinam, a chovají se podle 

toho velmi suverénně. Vyzdvihla bych zejména pozdní příchody lékařů (a to klidně i o několik hodin), či 
nepříchod úplně. 

poliklinika parkování hrozný 
Komunistický vzhled interiéru polikliniky. 
parkovani v poliklinice by mohlo byt lepsi 
Parkování u polikliniky by chtělo zlepšit 
Vnitřní prostory Polikliniky by výhledově zasloužili změny, aby nevypadaly jak před 40 lety. Třeba 

začít jen více květinami na chodbách, kde je na ně místo... 
Opět se týká Pecínova. Stav okolí, kam naopak chodím na zdravotní popracovní procházky v podstatě 

denně (přírodní lokalita Lada, PP Podhůrecké rybníky, cesta k Údolnímu rybníku atd.) se místy mění v 
úhor, kde už ani tráva neroste. Odpadky, všechny druhy motorových vozidel na loukách i na PP. Kdysi tu 
býval ze všech stran zákaz vjezdu. Nikomu se nepodařilo dožádat se toho, aby ochrana tohoto koutu 
přírody byla obnovena. MěPo jsem tu nikdy neviděla. Zoufalý stav mohu doložit fotografiemi jak hromad 
odpadků, tak vozidel včetně SPZ i rozježděných luk. 

Poliklinika parkování 4 
Pracovní příležitosti - jsou tu nějaké? Průmyslová zóna zůstala pouze na papíře. Jsme město u 

dálničního sjezdu a blízko Prahy. 
parkování v poliklinice dost hrůza,málo míst .lidé parkují všude i tam kde se nesmí 
Práce v NS - katastrofa... 
Práci mám a sem celkem spokojený. Jen,kdybych chtěl něco změnit,musel bych za prací cestovat 

zřejmě do jiného města. A to už je samo o sobě menším problémem. 



Téměř žádné pracovní příležitosti ve městě. Placené parkování zničilo spoustu obchodů ve středu 
města - tímto postupem tu budeme mít na náměstí pouze vietnamské obchody a nikdo si nic pořádného 
ve městě nekoupí. Podívejte se odpoledne či v sobotu po náměstí, kolik tam projde lidí - skoro nikdo. 

Poliklinika-parkovací prostory jsou malé. 
Poliklinika je sice zateplená, navenek vypadá hezky, ale potřebuje hlavně rekonstrukci vnitřních 

prostor. Záchranka na blízku je příjemná věc. 
Poliklinika má nedostatečné prostory pro parkování. 
myslím, že poliklinika by potřebovala rekonstrukci vnitřních prostor a zlepšit nabídku služeb - lékařů.. 
Poliklinika - dobře, že tu je, zvenku hodně prokoukla, ale interiéry jsou až moc vzpomínka na doby 

minulé. 
Nedostupnost zubní péče, chabá nabídka lékařských služeb a specialistů. 
Vnitřní prostředí v poliklinice je naprosto deprimující, WC ponižujícím způsobem "na klíč u 

ošetřujícího lékaře" a opravdu nehezké. Chápu, že práce jdou postupně: zateplování, teď se dělá 
parkoviště....ale ti nemocní tam musí sedět stále a někdy i několik hodin- zkuste si to. Možná by stálo za 
zvážení i přístupné připojení WI-FI 

Perfektní úroveň má ve městě dětská pediatrie. Málo míst na parkování je u polikliniky. 
Pracovní příležitosti ve městě - neštěstí. Zdá se, že tady ani nejsou. 
Zaparkovat u polikliniky je skoro nemožné, ale snad se to zlepší. Vizuálně zvenku je změna úžasná, 

teď ještě ten vnitřek... 
Poliklinika by si  časem zasloužila i zlepšení interiérů. 
nevhodné čekárny 
poliklinika - málo parkovacích míst 
poliklinika - málo parkovacích míst 
poliklinika - parkování 
horší parkování - poliklinika 
chodník k poliklinice 
poliklinika - nové stromy po rozšíření parkoviště 
nutnost vylepšit parkování u polikliniky 
poliklinika - parkování, vnitřní prostory 
špatné parkování u polikliniky 
špatné prostory v poliklinice 
špatné vnitřní prostory polikliniky a parkování 
špatné parkování u polikliniky 
chybí nabídka služeb péče o seniory doma 
Nevyhovující WC v poliklinice 
špatné parkování u polikliniky 
málo zubařů kteří přibírají nové pacienty ve městě málo dobře placených míst 
chybí zubní lékař, který by přijímal nové pacienty 
nezamykat WC na poliklinice 
parkování poliklinika špatné 
 



VZDĚLÁVÁNÍ, okruh 5 

Otázka 0511:  Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení 

výše): 
 
Pristup skoly a ucitelu k detem je dost podobny letum 80. Na to, jak jde vyvoj doby kupredu je 

strasecke skolstvi zakonzervovano v letech minulych. Pro priklad: nevi dite neco z vyuky? ...je dobre ho 
ztrapnit pred celou tridou, jak si casto mysli nynejsi pedagogove. Dale: ucitele maji povest neustale 
kricicich a prudicich lidi. Je telocvik a ucitelka sedi a jen drezuruje a krici. Co kdyby sla prikladem a cvicila 
s nimi, neutuzovalo by to jejich vzajemne vztahy? Jedna z nejhorsich veci na teto skole je: reklamni 
vysilani na chodbe a pousteni pohadek a filmu misto adekvatni vyuky. 

Toto je další oblast, kterou nemohu posoudit 
Jsme velmi spokojení se školkou Na Kocourku. 
nejlépe hodnotím mateřskou školku u Lesíka po všech směrech 
Kvalita ZŠ a GYMN postupně upadá, ale i tak je zatím dostatečná. 
Na základní škole v 1. a 2. třídě chybí výuka anglického jazyka. Dnes již standard na ostatních školách! 

Výuka může být vedena hravou formou. Možnost výuky matematiky pomocí metody prof. Hejného, 
alespoň jako doplněk ke klasické výuce. Stravování ve ŠJ neodpovídá nutričním hodnotám a lze si těžko 
vybrat z nabízených jídel daného dne. Hodnotím jako závažný bod k jednání. Možnost platby za družinu 
na celý rok, půlrok či bezhotovostní převod na účet, provedení inkasa. Platba v hotovosti každý měsíc, je 
pro některé rodiče nevhodná, zapomínají. 

Děti ještě zatím nemáme, takže kvalitu vzdělávacích institucí nemohu soudit, nicméně provozní doba 
do 16:30, je pro ty, co dojíždí za prací mimo NS šibeniční. 

Máme syna ve 2. třídě a představa, že od 3. třídy nebude moci chodit do družiny, když my budeme v 
práci a on bude muset být sám doma v 8 letech je opravdu hrozná. Bylo by fajn udělat maximum pro to, 
aby byla kapacita družiny navýšena. 

Kvalitu stravování ve školní jídelně je skutečně potřeba zásadně zlepšit. Město by nemělo podporovat 
nekvalitní stravování dětí. 

kvalita jídel ve školní jídelně  katastrofická!!!! 
Ke školní družině nepočítám klub pro děti FITrodina. Je dobře, že se otevřel. Moc nám pomohl. 
Chybí technické kroužky, přitom škola má z dotací dílny vybavené výukovými sadami, ap. Kurzy 

informatiky kdysi vedl bubakov, dnes o nich neslyším. 
- Rozšíření nabídky školní výuky o formy alternativního vzdělávání- Možnost rozšířené výuky 

anglického jazyka- Řediteli školy umožnit maximum svého času věnovat kvalitě školní výuky a méně 
stavu/opravám budov (přesunout více na zřizovatele a jeho příslušný odbor) 

kvalita stravování ve školní jídelně je naprosto nedostatečná - již mohu srovnat se školní jídelnou při 
jiné škole neb dcera již navštěvuje střední školu v jiném městě. za stejnou cenu se nají více, kvalitněji a 
pestřeji (žádné hnědé omáčky vzor 2006). 

Chybí basketbalový kroužek a florbalový(kluci) pro žáky druhého stupně, 
K výchově v MŠ: učitelky u přes výzvy stále nadměrně honorují děti sladkostmi. V odpoledních 

hodinách někdy nejsou k dispozici kvalifikované učitelky a děti hlídá ostatní personál. Kvalita školní 
družiny: vychovatelka mi přijde velmi vlídná a schopná, ale její přednosti jsou naprosto degradovány tím, 
že celou dobu chodí pouze otevírat bzučákem dveře nově příchozím. Děti tak pouze v družině "přežívají" 
bez dozoru! Toto bylo mé největší rozčarování na základní škole!!! 

Provozní doba školek ve městě, kde většina rodičů musí dojíždět za prací, je smutná. Nutí Rodiče 
zůstat doma, protože by jinak nedokázali zajistit vyzvednutí dítěte ze školky. Na to navazuje kapacita 



míst ve ŠD. Kapacita MŠ je již několik let nedostačující. Kvalita předškolní výchovy - ve školce Zahradní na 
děti jedna učitelka křičí (slyšela jsem na vlastní uši) a odmítá jim pomoct po použití WC (toto vím pouze 
od dětí, osobně to ověřit nemohu). 

Velké rozdíly ve výuce a doprovodných aktivitách (kroužcích) v mateřských školách (např. jen na 
Kocourku je výuka AJ, keramika atd.)Na základní škole je výuka AJ až ve 3 třídě (ve většině škol je již 
standardně AJ od 1. třídy) - což vnímám jako zásadní nedostatek, navíc škola nereflektuje a neřeší 
návaznost na výuku AJ v mateřské škole - lze udělat např. jen volitelnou jednu třídu s AJ, nebo mít AJ 
jako doplněk - neznámkovaný předmět, nebo činnost v družině...možností je spoustaProstory a kapacita 
školní družiny je naprosto nevyhovující.Školní jídelna (jídelníček) je svojí skladbou nevhodný 

školy a školky by měli děti učit cesty jak hledat informace a ne se učit biflovat.také by byly vhodné 
skříňky na učivo do škol, aby se šetřila záda dětí.... 

Nemam deti, tak vazne v teto oblasti nevim. Ale sousedi s deckem si nestezuji.. 
Ve školkách by mohli dávat pozor co obsahují různé bonbonky a lízátka.(brilantní modř a jiné levné 

uhelné a ropné produkty)!!!Jídlo ve školní jídelně vykazuje stejné chuťové parametry, jako před 30ti 
lety.(vcelku dobré, ale chutná chemicky) 

Školní jídelna je nešikovně mimo areál školy a dětem v ní opravdu nechutná. Jídla jsou často 
přesolená.Vzhledem k velikosti školy a narůstajícího počtu dětí, by mělo město uvažovat o zřízení 2. 
školy nabízející např. alternativní formu výuky. 

Výuka na základní škole probíhá stále víceméně ve stylu jako za komunismu, cílem je pouze to, aby 
žáci absorbovali předepsané znalosti, ale děti se nemotivují k diskusi a samostatném hledání řešení 
problémů, škola není přístupná novým metodám (Hejného matematika, Montessori apod). Výuka jazyků 
je často špatná (učitelé samotní nejsou schopni se v jazyce domluvit, dává se důraz na memorování 
slovíček atd). 

dětem patří zdravá výživa, která není založena na spoustě mouce a hlavně alespoň v létě používat 
čerstvé ovoce a zeleninu a vynechat zavařeniny ovocné i zeleninové!!! 

Podle hodnocení dětí jsou nepříjemné kuchařky a personál - zamračené, nepříjemné (prý je to lepší v 
druhé jídelně - pro starší děti a dospělé)Družina - momentálně kapacita do 2. třídy nedostačuje (alespoň, 
že je dětský klub) 

Trvalé stížnosti školních dětí na kvalitu a také atmosféru ve školní jídelně. Nasupené kuchařky 
vydávající obědy. Odstranit automaty na pseudonápoje a podivný kiosek ze školy (jistě výhodný pro 
provozovatele) ale ne pro zdraví dětí a peněženky jejich rodičů. Pokud to učitelé milují, nechť si to dají 
do sborovny . z dosahu dětí. 

Tradiční problém- polévky a bramborová kaše z prášku /a jestli není, tak neumějí dámy uvařit ani 
brambory.../. Nabídka tří jídel je velice dobrá, složení jídelníčku v pořádku ale hutnost a kvalita 
výsledného jídla je někdy na pováženou.Dále otrávenost a neochota kuchařek v části pro malé děti mě 
jako rodiče dost šokuje. V části "pro veřejnost" si takové chování nedovolí. 

Perfektní přístup v mateřské školce Na Kocourku. Zlepšení by mohlo být ve stravování ve školce, 
zařazení většího množství čerstvého ovoce a zeleniny do jídelníčku dětí. 

stravování v jídelně - v r. 2002 velice dobré 
přeplněná družina - spíše hlídání než aktivní využití času 
provozní doba v MŠ - končí moc brzo 
školní jídelna přes hl. silnici? 
zastaralé prostory - družina, jídelna 
družina - i pro děti ve 3 třídě 
 



SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST, okruh 6: 

Otázka 0617:  Případný komentář k Vašemu hodnocení výše: 
 
Ještě přidávat více příspěvků na FB a informovanost bude výborná. 
TSNS - sekání a výsadba nové trávy, všeobecně péče o zeleň, nová výsadba, projednání nového 

projektu osázení zelení s veřejností Pošta - polední přestávka WC - vůbec netuším, kde je 
Veřejné WC jsem navštívila kdysi dávno - bylo poměrně znečištěné a zapáchající, od té doby již raději 

ne. 
Dlouhá polední přestávka pošty. 
Veřejné WC ????????????? Kde je???????? 
TSNS- nestarající se o placené parkoviště topinkova 2pošta - dlouhá polední přestávka, časté fronty u 

jediného otevřeného okýnka 
info přes FB paráda! 
Otevírací doba na poště. Je normální mít 2 hodiny polední pauzu??? 
Zrušit komise - specialitu NS , úchylnost a zbytečnost 
Kvalita a rozsah práce TS není jasný. Např. kdy a kolikrát jsou uklízeny ulice. Kdo kontroluje kvalitu 

práce po TS např. opravy prováděné TS atd. 
Výborná kvalita ZUŠ, Čtyřlístek, sdružení Bubákov 
Pošta - zbytečně dlouhá polední přestávka 
Provozní hodiny WC jsou nedostatečné 
Stav betonu okolo NKC 
Špatně řešeno je stravování základní školy, je hloupé, aby děti chodily na jídlo přes celé náměstí, 

jídelna by měla být součástí školy. 
WEB - ke zvážení zavedení otevřeného systému na zadávání námětů na úpravu konkrétních lokalit 

(zakliknutím v mapě a přidáním komentáře) po vzoru jiných obcíMěsíčník - hezký, ale velkou opatrnost 
před jakoukoli cenzurou (úpravami článků autorů bez jejich autorizace!!, přesouvání do jiných čísel 
vydání, (ne)funkčnost redakční rady!!!)Facebook - jasná známá redakční rada, Facebook NS opravdu 
informačním kanálem města a nikoli jedné konkrétní osoby/politické strany Hospodaření města - více 
transparentnosti, zveřejnění rozpočtu do úrovně položek paragrafů, tak jak jej dostávají ke schvalování 
zastupitelé. Technické služby - některé výtvory TS nesou nízkou architektonickou/vzhledovou úroveň 
Infocentrum - myslím, že nepotřebujeme 

Při veřejných akcích na náměstí a v okolí chybí mobilní WC,-Pošta je velmi špatná a její zaměstnanci 
neochotní zejména na přepážkách, otevírací doba v sobotu je nedostačující! 

BIOS - zmodernizovat fitko a zázemí šaten 
TSNS - KRÁTKÁ PRACOVNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST,WC - DOSTUPNÉ JEN V PRACOVNÍ DOBĚ TABÁKU A 

JEN 1 ZÁCHOD 
Webové stránky jsou nepřehledné. Letos se nám nepodařilo najít (mimo jiné) ani číslo účtu pro 

zaplacení svozu odpadu. 
MěÚ by také mohl mít jednou týdně místo normální pracovní doby zavřeno dopoledne a otevřít 

odpoledne tak do 20 hodin. 
Zvlast dekuji TSNS za to, ze mi vyvezou popelnici i kdyz ji zapomenu vecer vyvezt z predzahradky na 

ulici!!!! A nejednou.. Diky!! 
Dům dětí a mládeže - to je co? Nevím o  volnočasovém centru pro děti, marně tápu...není to nakonec 

dětský domov...?TSNS - často se stává, že zaměstnanci lidi odbudou a to dost nevybíravým způsobem. 
Máme i problém s tak základní věcí, jako je odvoz popelnice... 



Zvlast dekuji TSNS za to, ze mi vyvezou popelnici i kdyz ji zapomenu vecer vyvezt z predzahradky na 
ulici!!!! A nejednou.. Diky!! 

Novostrašecký měsíčník by mohl zahrnovat širší spektrum informací.Zajímavější,nemyslím tím dražší 
nabídka, by se mohla týkat i kulturního dění pod záštitou městských kulturních zařízení. 

Vůbec netuším, že je někde nějaké infocentrum. 
Nutnost vybudování kanalizace Rudská a Nádražní ulice 
Údržba budov-NKC,byl by dobrý nový chodník a údržba zeleně kolem budovy. 
Na poště je 5 přepážek. Z toho jsou dvě uzavřeny trvale a z jedné je spořitelna. Zbývají tedy dvě. 

Pokud jsou otevřené, je jedna "peněžní" a druhá "zásilková". To se čeká "jen" deset minut ve frontě, 
když je zákazník třetí. Avšak velmi často je otevřena pouze jedna přepážka na vše (jako to bývá ve vsi, 
která má 200 obyvatel). a potom se čeká i půl hodiny. 

Webové stránky města jsou jen úřední deskou. Postrádám zde komunikaci s občany, ankety, živé 
zpravodajství. 

Prosím o alespoň elementární opravy hlavních silnic ve městě. Řidiči se musí vyhýbat dírám, což je 
nebezpečné jak pro řidiče, tak pro chodce. 

Město by mělo dělat to co je zapotřebí a v prioritě občanů a na základě jejich potřeb, ne že 1 člověk ci 
malá skupina lidí vymyslí koncept jak by mělo něco vypadat, za projekt se zaplatí, strčí do šuplíku a když 
neodpovídá realitě, požadavkům ani přání, tak ho vytáhnout a rychle udělat, protože je dotace! Je to 
hloupé a výsledek nikdy není takový jaký by mohl být.. A druhá věc je info na webu i na FB - web - vše 
staré, neaktualizované, mimo pár funkčních věcí je to akorát zavádějící pro lidi neorientující se. FB - 
super věc, chválím tuto cestu, jen jsou tam často chyby.. 

Pošta - fajn, že tu je, že má v sobotu a do 18.00. Jen ta dlouhá polední pauza není moc příjemná. 
Technické služby - postup u oprav a prací působí chaoticky - skákání od jedné rozestavěné zakázky ke 

druhé. Velká pomalost při realizaci, neefektivnost. 
Fasáda NKC je hrozná. Ubytování na pokojích - povlečení je v hrozném stavu. 
Značná část financí jde do sportu versus např. ŽP, kultura, muzeum (Noc s Kelty už v menší míře). 
Přestávka na oběd na poště je v dnešní době neuvěřitelná. Určitě tam není jen jeden člověk a mohli 

by se na oběd vystřídat. 
NKC - chodníky, úprava před budovou 
nevyhovující úřední hodiny 
MěÚ - jeden den do 18 hod.NKC - nová fasáda 
IC - nikdo o něm neví, krátká pracovní doba WC - krátká provozní doba sekání trávy moc na nízko 
oprava NKC 
WC - úklid, čistota 
proč město neuklízí nezaměstnaní 
infocentrum, WC - nefunguje o víkendu NM - články p. Rezkové po obsahové stránce nízká úroveň a 

neznalost českého pravopisu 
pochvala MěP za informovanost na facebooku 
Polední přestávka na poště 
průzkum veřejnost - neakceptovány náměty 
poliklinika - nevyhovující vnitřní prostory, WC, chodby, výtah 
díra v silnici u kontejneru na textil PENNY 
oprava budov uvnitř né jen fasády 
pošta - otevírací doba 
pošta - špatná otvírací doba 
rozšíření prostor veřejných WC 
budova NKC a chodníky kolem 
Vzhled NKC 



Husova ul. upravit plochu na parkování 
Městská policie 4 
na facebook více informací 
pošta zavřeno v poledne zbytečné 
 

Otázka 0618:  Co byste navrhoval/-a zlepšit při vyřizování na MěÚ?: 
 
Provozní doba by měla byt v po a st do 18 hod. 
Uredni hodiny by mohly byt od pondeli do patku alespon do 16.h, pricemz pondeli a streda do 18.h 
Kompetentní lidi - podatelna,stavební odbor - katastrofa.  
Vstřícnost a odborné znalosti pracovnic SÚ. 
Platba a vyzvednutí kuponů na popelnice bez návštěvy MěÚ (teď mohu zaplatit převodem, ale pro 

známku musím osobně). Kvůli bioodpadu musím zase do TSNS. 
zlepšit znalosti úřednic stavebního odboru 
Kdyby se splnilo, co se slíbí... 
Nevim, dole na infu se dovzvm vzdy vse co bych mohla potrebovat, mate dost ochotny personal. 
Navrhuji zavedení Demokracie 2.1 jako v Říčanech. http://demokracie21.cz/ 
Vhodnější pracovní dobu pro občany. Nejsou zde skoro žádné pracovní příležitosti a většina občanů 

za prací dojíždí. Velmi výhodné by byly úřední hodiny v sobotu - třeba zrušit páteční hodiny pro 
veřejnost.Dále je důležité mít možnost vyřídit svou záležitost v den otevřených dveří a ne aby někteří 
úředníci nebyli k dispozici a záležitost se nemohla vyřídit. 

Pokud přijde starší člověk na stavební úřad a dostane se nejmenované paní,tak se pěkně 
naběhá.Uvítal bych kompletní informace hned při první návštěvě nebo jednoduchý navigační systém 
přímo na stránkách, pak by přestavba nebo stavba stála méně úsilí úřednici i stavitele. 

Neznám horší fungování především stavebního úřadu v porovnání s jinými městy, zde je vše hrozně 
zdlouhavé a požadavky jsou nad rámec zákona.. :( Je to škoda. A na mnoha odděleních jsou lidi, kteří 
svému oboru asi moc nefandí.. :( Na každé místo by měl jít někdo, kdo tomu rozumí a "baví ho" učit se 
nové věci..  Jinak pracovníci velmi milí.. Popelnice by se měly dát platit hned v lednu a ne tam chodit 3x 
než to člověk může zaplatit.. Více mě ted nenapadá. 

Navrhuji zvýšit počet úředních dnů na MěÚ alespoň o 1 den v týdnu více. 
BIO odpad je košů málo ,jsou věčně přeplněné. Na podzim to nestačí. Však další měsíce jistě postačí. 

Velmi kladně hodnotím pracovní sílu Kluka s károu a smetákem. Je to levné a účinné 
Proč nejsou více zvýhodněni majitelé psů, kteří si vezmou psa z útulku, stejně jako v Praze ? / V Praze 

za psa 2 roky neplatí poplatky/. 
podatelna - přístup k lidem lépe hospodařit s prostředky města 
proč policie stále jezdí v autě 
návrat služeb občanů - OP, pasů, ceny za odvoz odpadů 
bezbariérový přístup 
Chození starších lidí do pater 
pokladna na MěÚ otevřena denně 
ochota a úsměv 
zvýšit odborné znalosti a vzdělání na stavebním úřadě - ochota 
pokladna na MěÚ - delší úřední hodina a více dnů větší ochota zaměstnanců 
V úřední den by měl být úředník k zastižení 
odpovědi na tel. dotazy 
při výběru nových zaměstnanců MěÚ přehlednější výběrové řízení - ne rodinný podnik 



chování pí Kratinové - zlepšit 
snížit počet pracovníků , úřední hodiny po-pá 
na internetu zpřístupnit co kam spadá na Měú 
 

Otázka 0619:  Je nějaká oblast, ve které byste si přál/-a být více 

informován/-a?: 
 
Ideálně vše důležité. Opravy, odstávky, akce ... 
Investice. Sportovišť už je v NS vzhledem počtu obyvatel dost :) 
Kulturní a sportovní akce - informování přes SMS nebo mailem 
Je dobře, že kulturní a sportovní představení jsou na webu. Lepší by bylo posílat lidem přihlášeným 

do informačního mailového systému jednoduchý newsletter o tom, co se chystá v příštím týdnu/čtrnácti 
dnech - pokud člověk pracuje v Praze, nemá čas sledovat průběžně web. 

Informovanost z MěÚ se obecně lepší, víme jak který zastupitel hlasoval, velice oceňuji materiály pro 
zastupitelstvo předem na internetu. Občas radnice neinformuje o záměrech stavebních prací (okolí 
NKC), to by mělo být pravidlem, a v případě větších akcí musí předcházet veřejná diskuse. 

Strategické vize plány města (opravy budov, plánované investiční akce, rekonstrukce) 
Jak a kdo se stará o ochranu přírody v katastru města. Proč se např. vypouští Podhůrecké rybníky v 

době, kdy hnízdí labutě, díky tomu např. letos nevyvedly mladé. 
činnost Městské police a TSNS 
Asi ne, co potrebuji si zjistim sama. 
Možnosti využívání financí investovaných do kulturních akcí pod hlavičkou(sponzorovaných)městem. 
Pošta by mohla otevírat alespoň jeden den v týdnu od půl osmé. Když pracuji v Praze a poslední ranní 

rychlík jede v osm, nemohu si jít pro nic na poštu. Musím buď jet autem, nebo si brát volno kvůli 
vyzvednutí doporučeného dopisu. 

Akce města, v NKC i ZUŠ 
Není to tak důležité, ale když houká siréna a vyjedou hasiči mohl by sms systém informovat kde nebo 

co hoří?(třeba se zpožděním kvůli čumilům) 
Investiční plány města. Záměry týkající se vzhledu města by měly být zveřejňovány na webu, město 

by mělo pořádat diskuze s odborníky, ankety atd. 
Strategické plánování, územní rozvoj, investice. 
ANO, 
jasná data termínů zastupitelstev na webových stránkách, snažil jsem se je hledat už několikrát, a 

vždy neúspěšně 
o prodeji a nakládání s majetkem města - větší písmo na úřed. desce 
činnost policie státní i městské 
informační tabule před MěÚ - vetší písmo 
dražby 
otisknout v měsíčníku jízdní řády A28, A39 
kanalizace 
rozmístění kamer 
 



DALŠÍ NÁMĚTY, okruh 7: 

Otázka 0706:  Případný komentář k Vašemu vyjádření výše: 
 
Omezeni volneho pohybu psu neni nutne. Psi nedelaji takove skody jako lide. Co takhle porovnat 

mnozstvi psich exkrementu a pokousani psem s neporadkem po lidech (nedopalky, rozbite lavicky, 
lampy, sprejerstvi, pomocene fasady od opilcu) a jejich hulvatskym jednanim? Je to opravdu 
nejdulezitejsi tema mesta? Me naopak zlobi volne pobihani a jednani nekterych lidskych jedincu.... 

Chtělo by to lépe hlídat uklízení majitelů po psech, zvláščtě v parku. Cybí zde cyklostezky městem, pří. 
dráha na in-line. 

Bezpečná cyklostezka na Stochov, napojení na ostatní cyklostezky, např. Lány. Dohlížení a rozdávání 
pokut městskou policií pejskařům, kteří po svých psech neuklidí své exkrementy. 

Zřízení vyhrazeného prostoru pro venčení a volné pobíhání psů je skoro to samé jak možnost 
vycházek na vězeňském dvoře pro odsouzence. Žijeme na malém městě a nevidím důvod proč omezovat 
psy a jejich páníčky. 

Propojení NS a Stochova upravenou cyklostezkou 
A ještě bych přidala zlepšení podmínek pro In-line brusle 
INLINE dráha 
jsem spokojen se službami policie, pošty a městského úřadu i celkově s udržováním pořádku ve 

městě vychovávat chovatele psů k úklidu se asi stále nedaří, tam je ještě prostor ke zlepšení 
Domnívám se, že by nebylo marné nařízení, aby si lidé vodili psy na vodítku. Pak ať se vyhradí nějaký 

prostor, kde si majitelé můžou nechat psy volně běhat. Už několikrát mě při venčení mého psa /střední 
velikosti/ napadl velký pes - majitel ho měl volně a ani ho nezvládal!! 

Ta grilovaci mista v blizkosti sidlist je super napad, kdo na to prisel?! S chuti do toho!!! 
Město nemá na náměstí žádné podniky s venkovním posezením (viz Rakovník, Kladno, Pardubice, 

Václavák...) -> Náměstí nežije. 
Zvýšit pokuty na maximum za neuklízení po psech (jedná se v podstatě o teroristickou činnost a 

obecné ohrožení), stejně jako za odhazování odpadků. 
Snížit poplatky za psa. Vzal jsem psa z útulku a budu platit naproti Praze skorfo ihned a hodně .Praha 

dává na dva roky úlevu z poplatků. 
omezení volného pohybu psů je trestem pro zodpovědné pejskaře 
trestat majitele psů 
vyhláškou zakázat ohňostroje povolit jen na Silvestra 
nechte aby místa na grilování si zbudovali sami lidé budou si jich vážit 
úklid po psech 
nejdřív řešit chodníky pro chodce poté pro cyklisty 
pokud bude prostor na grilování zajištěn proti vandalům - ano 
pes ve městě s košíkem a na vodítku 
více košů na psí exkrementy 
psi na vodítku v každém případě 
nejsou upravené cyklostezky kolem NS 
zákaz volného pobíhání psů 
 



Otázka 0801:  Co vnímáte jako největší současný problém města, který 

by se měl urychleně řešit? 
 
parkování u polikliniky, v ulicích města 
komunikace 
Rozdilny pristup uredniku a mestskych policistu ke svym kamaradum a znamym ... Stejny pristup ke 

vsem. 
Nevím o žádném 
nedostatečná kapacita ve školní družině, nevhodné venkovní prostory. Před školním vchodem chybí 

lavičky pro čekající rodiče či prarodiče - doprovod dětí postává nedůstojně na chodníku. Uvítala bych 
rekonstrukci dětského hřiště v křivoklátském sídlišti. 

stav chodníků (viz výše), uklízení po psech, vybudování příp. oprava dětských hřišť 
dostupnost míst ve skolkach 
Parkovací místa a stav komunikací na Žižkovo nám. 
prostředí, zahrada a kapacita školní družiny 
Kulturni akce pro mlade lidi od 18 do 30let 
Dobudování kanalizace ve všech částech města, případně zajištění odvozu odpadových vod za 

adekvátní minimální ceny. 
Problémy které vidím, už město řeší, takže ani o ničem zásadním, co by nebylo v řešení, nevím. 
Stavy komunikací a chodníků, zvážení obchvatu NS, případně omezení vjezdu kamionů anebo 

přizpůsobení a rozšíření většiny komunikací. 
Nedostatek stavebních parcel, ty které jsou dostupné jsou ihned zkoupeny velkým investorem, který 

vám na nich rovnou chce postavit dům, případně vám je prodá za velmi nadhodnocenou cenu. 
Chodníky a děravé silnice 
Kapacita praktických lékařů Počet pracovních příležitostí Bezpečnost na sídlištích a okrajových 

částech (krádeže) 
Komunikace ve vedlejších silnicích,hlavně těch vzdálenějších od středu města. 
chodník v ul Čs.armády k pečovateláku a poliklinice 
nevím 
Chodníky a placene parkování, osklive nádraží. 
Školní družina... 
Parkovani v poliklinice,a dalsi napriklad normalni restaurace a ne ty typu allegro.Dale i nedostatek 

parkovacich mist,at placenych ci neplacenych. 
Parkování v Křivoklátském sídlišti + současný stav parkovišť a silnic v Křivoklátském sídlišti 
stav nekterych silnic a rychla vystavba rodinnych domu na urodnych polich (sice toto nejsou 

problemy jen naseho mesta, nicmene nejvic mi vadi stavba domu na ukor krajiny) 
nedostatek parkovacích míst v křivoklátském sídlišti,nestarání se současné placené parkoviště.děravé 

silnice. 
Parkovani, mestska policie 
Z pohledu občana vidím největší problém s mladistvými u trafostanice u kostela a věčný nepořádek v 

této lokalitě.Z pohledu TSNS by mě to nebavilo dokola uklízet. 
děravé silnice v menších uličkách - Nádražní, Rudská .. 
bios podlaha 
Parkovací místa v oblasti sídliště Křivoklátská, celá tato oblast 
Parkování v Křivoklátském sídlišti. 
Parkovací místa v Křivoklátském sídlišti, psi bez náhubku 
Nedostatek parkovacích míst na Žižkově náměstí. 



dokončení parku u křivoklátského sídlitě 
potok od cisticky, ty zachytavaci rybnicky by se mely osazet a vytvorit tak jakousi korenovou cisticku, 

jinak co z toho potoka tece to je katastrofa! 
Vedení města 
Nefunkčnost kamerového systému u semaforu, ktery byl tak nákladný.  Díky jeho nefukcnosti se 

nedalo dopatrat viníka "dopravní nehody" od které ujel. V té chvíli šlo pouze o pár plastů,  ale co až 
nějaký řidič srazí někoho na přechodu. Nedej bůh děcko, kterých se zrovna v místech zastávky pohybuje 
mnoho. 

Sídliště "Texas" celkově. Nekvalitní, špinavé dětské hřiště uprostřed sídliště. Netolerance řidičů při 
průjezdu obytnou zónou, špatné chodníky. Oplocený neudržovaný prostor uprostřed sídliště, překypující 
odpadky, polorozpadlou "chatkou".Dále pak náměstí v centru města. Dle mého by mělo město 
reprezentovat, ale prozatím to tak nevypadá. Rádoby fontánka je špinavá, lavičky plné zastrkaných 
odpadků a celkový pohled působí neudržovaně a i přes snahu úklidu odpadků, neudržovaně. 

narůstající počet přespolních aut bez záchytných parkovišt 
Nekvalitní stav silnic a chodníků.Nedostatečná kvalita ČOV.Technický stav a vzhled NKC (DUO). 
Parkování, starost o zeleň města a udržování pořádku v parku kolem kostela 
Chodníky 
stav chodníků a komunikací 
oprava toalet v poliklinice, neteče tam teplá voda, není tam toaletní papír ani papírové utěrky,toalety 

už něco pamatují a je to ostuda města, chybí bezbarierový přístup 
objekt bývalého hamira v Křivoklátském sídlišti, zanedbaný svah za Vodárenskou věží, zrušené 

"Paraplíčko", provizorní "kašna" na náměstí. 
Mládež, která nemá kam chodit, nudí se, posedává na lavičkách a pokuřuje. 
Špatný stav a nebo dokonce chybějící sjízdné komunikace a chodníky v některých "zapomenutých" 

částech města. Chybějící kanalizace a v některých částech města dokonce i vodovod. (z vlastní zkušenosti 
např. kompletně ul. Na Hrázi) 

Stagnaci. Malý rozvoj v oblasti bytové výstavby: žádná nová pracovní místa. 
Městská policie,stav chodníků,parkování Texas, 
Kapacita školy 
kanalizace 
bazén, koupaliště 
Minimalni pracovní příležitost-žádný větší zaměstnavatel-udrzeni lidi a finanaci v miste. Realizace 

průmyslove zóny, podpora vstupu investora, podpora zaměstnanosti, poskytnutí pozemků - pobídka pro 
zahranicni společnosti realizovat své pobočky v katastru N.Straceci. 

Chybějící kanalizace v určitých částech města. 
pokusit se najít jiný způsob vjezdu do města od Rakovníku a poté zjednosměrnit ulici Karlovarská 
Vzhled města, komunikace, žádná zábava pro mladé a starší...... ( mimo dětí a seniory ) 
Parkování 
přilákání investorů do průmyslové zóny 
parkování (např. v ul. Jungmannova a Křivoklátská)psi - všimli jsme si zlepšení, ale někteří pejskaři 

nadále nechávají své miláčky kálet na chodník :( 
BÝVALÉ HAMIRO V TEXASU - OSTUDA MĚSTA 
Stav a ÚDRŽBA dětských hřišť. 
nová pracovní místa 
Zapomněla jsem uvést - řešení silnicochodníků v zóně Křivoklátská. Jezdí zde rychle auta a pobíhají 

děti a psi. Bylo by dobré z ulic udělat jednosměrky nebo některé zneprůjezdnit, případně alespoň 
nainstalovat retardéry. A přidat značky, které řidičům připomenou, že mají jezdit pomalu. Nebo ještě 
lépe pokutovat rychlou jízdu. 



stav komunikací mimo hlavní trasy (Okružní, Rabasova...) 
neodklizené exkrementy po psech 
škola- chybějící výuka Aj v 1-2. tř. 
oprava vnitřních prostor polikliniky a volné pobíhání psů po městě 
problém je, že každý myslí jen na sebe a ne na druhé....zamyslete se trochu nad sebou páni 

zastupitelé a jednejte i ve věcech, které nejsou vaší doménou a vynechte lobbismus... 
Parkování - Křivoklátské sídliště a Topinkova ulice. 
Nic me nenapada. 
Komunikace, ale je vidět velká snaha...to cením. 
Nic me nenapada. 
Nabídka pracovích příležitostí.Nedostatek obchodů s kvalitnějším sortimentem(oblečení,obuv..) 
Veřejné osvětlení v ulici Fortna 
nedostatek parkovacích míst na sídlištích,konkrétně v Husově ulici u haly BIOS,kde parkují i lidě,kteří 

bydlí v rodinných domech opodál a zabírají tím místa. 
Hazard - veliký problém. Ve městě je příliš mnoho Heren a obávám se, aby se ze Strašecí nestal další 

Litvínov. Přitahuje to kriminalitu, způsobuje neštěstí v rodinách. Vím, že z toho má město 3,5mil Kč, ale 
ty peníze za ty problémy nestojí, daly by se v rozpočtu ušetřit (zmenšit počet úředníků/zamestnanců). 
Ideálně udělat referendum o zákazu hazardu. 

Vytíženost křižovatky u Lídlu. 
ulička pro vstup do města od semaforu 
ulička pro vstup do města od semaforu 
Stav silnic a chodníků, úklid mimo střed města odpadky i fekálie po psech, oprava chodníků na 

náměstí.Zvážit možnost omezení sekání trávy a hlučných prací v neděli - zejména u rod. domů se někdy 
nedá sedět venku bez rámusu sekaček, pil a jiného nářadí. 

opravu starých lamp, které mají často poničené kryty elektřiny a ta ve přístupná a nebezpečná 
dětem.oprava dležby na náměstí, každý kus je z jiné a je to Kocourkov 

Urychleně nic. 
Dostatečný kamerový systém. 
chodníky a parkoviště 
Po městě je spousta nepořádku. Neškodila by další pomocná ruka, která by odpadky sbírala. 
stav silnic a některých chodníků 
parkování v křivoklátském sídlišti 
Dokončení kanalizace, uzavření heren a večerních pochybných podniků. 
DOPRAVA!!!!! 
1) Dopravní provoz kolem školy, v místě vstupů od pošty by byl vhodný jednosměrný provoz.2) 

Kanalizace3) Kvalita ovzduší díky fosilnímu vytápění v zimních měsících. 
nesmyslné projekty, nepromyšlené, nekontrolované 
Velký provoz (nebezpečný)na křižovatce u Lidlu, při výjezdu z města na hlavní silnici.Možná by byl 

vhodnější kruhový objezd.Dále prosím o přidání přechodu pro chodce na křižovatce ulic Havlíčkova a 
Nádražní před provozovnou p. Libicha. Při odbočování aut z hlavní do vedlejší ulice směrem do Nádražní 
mnozí řidiči nečekaně "vjedou" do přecházejících chodců. 

Sociálně patologické jevy - mládež na drogách, množství heren Omezení pohybu psů - ve městě 
nutné vodítko Jinak se toho opravdu hodně řeší nebo začalo řešit. 

opravy chodníků, znečištění, sportoviště vrátit veřejnosti 
Považuji za nevyhovující činnost Městské policie. Ve městě není prakticky vidět, pokud ano, tak 

projede v autě a zastaví jen pro svačinu. Častému nepořádku na náměstí a kolem kostela by MP mohla 
předejít svojí alespoň občasnou přítomností. Podobné je to s parkováním - na zákazech stání a zastavení, 
na chodníku se parkuje trvale. Další problém jsou volně pobíhající nezvládnutí psi. 



Je to lepší než bylo. 
Kvalita komunikací je stále špatná. 
- páchnoucí kanály / ulice čsl. armády/- vybírání parkovného- nadbytečné- cyklostezka / nebo alespoň 

rovná cesta pro kola, kočárky, kolečkové brusle/ NS- Rynholec, NS - Stochov 
kanalizace v části ul. Čsl. Armády. Je tam nesnesitelný zápach v jakoukoliv denní i roční dobu. 

Kanalizace je tam svedena do povrchové kanalizace. Dokonce si myslím, že je to zdraví nebezpečné a v 
letním období by mohlo dojít i k explozi metanu. 

Koncepce města do budoucna, TSNS 
možnost zábavy pro školní děti - skate park, dopravní hřiště a pod. 
stav silnic a chodníků 
Modernizace celého města. Vypadá jako sto let za opicema. 
Stará ČOV! Nevyhovující kapacita a umístění. Někteří nepřizpůsobiví v Tovární ul. (bydlení pro soc. 

slabé) - spíše lokální problém města. 
PSÍ EXKREMENTY 
Dodělat kanalizaci, ale snad je to na dobré cestě. 
pokračovat v  upravě chodníku, zeleně a čistotě mesta- je udelaný velký kus práce , ale jeste vetší díl 

čeká 
pracovní místa 
Vzhled centra náměstí 
zánik sklenářství Bujdák 
automobilový provoz 
dodělání kanalizace 
majitelé psů neuklízí po psech 
chodníky - poliklinika, Rabasova ul. 
provoz v Karlovarské ul. 
dokončení kanalizace 
cyklotrasa NS-Stochov 
rozbité chodníky 
stav komunikací a chodníků ve vzdálenějších lokalitách 
pomník vojáka odstranit - návrat původního 
venčení psů, úprava zeleně v Rakovnickém sídl. 
spravedlivější rozdělení fin. pro sport a kulturu 
oprava chodníků, silnic, úklid po psech, častější vyvážení nádob na tříděný odpad - Jiráskova ul. 
parkování Texas, veřejné WC 
prázdné obchody v centru města - vylidnění centra 
silnice od polikliniky ven z města 
dohled na majitelé psů 
chodník při hl. tahu města 
přeplněné ulice parkujícími auty 
okolí a budovy Hamira 
veřejná zeleň 
parkování v Křivoklátském sídlišti 
psí exkrementy, pobíhání psů 
zahraniční obchodníci, vybydlování náměstí 
chodníky 
jesle, pracovní příležitost 
chybí sociální byty chodník před TS 
údržba zeleně 



údržba zeleně 
parkování Husova ul. 
parkování v Křivoklátském sídl. 
chodník k poliklinice 
chodníky, obrubníky 
kluziště 
kanalizace 
chodníky, parkování 
chodníky, park u OUNZ 
Křivoklátské sídl., nádraží 
kanalizace 
chodníky a komunikace 
chodníky, komunikace 
bezdomovci a opilci v Křivoklátském sídl. 
chodník kolem NKC 
automaty - hazard 
chodníky a komunikace 
modernizace školní družiny 
špatný stav komunikací a chodníků 
špatná silnice v Tovární ul. parkování aut chodníky zeleň omezení těžké dopravy 
chodníky v Křivoklátském sídl. 
nezaměstnanost, pracovní příležitosti 
komunikace, chodníky, parkovací místa 
rozkopané chodníky a silnice několik měsíců 
Husova ul. parkování 
parkoviště, komunikace, chodníky 
křižovatka u benzinky 
chodníky, údržba zeleně, nečistota na zastávkách 
nedostatek soc. a startovacího bydlení 
parkování v Křivoklátské ulici 
smog v zimním období 
opravy postranních komunikací a ulic 
kanalizace 
Proč jezdí popeláři v 6 hod. ráno je to velký rámus 
kanalizace 
parkování v Křivoklátské ul. 
profesionální přístup Městské policie 
kanalizace - Fortna 
komunikace a chodníky 
parkování v centru města, okolí Texasu 
nedodržování rychlosti v obci 
možnosti vyžití, účelového setkání mládeže 
nedostatek prac. míst 
Karlovarská ul. 
úklid po psech, volné pobíhání psů 
kanalizace Fortna 
NON STOP 
systém parkování, odvoz odpadu 1x týdně 



vzhled náměstí 
šatny a družina v ZŠ 
vyjednat lepší podmínky pro občany - drahá voda 
silnice Husova ul, veřejné osvětlení 
parkování v Křivoklátském sídl. 
parkování v Texasu 
nesnesitelný zápach z kanálů 
chodníky komunikace 
non stop 
chodníky 
kanalizace Na spravedlnosti 
opravy komunikací 
doprava u Lidlu 
kanaliz. 
ČOV 
parkování 
Karlovarská ul. 
parkování 
kulturní posezení 
zákaz vjezdu nákladních aut 
více dohlížet na opilce 
kanalizece 
nkc a okoli 
 

Otázka 0802:  Jaké je podle Vás nejhezčí místo ve městě? 
 
náměstí 
stadion 
Podhurka, Paraplicko - kdyz tam neni neporadek po lidech 
Náměstí před Městským Úřadem 
Okolní příroda kolem Podhůrky, vycházková oblast pod Śibeničním vrchem, starší zástavba města 
náměstí 
náměstí, okolní příroda 
Přilehlé lesní plochy 
Dětské hřiště BIOS 
Palouček 
Náměstí. 
náměstí a okolí, Podhůrka 
Rybníky. 
Pecínov 
Náměstí 
??? Snad náměstí, s budovou školy a městského úřadu. 
náměstí 
Rakovnické sídliště 
Nejhezčí je okolní příroda. Ze staveb budova polikliniky po opravě. 
Hrbitov 



Náměstí 
Takove bohuzel zatim neexistuje. 
Komenského náměstí 
paloucek, paraplicko, lada, namesti 
Náměstí,nové baráky 
Rybníky pod vlakovým nádražím Park u kaple Nové hřiště v křivoklátském sídlišti Nové zastávky u 

Lidlu 
náměstí 
Namesti 
Směr Konopas . 
kostel 
hřiště hokejbal 
Náměstí 
Náměstí 
náměstí, nová zástavba RD u vodojemu 
dětské hřiště u haly Bios 
Palouček 
podhůrka 
Příjemné zpestření dne a posezení je určitě v hale Bios, která opravdu působí příjemně, rodinně a 

člověk se tam cítí velmi dobře. Dále pak okolí města... 
náměstí, pokud postavíme důstojnou kašnu 
Palouček, ale je častým místem nepořádku po bezdomovcích atd. 
Nedokážu žádné vybrat 
Park směr k fotbalovému hřišti, Palouček 
Rakovnické sídliště 
náměstí, ale na dlažbě by si člověk zlomil nohu 
Podhůrka, náměstí, "Kaplička" 
Kavárna Kaffka. Základní umělecká škola. Jsou i jiná místa (Paraplíčko, okolí kostela), ale tam sedávají 

mladí, pokuřují, pijí alkohol, dělají nepořádek. 
Kostel a okolí. 
hřbitov 
Palouček 
Namesti 
Náměstí, Palouček 
Komenského náměstí, rozhledna 
Náměstí, rozhledna, Pecínov, konopas 
Mackova Hora 
u kostela 
přilehlé okolí města - rybníky 
NÁMĚSTÍ 
Nově upravený park (s kapličkou, před sídlištěm Křivoklátská). 
náměstí 
Náměstí 
náměstí 
Kocourek-fortna 
 náměstí 
parky 
náměstí 



Urcite namesti, ale ja spis obrazim prirodu: zdejsi rybniky a lesy, louky, pole.. To je moje nej. 
Nevím o hezkém místě...Nyní možná parčík v Křivoklátské, až budou hotové všechny úpravy. 
náměstí 
U kostela. 
Komenského náměstí 
obora s přilehlými rybníky a rybníky Na Podhůrce, náměstí 
Palouček 
Hřbitov, Domov seniorů, okolí Konopasu. 
kostel 
kostel 
Okolí synagogy 
lipová alej v ulici U stadionu 
Máme určitě pěkné náměstí,okolí školy,Kocourek... 
Náměstí. 
u pošty 
Náměstí, Kocourek 
okolí kostela 
náměstí 
Podhorní rybníky, Šibeňák, Palouček 
Rybníky a les pod železnicí. 
náměstí 
lokalita Stará Podhůrka 
nevím, jsou to tak malé části, že těžko říci, nikdy nezrekonstruujete nic dokonce, hezké opravy 

náměstí a školy, ale proč z prostřed náměstí jsou jen 3x schody a není tam sjezd na kočár?! u školy 
oprava, ale zase ty obrubníky na zelen jsou tam pro plevel? Odbourání nehezkých zídek na náměstí fajn, 
ale proč nikdo neřeší jezírko.. ? Neumím na toto odpovědět, ale bohužel ne z toho důvodu, že by jich tu 
bylo tolik.. :( prosím dotahujte věci do konce a pořádně, nejdřív rozmyslet, hledat důvody proč ne a jinak 
a pak teprve začít dělat.. 

-náměstí-oblast "paloučku"-okolí kostela 
Náměstí (kromě tzv. rybníčku)Palouček Kaple sv. Isidora a okolí Areál domova seniorů se zahradou 
Komenského náměstí 
Městu chybí výrazná dominanta, nejhezčí je přesto náměstí. 
náměstí, i když by potřebovalo zrenovovat 
Náměstí a u kostela 
okolí kostela, náměstí, alej v ulici U stadionu 
Lada, Podhůrka, Mackova Hora, Konopas 
kostel a okolí 
Park u polikliniky. 
Náměstí 
Podhůrka, Hospoada Na Růžku 
Pohled za školkou u Lesíka na okraji kopce do okolí 
PR Podhůrka 
Náměstí, Stromovka, Lipová Alej k nádraží, celkově město vypadá rok od roku lépe (chodníky). 
Podhůrka a ostatní rybníky kolem Strašecí, lipová alej v Nádražní ulici 
Podhurka v okolí, Kostel a zákostelí  ve meste. Park Isidora 
autobusové zastávky 
centrum města 
náměstí, prostor před kostelem 



máme hodně hezkých míst 
náměstí 
modřín v areálu polikliniky 
celé město 
okolí Podhůrky 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
alej k fotbalovému hřišti, Kocourek 
náměstí 
náměstí 
Žižkovo nám. 
u Kaffky 
poliklinika 
náměstí 
Lada 
park u polikliniky 
náměstí, okolí kostela 
náměstí 
náměstí a okolí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí, okolí kostela 
čtvrť u vodárny 
náměstí 
náměstí 
kocourek 
satelit na spravedlnosti 
okolí haly BIOS - hřiště 
náměstí, hřiště u BIOS 
náměstí 
náměstí 
park u polikliniky 
sportovní areál Kocourek 
Mackova Hora 
okolí u BIOS 
náměstí 
park domova důchodců, náměstí 
náměstí 
Mackova Hora 
hřbitov 
okolí Fortny 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 



náměstí 
náměstí, Rakovnické sídl. 
nedodělaný park u polikliniky 
náměstí 
u vodojemu 
hřbitov 
náměstí 
hřbitov 
náměstí 
náměstí 
rodinné domy nad Pecínovem - udržované předzahrádky 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
výstavba domů na Šibeňáku 
nová zástavba na Šibeňáku 
Kocourek 
okolí golfového hřiště 
náměstí, zahradní čtvrtě, Fortna 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
náměstí, Křivoklátské síd. 
náměstí 
náměstí 
Podhůrka 
náměstí 
dětské hřiště BIOS 
náměstí 
hokejbalové hřiště 
náměstí 
náměstí 
náměstí 
nová zástavba na Spravedlnosti 
náměstí 
náměstí 
rozhledna Mackova hora 
Paraplíčko 
náměstí 
náměstí 



náměstí 
náměstí 
nám. 
nám. 
nám. 
nám. 
nám, ale chybí květiny 
kostel, hřbitov 
nám. kostel 
nám. 
školka u lesíka okolí 
nám. 
nám. 
nám. 
lípy na nám. budova gymnázia 
 

Otázka 0803:  Které místo je naopak ostudou města? 
 
budova bývalého Hamira 
okolí Křivoklátské ul. 
Okoli kostela, nektere chodniky 
Nevím o žádném 
železniční nádraží 
placené parkoviště v Topinkově plné děr 
nádraží 
bývalý objekt zamíří v texasu 
vzhled Karlovarské ulice a ostatních ulic směrem na Stochov 
Bývalá alej v Křivoklatské,rybnik Fortna, 
Komunikace v některých okrajových lokalitách. 
nezrekonstruované části NKC a okolí 
Ulice Karlovarská, NKC. 
prostor před kulturním střediskem, kam se stahují party, které tam do noci popíjejí a dělají hluk. 
Nová zástavba mezi Rudskou a Nádražní ulicí. Z urbanistického hlediska HRŮZA!!!!!!!! Kdo to mohl 

takhle povolit! Dříve zástavba musela mít nějaká pravidla a řád. 
okoli nádraží a nádražní budova 
NKC 
Ostudou jednoznačně část křivoklátského sídliště, kde je soukromý pozemek - mezi bytovkami a 

parkovištěm. 
Paraplicko a chodniky/nechodníky. 
Krivoklatske sidliste,vypada nevzhledne a neupravene,nemluve o Vasem placenem parkovisti v 

Topinkove ulici,ktere je sama dira a to se technicke dluzby nestydi za to vybirat penize.Dale i nedostatek 
mist,at placenych ci neplacenych. 

dlouho jsem premyslel, ale nic me nenapadlo :-) 
Okolí kostela, 
Hamiro v křivoklátském sídlišti Zastávka u polikliniky směr rakovník 
Fortenský rybník a to jednoznačně + cesta na Podhůrku pod Šibenákem 



hamiro 
Napůl zbourané kůlny na pozemcích u křivoklátského sídliště 
Soukromý pozemek v těsné blízkosti Křivoklátského sídliště, který je plný odpadků, zarostlého houští 

a rozpadající se jakési chaty. Pokud znáte majitele, bylo by dobré na něho zatlačit, aby svůj pozemek 
vyčistil. 

staré shnilé kulny- zarostlé v Křivoklátském sídlišti, misto kterých by bylo mozné parkovat 
Jezírko na Komenského náměstí, to je opravdu perla :-) 
bývalý areal Hamira v křivoklátském sídliti 
Ostudou města je určitě sídliště "Texas" a náměstí v centru města. 
Hamiro,havarijní dřevěný plot u Texasu při výjezdu z města na Rynholec 
NKC 
Asi náměstí, býval na ně kdysi lepší pohled, pak park kolem kostela 
Křivoklátské sídliště 
toalety v poliklinice 
Hamiro 
Kašna na náměstí. Hamiro - je v majetku města, na rozdíl od pily u Texasu. 
Dopravní zatížení Karlovarské ulice.Topolovou (možná Atriovou)ulicí nesmí projet cyklista. 
sídliště 
NKC 
Mšecké sídliště prostor bývalé samoobsluhy! 
Hamiro 
nádraží, místo po zbourané nemovitosti vedle Podlahového ráje-Škarda v ul. Palackého 
Oblast "Lada" je poslední dobou neudržovaná, zarostlá. Vzpomínám na ni jako na pěkné místo k 

procházkám či sportu. 
přiléhající pozemky ke Křivoklátskému sídlišti po bývalém Hamiru = rozpadající se haly 
NKC 
KŘIVOKLÁTSKÉ SÍDLIŠTĚ,PARKOVIŠTĚ ZA POPLATEK V TEXASU- PRACH,DÍRY,ŠPÍNA,KDYŽ NAPRŠÍ NEDÁ 

SE PROJÍT,HLAVNĚ, ŽE TSNS VYBÍRAJÍ POPLATEK - OSTUDA. 
Kašna na náměstí.Okolí KD (především rozbité chodníky, po kterých se nedá jet s golfkami a na 

odrážedlech). 
nádraží 
Karlovarská ulice, "kašna" náměstí 
fontána/vodotrysk na náměstí 
 
černé skládky, bordel v ulicích a to je asi skoro všude 
Vylozene ostudne misto me nenapada. 
Náměstí, prostor u KC, cesta k fotbalu - alej, Rudská pěšina... 
Vylozene ostudne misto me nenapada. 
Přílišné zastavování hospodářské půdy a budova kulturního centra. 
Nedostatečné osvětlení v ulici Fortna 
Karlovarská ulice 
Železniční nádraží, prostory bývalého Hamira. 
ulička a náměstí 
ulička a náměstí 
Nevím,myslím,že se nemáme za co stydět. 
Rozpadající se haly vedle Křivoklátského sídliště. 
okolí NKC 
Okolí kulturního centra, Křivoklátské sídliště 



Karlovarská ulice 
Vlakové nádraží, areál Hamiro 
Okolí hlavních silnic, silnice samotné, chodníky. 
Průjezd Karlovarskou ulicí -  více než 10 let ohyzdně nedokončený stav domu v místě odbočky do ul. 

Jiřího Šotky a přilehlý parčík. 
okolí kostela, ulička z autobusáka na náměstí 
1/ulice Karlovarská v oblasti mezi ulicí Šotkova a Lipovou2/ budova bývalé Tesly a okolí aut.zastávky 

směrem do Rakovníka3/ ulička Úzká, která vede na náměstí 
Areál bývalého Hamira (?) - prostor mezi Křiv.sídlištěm a silnicí Dům v zatáčce v Pecínově - vrakoviště 

aut Rozpadající se továrna na konci Tovární Fortenský rybník - náletové dřeviny kolem rybníka 
areál bývalého Hamira, proluky po zbořených domech v centru města (např. Smetanovo nám.) budí 

odpor. 
Ostudu ve městě podle mého názoru nemáme. 
Žižkovo náměstí 
Fortna 
NKC a okolí 
Hamiro, nádraží, bortící se domy soukromých vlastníků..- chodník v Karlovarské ulici 
Vjezd do NS od Rynholce po Čsl. Armády . Dřevěné ohrady po levé straně. Moc ošklivé. 
Ulice Na hrázi - chybí asfaltová cesta. 
Bývalý areál Hamira 
nádraží 
náměstí, obchody, prázdné výlohy, samý Vietnamec (nic proti nim, Ti jsou šikovní) + parkoviště u 

sídliště Texas a ještě za něj platí 
Vlakové nádraží, na které jste tak vtipně upozornili na svých stránkách. Ale není pro mě prioritou, 

takže mi nevadí. 
prostor kolem NKC, Palouček, když je obsazen hlučnou mládeží, 
silnice , na které jeste nedoslo, rovnež chodníku 
rybník fortna, kašna na náměstí 
neudržované zákoutí - Křivoklátská uluce 
proluky 
autobusová zastávka, železniční stanice - neosvětlená 
silnice k nádraží 
rekonstrukce parku sv. Izidora 
Karlovarská ul. 
nádraží 
areál Hamira u Křivoklátského sídl. 
Nonstopy - max do 24.00 
chodník u MěÚ 
vlakové nádraží, cesta k rozhledně, lavičky na paloučku 
chodby v poliklinice 
náměstí a jeho chodníky 
zarostlá zahrada u přechodu v pal. ul.., bývalé Hamiro 
veřejné záchody 
hlavní silnice, zrušení parku u jídelny 
chodník od prodejny Bušků až do města 
skladiště starých aut soukr. poz. - Pecínov 
okolí kostela - chodník, lavičky 
Lada po letních prázdninách 



vjezd do města od Rynholce + komunikace 
socha a vzhled náměstí 
nádraží 
okolí a budovy Hamira 
potok za čističkou 
park - lavičky u přechodu 
chodník z náměstí k poliklinice 
parkoviště u sokolovny 
č.p.100 
náměstí, jezírko 
náměstí 
Hamiro, nádraží 
NKC a okolí 
parčík u ul. J. Šotka 
náměstí - růže 
chodník před MěÚ,náměstí a jezírko 
NKC 
Křivoklátské sídl., nádraží 
NKC 
boudy naproti čističce odpad. vod 
NKC 
děravé silnice 
okolí rybníka pod Fortnou 
Texas 
okolí PENNY 
oplocený areál za Křivoklátským sídl. 
špatná komunikace v ul. Nádražní, Nad Nádražím 
Tovární ul. 
Fortna 
ČLUZ 
feťáci - Šibeňák, Pecínov, ČLUZ 
neupravená zeleň 
staré boudy u Křivoklátského sídl. 
staré Hamiro 
máměstí 
zastávka Palackého 
Palouček 
ulice Rabasova směr TS 
ul. 28. října, Karlovarská 
chodník u MěÚ 
park u polikliniky - lavičky mohly zůstat na prostředku, málo odpadkových košů 
nádraží 
WC v poliklinice 
okolí Křivoklátského sídl. - zarostlé zahrady, polorozpadlé budovy 
zkratka na hřiště uličkou Fortna 
Fortna 
horní Hamiro, místa po zbouraných domech - Palackého 
nádraží 



NKC 
silnice, nádraží 
ulička pod farou 
psí exkrementy 
náměstí - kašna 
NKC 
NKC 
bývalé Hamiro 
chodník před MěÚ 
okolí laviček cestou na Soudný rybník 
černé skládky 
pomník pecínov 
psí výkaly chodníky 
nádraží čd 
Plouček odpadky 
Šibeniční vrch, jung. ul. -parkování 
ČOV,drahá voda,málo laviček 
některé chodníky 
Karlovarka 
bývalé Hamiro 
nám. 
chodník nkc 
nkc a parkoviště 
 

Otázka 0804:  Jakou službu ve městě nejvíce oceňujete/využíváte? 
 
knihovna, sběrný dvůr 
Dle možností všechny 
mateřskou školu 
obchodní síť, sběrný dvůr 
knihovnu, dětského lékaře 
Bubakov.net 
Lékařské služby, školství. 
ZŠ, DDM, poliklinika, hřiště, TS, ZUŠ 
Pošta, lékárna. 
Praktický lékař Technické služby Služby MÚ 
webové stránky města, knihovnu 
Hala bios 
Bankovní služby, pošta, drogerie 
Pošta. BIOS. Kynologie Pecinov. 
Pošta 
hala BIOS 
Nové kontejnery 
poštu 
Vývoz odpadů celková čistota komunikací. 
pizza fly, czech point 



Bioska 
postu 
Já a má rodina osobně nejvíce využíváme mateřskou školku Rákosníček, s kterou jsme velmi 

spokojeni. Dále pak základní školu, lékaře. 
svoz bioodpadu 
Svoz odpadu.ZUŠ. 
lékaře, restaurace a trochu poštu 
Fitklub1155 
Holič, knihovna 
Teď právě dětský klub. 
Veřejná hromadná doprava. 
web 
Svoz bioodpadu (protože je nový a nepovinný) 
sběrný dvůr, hala BIOS 
svoz a třídění odpadů 
Služby občanského sdružení Bubákov 
sběrný dvůr, Copy centrum, 
Pošta 
Oceňuji zřízení rychlé záchranné služby 
Science Café 
poštu, MěÚ, autobusy 
BOHUŽEL ŽÁDNOU 
Knihovna - na jedničku s hvězdičkou. Hala Bios a hřiště 
Knihovna 
poliklinika 
kroužky pro děti 
Nejvíc využívám svoz popelnic, jinou službu moc nevyužívám... Město by mohlo více se zaměřit na 

rozvoj služeb , které občanům budou ku prospěchu a zajímavé. 
pošta - když není zrovna zavřeno 
Knihovna 
Postu, bankomat. 
Nákup v supermarketech, obvodní lékař, zubař. 
masáže 
Postu, bankomat. 
Knihovna. 
TSNS 
lékařské služby a knihovnu 
Autobusy 
Knihovna 
Školská zařízení, lékaři, knihovna. 
škola, DDM, knihovna 
škola, DDM, knihovna 
sběrný dvůr 
svoz odpadu, kontejnery na tříděný odpad, údržbu zeleně - vše skvělé 
bio a tříděný odpad 
Třídění odpadů, webové stránky města a měsíčník, podatelna městského úřadu, školka, zdravotnické 

zařízení 
knihovna 



pošta 
kavárna Kaffka - velice příjemné místo pro volný čas - přednášky, kino, kvalitní a zdravé občerstvení 
Pošta, bankomaty, lékárna, odpadové kontejnery, sběrný dvůr (když je otevřen). 
Škola, pošta 
MŠ 
odpadové hospodářství, zasílání SMS s informacemi 
ZUŠ, množství školních zařízení (včetně gymnázia, SOU...), akce pořádané nadšenci (Science Café, 

Růžek atd.), kroužky pro děti Obchody a služby: kadeřnictví, drogerie a papírnictví, železářství a domácí 
potřeby, obuv (zejm. v "pracovní oděvy"), Fit rodina (i když zatím nevyužíváme) 

pošta, kvalitní místní podnikatelé - např. prac. obuv, železářství, drogerie 
TSNS - sběrný dvůr a odpadové hospodářství 
knihovna 
knihovnu 
Svoz bioodpadu - za to patří MěÚ velká pochvala. 
- svoz odpadu- třídění- úklid chodníků v zimě a vlastně i v létě 
Dětská hřiště, Mateřská školka na Kocourku, NKC, Knihovna, Dětská pediatrie, Pošta 
Knihovnu. 
Dostupnost dopravního spojení 
Poštu 
Kavárna Kaffka.Rozvoz velkoobjemových kontejnerů. 
Knihovna, obchody, školka, FitRodina, jazyková škola Mimoaza... 
školu, lékaře, knihovnu 
ocenuji práci TSNS 
kontejnery 
knihovna 
knihovna, kavárna Kaffka 
Česká spořitelna, knihovna, pošta, poliklinika, cvičiště pro psy 
sběrný dvůr 
lékaře, vyvážení a třídění odpadu, internet Bubákov 
technické služby 
zdravotní péče 
knihovna 
švadlenka, broušení nástrojů 
sekání trávy, údržba zeleně a chodníků 
OÚNZ - poliklinika 
poliklinika + pohotovost, pošta, tech. služ., sběrný dvůr 
poliklinika, kadeřník 
TSNS 
ZUŠ 
svoz odpadu a prohrnování silnic v zimě 
knihovna 
knihovna 
knihovna 
poliklinika 
knihovna, poliklinika 
sms 
nákup, pošta 
škola, ZUŠ, bioodpad, úklid komunikací, městská policie 



svoz odpadu, LIDL, PENNY, lékárna, poliklinika, pošta 
školka, kroužky, hřiště 
knihovna 
knihovna 
poliklinika, markety 
poliklinika, nákupy, pošta, TS 
knihovna 
vývoz odpadu 
banky - ČS 
knihovna, NS měsíčník, lékaři, škola, školka 
poliklinika, autobusová doprava 
knihovna 
sms 
sběrný dvůr 
knihovna 
sběrný dvůr 
hasiče 
autobusové spojení, lékařská péče 
kontejnery na velkoobjemový odpad 
lékařské služby 
knihovna, obchody 
autobusové spojení 
poliklinika 
škola, pošta LIDL 
služby TS a sběr. dvora 
Technické služby - sběr tříděného odpadu 
pošta 
knihovna 
sběrný dvůr 
nové hřiště v Křivoklátské ul. 
autobusové spojení 
sběrný dvůr 
parkování na náměstí 
lékař, lékárna 
léřskou 
copycentrum, bankomat, kadeřnictví 
knihovna, poliklinika 
sběrný dvůr 
knihovna 
park 
lékařskou 
knihovna 
sms 
lékařskou 
knihovna 
sběrný dvůr 
lékařskou 
zdravotní 



sběrný dvůr bioodpad 
autobus u Lidlu, sběrný dvůr bioodpad lékaře 
sběrný dvúr 
knihovna 
sms info 
obchody. lékař 
knihovna 
prodej u vietnamců 
holič 
 

Otázka 0805:  Jakou službu naopak nejvíc postrádáte? 
 
bazén, sauna 
Myslím, že žádnou 
státní dětské jesle 
Kanalizaci v části ulice Na Spravedlnosti !!! Až ostudné, že ten kousek po léta není dodělán. 
Větší tvorba pracovních míst. 
letní koupání, promítání filmů, dětské dopravní hřiště 
- 
McDonald's, KFC, Kino, 
Kino 
bazén 
plavecký bazén-welnes 
Nepřemýšleli jste o nějakém okruhu na kolečkové brusle? 
Více divadla a koncertu, rukodelne kurzy pro dospělé.  Restaurace se zahrádkou. 
Ocenila bych povrch a cesty vhodne pro inline brusle. 
diskoteka/music bar - nejake misto, kde se mladi i starsi muzou vyblbnout, vytancovat a pobavit :-) 

spousta lidi rika, ze je skoda, ze uz nefunguje vyhlasena diskoteka na Patre a musi jezdit za podobnou 
zabavou do jinych mest, pricemz potom musi resit cestu zpet domu pomoci drahych taxi sluzeb, nebo 
cekat do rannich hodin na prvni autobus. Chapu, ze provoz nejake diskoteky by asi byl narocny a 
nakladny, ale kdyby se udelala napriklad 1x-2x do mesice, verim tomu, ze by prisla spousta lidi (urcite 
vic, nez kdyby se takova akce konala treba 2x tydne) a naklady by se vratily 

do sídliště křivoklátská by se hodily nějaké květináče s květinami 
zvýšenou pozornost policie, zvláště ve večerních a nočních hodinách - k prevenci výtržnictví a 

vandalismu 
bazén, koupalište 
Kino 
sauna, bazen 
S ohledem na počet malých dětí i náctiletých je tu nedostatek vyžití pro ně. Dále tu pak postrádám 

kulturní akce jako například koncerty, zábavy atd. Ve většině případů se takovéto akce dějí na Stochově 
a to je dle mého velká škoda.Dále pak možnosti parkování jsou zde omezené. A i přestože si platíme 
parkovací místo, musíme chodit dost daleko, abychom se ke svému autu dostali. 

veřejné přírodní koupaliště 
bankomat ČSOB, kino, sauna 
Prostor pro mládež, kde by se mohla vyžít, být aktivní, a přitom v bezpečí (bez alkoholu, drog aj.). 
Bazén, sauna. 



Divadelní předplatné 
více divadla inline dráha 
konkurenci České pošty 
Kulturní dění 
Kino (letní kino), širší síť cyklostezek, využití inline bruslení 
cyklostezku nebo inline trasu 
kvalitní restauraci, bazén, posilovnu 
Bazén, nebo alespoň brouzdaliště pro děti (např. místo té kašny na náměstí). 
městka sauna 
toho je spousta 
kino 
Asi nic, moc nas zase nerozmazlujte..! :-) 
V podstatě si myslím, že základní služby tu lidé najdou. Kulturu a hezká místa a práci máme jinde. 
Koupaliště. 
Informovanost o dění. 
slušnou nekuřáckou restauraci 
Plavecký bazén, Stacionář pro seniory. 
kvalitní předškolní vzdělávánípéče o seniory - asistenti pro osamělé seniory 
Kulturní akce 
Úklid odpadků a opravené chodníky 
čistírna, oprava obuvi 
víkendový kulturní život 
kino 
Kanalizace 
jesle, sportovní vyžití - je příliš omezené a drahé 
Prakticky neexistuje žádná zahrádka u restaurace nebo kavárny Omezená nabídka v oblasti textilu, 

masných výrobků, chybí např. pedikúra...Celkově zkrachovalo hodně tradičních obchodů - Furst, 
galanterie 

slabá nabídka lékařských služeb 
Vše nezbytné je ve městě. 
- použitelný kamerový systém- kino 
Kdyby byla možnost vyzvednout si vyhotovený občanský průkaz a pas na úřadě přímo v Novém 

Strašecí. 
Nabídka sportovního vyžití dospělých. 
Dětskou herničku 
pokud něco postrádám, nemám problém si zajet do většího města 
více alternativní kultury,  sportovních akcí pro širokou veřejnost větší možnosti využití  volného  času 

náctiletých- jejich   centrum nebo "klubovnu" 
wifi hotspot zdarma 
knihkupectví 
koupaliště, bazén, kino 
myčka vozidel 
oprava obuvi 
kino 
WC u autobusové zastávky 
oprava obuvi 
kino, krytý bazén 
žehlení a mandlování prádla 



veřejné WC, odpadkové koše 
opravna obuvi, čistírna 
dopravní 
kino 
údržba minigolfu 
lepší osvětlení 
opravna obuvi, řeznictví s funkční lidovou jídelnou 
kino, bazén 
obchod s kvalitními potravinami 
kino 
trhy 
kvalitní restaurace, bazén 
bankomat ČSOB, ERY 
pracovní místa 
bazén, kino 
policii v ulicích 
bazén 
O2, ČEZ 
konkurenci vietnamským obchodům 
dětské hřiště u RD proti hřbitovu a vodojemu 
chybí nabídka služeb péče o seniory doma 
kino 
policii 
kvalitní lékaře 
lepší restaurace 
mandl 
kino 
oprava obuvi, konkurenční lékárna 
sáčky na psí exkrementy 
kino, divadlo, bazén, taneční zábava 
veřejné WC - stále přístupné 
oficiální parkování - parkoviště pro rezidenty 
dráha na inlain brusle 
oprava obuvi 
kontaktní místa mobilních operátorů 
skatepark a místa pro náctileté 
bazén, kino 
bazén 
kavárna s hernou pro děti 
kino 
kino 
bazén 
zimní kluziště, letní kino, bazén 
čistírna 
kino, fontánu 
cyklostezky 
bazén bowlink 
dozor Měst policie 



večer není kam jít 
kulturu 
oprava obuvi 
zamčené wc 
oprava obuvi 
 

Otázka 0806:  Chcete sdělit něco dalšího, co se nevešlo do formuláře 

(příp. přiložte list)? 
 
I pres me predchozi vytky se v nasem meste zmenilo mnohe k lepsimu. Diky za to. 
Nechci 
V Novém Strašecí se nám bydlí krásně :)) 
nevim, jestli by se to dalo povazovat za sluzbu, ale myslim, ze by spoustu lidi nadchlo treba obcasne 

promitani nejakeho filmu na nejakem verejnem prostranstvi. Neco na zpusob letniho kina. Nebo 
podobou akci, jako je ples obcanu mesta, ale zkusit ji usporadat neformalne. Rekl bych, ze spousta lidi z 
tohoto mesta se zna (at uz vice ci mene, ale casto mam pocit, ze i kdyz se straseci rozrusta, porad jsme 
jedna velka komunita, ktera vetsinou umi drzet pri sobe) a urcite by se radi sesli na nejake podobne akci 

Ne 
Byl bych rád, kdyby jste společně se Stochovem zrevitalizovali cestu ze Strašecí na Stochov kolem 

křížku, třeba aby se to celé dalo projet na bruslích nebo pohodlně na kole. Kromě toho tady není jediné 
pořádné místo, kde by se dalo jezdit na bruslích (myšleno třeba okruh). 

nektere spoluobcany by chtelo zda se opet a neustale dokola radne informovat jak se ma tridit 
odpad, obcas se pri letmem pohledu do kontejneru clovek fakt nestaci divit :( a o bioodpadu ani 
nemluvim... 

Letos je to pět let, co jsem se sem přistěhovala z Plzně a musím říct, že se toho dost změnilo, 
postupně se mění chodníky (zlepšují). Sice to nejde tak rychle, jak by si každý přál, ale je vidět, že se tu 
něco začalo dít a to je moc dobře. Jen tak dál!!! 

V minulé anketě bylo občany požadováno aby se snížil nepořádek po psech, co bylo v tomto směru 
učiněno? 

Při dočasném uzavření ulice, bych navrhla na objízdné trase změnu přednosti v jízdě a lépe značenou 
objízdnou trasu. 

bereme obědy pro babičku ze školní jídelny, kvalita a množství jídla  je hrozná, tři kousky masa v 
omáčce, vodové polívky, jestli to samé jídlo mají i děti,tak to jim nezávidím, ale učitelé? to nechápu!! 

Mnoho z menších "ostud" města není bohužel snadno řešitelná Městským úřadem - vybydlené či 
zbořené soukromé domy na ČSA nebo Karlovarské, pila v Texasu, vandalismem soustavně ničené lavičky, 
zastávky, odpadkové koše... Obdivovaná městečka v Německu či jinde jsou pěkná i zásluhou obyvatel, 
pečujících o svůj majetek. Myslím, že by MěÚ měl na různé ruiny více poukazovat, aby se nepečující 
majitelé nemohli schovávat za anonymitu. 

Bylo by vhodné vybudovat chodník v Okružní ulici od dětského domu k ulici Čsl. armády nebo tam 
alespoň umístit značku zákaz stání. Pěší chůze je tam velmi nebezpečná. 

Bylo by vyborne, kdyby byla zavedena povinnost dodrzovani klidu v nedeli a o svatcich. Dotaz jsem uz 
vznasela na MeU a odpoved byla, ze kdyby se toto zavedlo, lide by si na sebe navzajem stezovali. Na to 
uz nemelo cenu dale reagovat. V oblasti novostaveb jsou lide velmi bezohledni. V nedeli pravidelne 
sekaji travniky, rezou drevo, pouzivaji krovinorezy atd. Take provadeji hlucne prace pri stavbe domu. 
Napriklad celou strechu na novostavbe delali zasadne jen v nedeli. Myslim ze je dulezite, aby si clovek 



odpocinul alespon jeden den v tydnu od hluku, ktereho je az moc za cely tyden a velmi vycerpavajici. 
Dalsi veci je paleni vseho mozneho ze zahrady. Lide pali listi, cerstve orezane stromy atd. Ceka nas zima 
a jsou konkretni rodinne domy, kde lide urcite pali odpadky (hlavne ve stare zastavbe). Zluty kour a 
sileny zapach tomu napovida. Opet jde o sileny smrad, ale hlavne o to, jaky dopad to ma zivotni 
prostredi.A jako posledni by bylo skvele, kdyby se ve straseci poslavila napriklad Billa. Penny a Lidl maji 
velmi omezeny vyber zbozi. 

Aby se více plnili předvolební sliby. 
Rapidně vzrostl počet holubů v Křivoklátském sídlišti. V minulosti bylo řešeno jejich odchytem. 
Vykácení starých ohromných keřů ve Mseckem sídlišti v zatáčce před bývalou samoobsluhou a při 

výjezdu ze sídliště u školky v Šotkove ulici 
Cesta do Rynholce je ve špatném stavu, nedá se tam projet s golfkami/na odrážedle. Někdy musíme 

jít po silnici, abychom vůbec prošli, ale to je s dětmi nebezpečné. Navíc chybí přechody - ze sídliště na 
cestu a z cesty k poli směr Rynholec, kde přechod byl. 

Pracuji v Praze, takže se dění ve městě účastním sporadicky. Z toho důvodu jsem na některé otázky 
neodpověděla. 

městu chybí architekt, renovace a údržba zeleně není citlivě propojena v určitý společný "duch". 
úpravy zeleně probíhají dle mého názoru nekoncepčně, např. chybí klidové zákoutí pro posezení, jsou 
vysázeny jen vysoké stromy bez spodního podrostu atd. 

Je potřeba udělat osvětu ohledně pohybu občanů po komunikacích. Je zcela běžné, že lidé, ať už 
starší s holemi, nebo maminy s kočárky a dětmi chodí po silnici, místo aby používali chodníky. Např. ve 
Mšeckém sídlišti, kde jsou nové chodníky, ale řidiči se musejí vyhýbat těmto osobám na silnicích.Dále, je 
problém s pejskaři, kteří si myslí, že jejich pejsek může všechno. Psi čůrají i kadí na předzahrádky domů, 
jejichž majitelé se jen bezmocně vztekají a pracně uklízejí následky. Většina psů chodí volně, nejsou na 
vodítku. jeden pes na zahrádce tolik nepokazí, ale těch procházejících psů jsou denně desítky. 
Přimlouvám se taky za to, aby ve městě byly instalovány cvičící stroje pro kolemjdoucí. Je to trend ve 
světě už léta existující, ale u nás zatím jen pomalu se rozvíjející. Myslím, že náměstí by tím získalo na 
atraktivitě. Už dnes je moc hezké. 

náměstí předělat tak, aby se v něm mohlo žít, ne ho jen obdivovat, hrací koutky pro děti na náměstí, 
zavřít úhlopříčný průjezd náměstím, podporovat například trhoviště, pravidelné strašecké trhy spojené s 
kulturními akcemi, koordinovat prostřednictvím NKC spolupráci s místními spolky a tvořivými občany 
atd.... 

Autobusove spojeni na Kladno, treba kolem poledne se clovek bez prestupu nedostane.. 
Možná by bylo vhodné postavit nové/další náměstí na spravedlnosti. Oblast je dost velká, rozrůstá se 

a zasloužila by si své náměstíčko s pár obchody/podniky.Nové ulice nemají pruh zeleně mezi chodníkem 
a silnicí, často ani nemají chodník. Developer šetří každý metr. Město by si mělo dát pruh zeleně a 
chodník jako podmínku, ať je to hezčí. To už nikdy nepůjde vrátit. 

Vybudování cesty spojující ulice Na Hrázi a Do Hlinišť. 
Na rohu Šotkovy a Havlíčkovy ulice je kandelábr. U něj často stojí popelnice a obojí zabírá tolik místa, 

že se pomalu ani nedá projet kočárkem. Popelnice by mohla stávat o metr dál, aby se dalo chodit. Od 
rohu Šotkovy a Havlíčkovy k oční optice se bojí lidé chodit, když prší. Voda neodtéká do kanálu, dělají se 
velké louže a auta "sprchují" chodce i domy. Nejednou mě tam už zmáčelo auto (a není ta, ani kam 
utéci) Viz https://youtu.be/AWuw7m3bO2M 

Myslím si, že ve městě chybí místo pod širým nebem k setkávání a volnočasovým aktivitám mládeže 
(skate park). 

postrádám kanalizaci na ulici Spojovací 
Velice špatnou vizitkou města je průjezd kamionů jedoucí na Čluz. Tranzit by měl probíhat mimo 

zastavěnou část města. 



Dodržování klidu, neobtěžování ostatních  během svátků a dnů pracovního volna. Níže uvádím můj 
návrh na vylepšení reputace a ohlasu našeho města Rád bych využil příležitost ankety města, abych se s 
Vámi podělil s nápadem, který mám v hlavě delší dobu. Jsem školitelem, a díky jazykovým dovednostem 
často cestuji po světě. Taktéž někdy pozvu své kolegy a známé ze zahraničí (USA, Austrálie, Maďarsko, 
Slovensko, atd.) na návštěvu místa, kde bydlím již více než 14 let. Bohužel, obraz, dojem, a zážitek, který 
si návštěvy odnášejí, nejí zrovna pozitivní. Pochopitelně návštěvní dny jsou víkendy, státních svátky resp. 
dny pracovního volna. A právě o tom bych se chtěl s Vámi podělit, o tom jak jsou dojmy zahraničních 
hostů, tj. reputace, kterou naše město tvoří a tudíž má.Bývá skoro pravidlem, že sousedé s oblibou 
využívají tyto dny na své pracovní, kutilské, ale hlavně hlučné aktivity. V naší lokalitě je nedělní 
dopoledne charakteristické zvukem uhlové brusky, vrtačky, cirkulárky a v letní sezoně i sekačky. 
Nejzajímavějším příkladem bylo, když se v neděli, 5. července v den státního i církevního svátku okolní 
sousedé rozhodli řezat dřevo, vrtat a sekat trávu. Předpokládám, že důležitost, urgence a kritičnost 
těchto aktivit by mohla bez větší újmy a dalších škod počkat alespoň jeden den. Skoro každá návštěva mi 
položila identickou otázku, zda neúcta vůči svátku, historickým hodnotám národa a hodnotám, je typická 
pro celý národ, nebo je to jenom místní tradice? Já sám odpověď nemám, za sebe se snažím dodržovat a 
respektovat zvyky a tradice, tudíž bych sám potřeboval poradit, jak mám správně reagovat na podobné 
otázky.Moje zkušenosti z okolních zemí je jiná, kde například v Rakousku je během neděle zákonem 
zakázaná jakákoliv pracovní, hlučná aktivita. Maďarsko zakázalo otvírací doby většiny obchodů během 
neděle, Slovensko to částečně reguluje. Možná místním zákonem daná regulace by mohla být řešením i 
pro naše město, ovšem nejsem odborníkem na tuto oblast.Doufám, že se nám společně podaří vymyslet 
řešení a přispět k dobrému ohlasu naší obce. Jelikož mám osobní zájem o nápravu, v případě Vašeho 
zájmu jsem Vám k dispozici a jsem připravený asistovat a pomoct s řešením této situace. (uvedeno 
jméno a adresa) 

Nedostatečná kapacita parkování u hřbitova.Oceňuji, že pan starosta začal využívat akce jako 
Novoroční ohňostroj k promluvě k občanům. Více takových akcí, který zvyšují pocit vzájemné 
sounáležitosti.Oceňuji vůbec zájem o naše názory a snahu vše zlepšit. Děkuji. 

Je škoda, že technické služby sídlí v centru města (uložení odpadů, parkovací plochy...), areál zabírá 
velkou část centra města. Bylo by vhodnější je přestěhovat na okraj města a toto míst lépe využít pro 
všechny občany. Například by zde mohla být moderní bytová výstavba (pozemky pro výstavbu RD jsou k 
dispozici na okraji města mimo dostupnost veškeré obč.vybavenosti)nebo park či nové moderní centrum 
města.Ještě bych více omezila nebo zakázala služby heren. 

Celkem velká pochvala, proti minulým letům výrazné zlepšení na mnoha frontách. 
Spousta odpadků u Soudňáků, kapličky v Konopase,... jezdí tam policie, nemohly by občas i technické 

služby? 
ZUŠ by si zasloužila větší a pravidelné investice do oprav, stejně tak jako snížení nájmu - !! 
Aktuální zkušenost ze včerejška- křižovatka ulic Obětí okupace, Rabasova , Rudská. Po příjezdu po 

Obětí Okupace ze směru od pizzerie není absolutně možné vidět auta přijíždějící zprava. Je to čistě o 
štěstí. Včera to bylo jentaktak. Chtělo by to zrcadlo. 

Na úřadě chybí bezbariérový vstup. 
Kvalita a obsah webových stránek města je katastrofická, dohledat cokoliv je naprosto nemožné. 

Otevírací doba TSNS - zavést alespoň jeden den v týdnu delší pracovní dobu do 18:00. 
Chybí tady PROFESIONÁLNÍ FITKO PRO LIDI. V budově staré sokolovny je to tragické. 
město by mělo připlácet seniorům a invalidům bydlícím dál od centra na taxi 
rekonstrukce parku u sv. Izidora se nepovedla 
málo kulturních akcí 
pondělí neprůjezdná Karlovarská ul. s kočárkem 
Aby vedení města bylo méně aktivní 
oprava příčného chodníku od č. 881 k 883 daleko do PENNY, LIDLU podobný obchod zde chybí 



nevšímavost lidí - stavební nedostatky na budovách 
navrátit život do centra města - zrušit parkovné, akce 
nadměrná autodoprava - kamiony 
u laviček na hřišti u SOU nejsou odpadkové koše opravit naučné tabule 
ul.J. Šotky přeplněna auty 
u školky upravit stromy, aby šlo více světla do dolních bytů 
školka Zahradní - torza pokácených stromů 
omezení ohňostrojů vyhláškou 
Vyměnit lavičky před obchodem Křivoklátském síd. a přidat 
místo Hamira parkoviště 
koupaliště, bazén 
více pečovat o prostranství u MŠ Kocourku - vozovka, chody 
cyklotrasy - Stochov, Lány 
chodník z města k poliklinice 
Park u Isidora - proč dva druhy chodníků 
řešit parkování u hřbitova, polikliniky 
Proč jste zrušili Seniorku? Setkání s přáteli u hudby 
příliš mnoho Non-stopů, secondhandů 
Obnovte NKC Seniorku. Myslete na důchodce. 
proč se kanalizace dělá u novostaveb a starousedlíci jí ještě nemají. 
Chybí služba HODINOVÝ MANŽEL 
zlepšení činnosti Městské policie - pokutování parkování v Křivoklátské ul. 
dodělat asfalt a chodníky u kostela 
špatné silnice 
větší dohled Městské policie v noci 
zlikvidovat křoví v parku Isidor 
žije se tu hezky 
umístit pevný stůl k lavičkám u Lidlu 
chybí bazén,kino, předzahrádky 
u benzinky se kouří 


