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Na následujících stranách jsou uvedeny všechny slovní
komentáře sebrané v rámci Průzkumu v dubnu 2017.
Texty jsou řazeny po okruzích ankety.

V zájmu zachování autentičnosti texty prošly pouze minimální úpravou tak, aby jejich zveřejnění
nebylo v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti (osobní jména a další údaje, které by mohly vest k
identifikaci pisatele, byly přemazány). V textech se vyskytují gramatické chyby. Tyto byly buď
vloženy pisateli (při použití internetové verze) a nebo vznikly při přepisování komentářů̊ z papírových
dotazníků.
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Otázka 0110 BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA: Další oblast
(případně komentář k Vašemu hodnocení výše):
Těžko může být zajištěna kvalitně bezpečnost dětí při cestě do jídelny, když musí jít poměrně daleko
a přes frekventovanou silnici. Možnost výstavby jídelny přímo v areálu školy jste promarnili naprosto
zbytečnou třetí tělocvičnou.
vzhledem ke zpoplatnění parkovišť u Texasu doplácíme na to, že u našeho baráku parkují cizí auta a
naše rodina má problém zaparkovat u svého baráku…to jsme dopadli, sousedi mají stejný problém....
Stav a opravy komunikací a chodníků – chodníky v Křivoklátském sídlišti se rozpadají, jsou nerovné
Vykašlete se na EU a nechte přechody takový jaký jsou a nedělejte pasti na řidiče (zúžení vozovky). V
zimě si sedněte do auta s pluhem anebo autobus a poznáte co děláte za kraviny.
Ve špatném stavu např. ulice Lesní, Vilová, Husova.
Prosím o rekonstrukci chodníku mezi MŠ U lesíka a Rabasovou ul. a o chodník kolem NKC.
Mohly by se taky někdy dodělat chodníky v ulici Aloise Jiráska. Nerada chodím v bahně nebo ve
štěrku.
provést kontrolu chodníků po rekonstrukci a uplatnit záruku, např. ul. 1. máje nedostatečně zaplněná
dlažba pískem – v zimě je chodníková dlažba nerovná, propadlé kryty vodovodních uzávěrů,
V zimních měsících se v naší ulici vůbec sníh neuklízí, letošní zimu to tam bylo jako klouzačka
(Lidická). Problém je i ten, že komunikace v Lidické ulici je propadlá a drží se v ní neustále voda. V létě je
tam rybník a v zimě kluziště.
Nedodržování rychlosti vozidel v ulici Šotkova (ti, co přijíždí od Čelechovic), U Stadionu (zvláště před a
po výuce v učilišti) a Ke Stadionu.
Autobusové spojení s Karlovými Vary. Dříve byla ujetá vzdálenost 80 km a cesta trvala přes hodinu.
Nyní je třeba jet do Prahy a dálkovým autobusem do Varů. Cesta je dlouhá 180 km a trvá 4 hodiny.
Vlakové spojení prakticky neexistuje.
Zimní a letní údržba a úklid komunikací a chodníků – omezil bych solení
V Křivoklátském sídlišti chybí cca 30 volných parkovacích míst pro návštěvy, řemeslníky a podobně.
Pokud se budou ještě budovat nová parkovací místa, je třeba je nechat volné a bez poplatků
Je možné, aby městská policie kontrolovala auta a motorky, které jedou příliš rychle po městě? Už
nám kvůli tomu někdo naboural plot a přejel kočku.
Nevyhovující stav chodníku od budovy staré pošty k vjezdu do sídliště Rakovnická, současně tam
chybí vyznačení přechodu pro chodce. Chodník je ve velmi špatném stavu, místy velmi úzký.
Nekvalitne opravovane silnice, katastrofalni chodniky na Zizkove nam. Pani Vosatkova zde take bydli,
ale zrejme ji je vse ukradene.
Al.Jiráska v dolní části kolikrát připomíná závodní dráhu frustrovaných řidičů z pražského provozu.
Chodí tudy nejen pochybná individua na Palouček, ale hlavně spousta rodičů s dětmi do MŠ a ZŠ. Dva
nabourané ploty, pár sražených koček a několikrát vyvrácená značka by mohly vyprávět.
opravy chodníků se dle mého názoru moc často nerealizují, znám mnoho míst, které jsou ve špatném
stavu už x let a nic se s tím nedělá.
Komunikace v ulici Rudská je v žalostném stavu.
Špatně hodnotím parkování pro non rezidenty v křivoklátském sídlišti. Je to ostuda. Parkovací zóna,
která zasahuje do křižovatky je v pořádku, ale stát v prostorách bez označení zóny je v 99 % na pokutu.
Ten přechod za zatáčkou kolem hospody "U Brejchů"–/Paluby/je docela nebezpečný. Z toho
dřívějšího u hospody byl větší rozhled na obě strany – tedy pokud tam nestálo auto pivovaru.
Opravy komunikaci a chodniku, by mely byt prováděny vsude a nejen v mistech, kde je vetsi sum a
ruch. Napr. ulice u traktorky.

Doprava před školou je katastrofa. Rodiče vozí děti do školy a ze školy a věčně stojí v protisměru a
policie to asi nevidí.
V první řadě, bych chtěla poděkovat za osvětlení v části Pecínova v ulici Dvořákova.Bylo by dobré,
kdyby se udělala lepší cesta, která se napojuje od Jungmannovy ulice a vede směrem do Pecínova.
V Krivoklatske ulici silena situace s parkovanim. Nevim proc misto toho velkeho travnateho placu na
leve strane od tri panelovych domu neudelate parkovani .Stejne je tam ten plac k nicemu,deti si tam
skoro nehrajou.Minimalne sikme parkovani by vytvorilo o neco vic parkovacich mist(samozrejme
zadarmo,protoze placena mista je v podstate nemozne dostat,poradnik je dlouhy jak tyden pred
vyplatou)
Bydliště u Žižkovo nám.
Nevím proč se předělává za miliony parkoviště u posilovny, které plnilo svou funkci a chodníky v
některých částech města jsou v dezolátním stavu.
Parkování v centru města – jako občan města N.S. jsem proti poplatkům parkovného na náměstí,
přespolní budiž, ale občané města by to měli mít zadarmo.Věřím ale,že by to bylo obtížně proveditelné.
Při tvorbě přechodů se prosím zaměřte na povinné normy, které nutí nesmyslně zužovat komunikace
– například výjezd na hlavní silnici od TS. Nestálo by za to dávat tyto přechody kousek dál za křižovatkou,
je to dost nebezpečné. Lepší investiční plánování s ohledem na stav komunikací – rozvrtání komunikace
ve výborném stavu kvůli stavbě vodovodu, kanalizace atd. – nestálo by za to rekonstruovat nejdříve ty
silnice a chodníky, kde již vše je a ne dělat vše za cenu dotací?
Silnice jsou celkově v katastrofálním stavu.
parkovani v miste: jsem spokojeny ale jen proto že mam placene misto ale jako navstevnik (na vice
dni) zaparkuju kde? neni moc moznosti! v krivoklatske v podstate nelze nikde nechat auto na vice dni
V ulici Ke Stadionu u bytovek před garážemi je hrozný povrch samé bahno atudíž v létě prach.... zde
po cestě z kocourku chybí odpadkové koše...
Prosim udelejte uz neco s chodnikem od elektra smer Krivokl.sidliste, neda se po nem chodit ani
pesky, natoz s detmi nebo s kocarkem. Vsichni chodi po silnici ktera je kvuli parkovisti zuzena a je to tu
silene...
Myslím si, že parkování na náměstí nepatří. Dále chodníky patří chodcům a ne automobilům. Proto
nechápu nové rekonstrukce, které jsou zaměřené na pohodlné vjíždění aut do garáží, ale nerespektují
chodce.
Mizerné sekání trávníků, zejména na Žižkově náměstí se seká až když tráva už kvete! Rozpadající se
chodníky na Žižkově nám. – hlavně že tu bydlí paní místostarostka :–(Pro samé "trávníčky" v centru
města zbytečně ubývá parkovacích míst – kdo tohle projektuje???
rozhodovani o verejnych zakazkach podpora kulturnich a sportovnich aktivit
ad Veřejný pořádek – zcela běžná je konzumace alkoholu nezletilých ve městě – na náměstí, kolem
kostela. Nikdy jsem neviděl MP, že by kohokoli z nich kontrolovala.
Po rekonstrukci chodníku na Žižkovo náměstí zůstala rozkopaná přilehlá komunikace, kterou
technické služby opravili pouze zásypem zeminy, takže stačí lehčí deštík a máme zde pěknou bažinu,
takže si bláto neustále nosíme do domu. Napadlo vás, že místo opravy funkčního chodníku by se hodila
oprava nefunkční cesty?
Nadbytečnost Městské policie, v dopravě nepřispívají ničím užitečným a v bezpečnosti pouze velmi
výjimečně. Nesmyslná dopravní úprava v sídlišti Křivoklátská, obytná zóna neplní zásadní parametry dle
technických podmínek a pouze indukuje problém s parkováním. Doplnit vodorovné dopravní značení na
parkovišti u hřbitova.
Zajistit alespoň 1 autobusovy spoj na nádraží Veleslavín. Je tam metro a je to blíž než Hradčanská –
domluvit s ČSAD.Vybudovat Hyperloop do Prahy – nebo to aspoň zanést do územního plánu a začít
připravovat. Zakázat hrací automaty a herny – úplně. Ty peníze za to nestojí. A domluvit se na tom i s
městy v okolí.

Nechápu, proč se sype šotolinou. Přes den led roztaje, šotolina do něj zapadne, k večeru to zase
umrzne a klouže to jako neposypané. Na jaře jsou pak na chodnících tuny šotoliny. Proč se nesype
pískem?
Infrastruktura: Naprosto nevyhovující situace, kdy jsou v řadě ulic parkující auta a ulice nejsou
průjezdné v obou směrech. Zlegalizovat parkování vytvořením jednosměrných ulic které jsou nejvíce
postiženy. Naprosto nevyhovující parkující auta na Čelechovické od křižovatky k hale Bios k odbočce na
Kocourek.Absence chodníku při odbočení z Čelechovické k hale BIOS. Nebezpečná a nepřehledná
křižovatka s věčně parkujícím autem.
Zbytecne se v zime moc SOLI.Malo caste sekani travniku. Malo parkovacich mist, proc stale delate
"travnicky" na ukor parkovani???
oddychové místo na paloučku a věčné party pankerských skupinek, kterých se bojí děti a nechávají za
sebou nepořádek – kamery, uklid jako trest na znečištění..
Problém je u obyvatel holobytů v Tovární ulici – narůstají krádeže a drobná kriminalita (ničení
majetku) jejich ratolestí. Bylo by vhodné uvažovat o využití jejich obyvatel k veřejně prospěšným
pracem, aby si bydlení, které jim město platí, zasloužili. Takový komfort někteří naši bezdomovci zdaleka
nemají.
Velké zlepšení kvality chodníků – na mnoha místech ve městě nově zámková dlažba (Tovární, Žižkovo
nám., úseky mezi domovem seniorů a sídlištěm atd.). Bohužel chodníky v okolí kostela a některé na
náměstí zůstávají v tristním stavu – i když lze pochopit, že nelze udělat vše naráz...
Je škoda, že oprava chodníků u NKC, nebyla pojata nějak jednotně. Na tak krátkém úseku je několik
typů a stylů dlažby, které ale vůbec nepůsobí jako jeden celek a k sobě se moc nehodí. Vzhledem k tomu,
že město vynaložilo jistě nemalé prostředky a celá úprava se dělala najednou, očekávala jsem od tohoto
kroku podstatně více. Je to škoda. Za mě zklamání, i když samozřejmě je to teď lepší než to bylo.
Děkuji vedení města za to, že zahájilo snahu o zlepšení postavení města ve věci vodovodů, kanalizací
a dodávky vody. Děkuji spolku bubákov.net za to, že poskytuje kvalitní připojení k internetu za dobrou
cenu.
Zlepšit údržbu a úklid hlavně zimní
Všude psí výkaly, chodníky v havarijním stavu
Parkování na náměstí je drahé, mohla by být aspoň první hodina zdarma
MěP by si měla zkontrolovat parkování v křižovatce, na trávě, na levé straně...Strouha Nádražní ulice
je stále ucpané listím z lip od loňska. A když ji vyhrabeme, tak to TS neodvezou, že nemají příkaz z MěÚ.
U kotelny v Křivokl. sídlišti – stanoviště pochybné mládeže. Park u Isidora, chodník, lavičky, trávník –
pěkná úprava.
V Křivoklátském sídlišti, Topinkova se stále opravuje asfalt, a je to na nic, zaprší a topíme se. Chce to
konečně odtok vody a udělat to konečně dobře.
špatné spojení do Kladna
Křivoklátské sídliště – chodník příčný od 881.
MěPO umí dávat jenom pokuty a udržet pořádek
Lipová ulice – zaparkované nastartované autobusy, neuklízí se listí z lip, chybí chodník
Hrozný stav ulice Máchova
nevhodný přechod u kadeřnictví
Psí exkrementy – stále trvající problém, děti chtějí také na trávu.
Přechody na nevhodných místech Provoz kamionů v obytné zóně2
oprava menších komunikacích opakovaná trestná činnost, vandalismus na kontejnerech
Osvětlení přechodů pro chodce
chybí noční spojení s Prahou a Kladnem
Autobusové spojení Zličín – NS... poslední spoj ve 21:15, proč ne později? Málo busů do/ze Slaného
Na některých místech jsou ještě teď zbytky podzimního listí

policie stále neviditelná, na telefonu nedosažitelná
stav chodníků, přikládám foto, byly vybudovány v roce 1975 (bez oprav)
Autobus. spojení na Kladno, Slaný příšerné. Hlavně ve večerních hodinách a o víkendech. Vím o
několika zdravotních sestrách pracujících na Kladně, které se o víkendu pomalu nemají jak dostat do
nebo z práce.
postrádám chodník na spodním konci Žižkova nám., když chci jít od panelových domů směrem ke
kostelu. Též přechod zde není.
osvětlení přechodů pro chodce
jako řidič, cyklista a pěší prosím zvýraznění přechodu pro chodce na silnici k Rynholci (zebra,
osvětlení) a určité zpomalení rychlosti od Nového Strašecí např. 70 km. Též u přechodu na panelovém
chodníku odstranění nebezpečného betonového kvádru se zbytkem vyčnívajícího železa
provoz kamionů v obytné zóně
psí exkrementy stále trvající problém děti také chtějí na trávník
hrozný stav ulice Máchova
nečinnost Městské policie – přehlížení zákazu parkování (stání) v ulici Křivoklátská
Městská policie nekoná jak má jen na náměstí se snaží (špatné parkování) to vybírá peníze
Na Žižkově nám. jezdí jak blázni. U bydliště parkují lidé, kteří jednou ráno do práce.
Autobusové spojení do Slaného je nevyhovující
Jsem velice nespokojená – nebezpečností u MŠ Rákosníček – absence chodníku, rychlost 50 km přímo
před východem ze školky.
Všude jsou psí výkaly!
nákladně vybudované chodníky kolem řadových domů jsou spíše pro auta než v zimě pro bezpečnou
chůzi!!
prosím přidat semafor před knihovnu
Znám podle vidění pouze jednoho policistu –policisté mají být alespoň lidem povědomí – kdo je zná ?
Chodník u kulturního centra, náměstí.
vysoká prašnost
špatný stav chodníku v ulici Jiráskova, velmi špatná údržba komunikací v létě – není úklid po zimním
posypu
V naší ulici B.Němcové chybí dopravní značka pro omezení rychlosti. Aut projíždí čím dál tím víc a
některá vysokou. Máme strach o bezpečnost zvláště vnoučat a ostatních dětí z ulice.
Věčné záplatování děr, nesystematické plánování inženýrských sítí, kdy se po roce rozbagruje nově
opravená silnice. Záplaty, stav silnice neřeší, jen dočasně. Spoje se trhají a vznikají nové díry.
cesta kolem tenisových kurtů + cesta směrem k Soudňáku by potřebovaly opravit
chodník od polikliniky na náměstí by potřeboval konečně opravit, neměla by po něm jezdit auta! V
Topinkově ul. nemají návštěvy kde zaparkovat! Vadí mi parkování aut v protisměru před ZŠ – vždy tam
nějaké stojí – je to velmi nebezpečné. Přijde mi nefér platit za parkování, když jdu jen pro syna do
družiny – každý den platím!
u MŠ Kocourek stojí auta na chodníku a děti chodí v blátě, špatný uklid kolem
stromy na náměstí – hrůza to samé chodníky – žádnou kašnu nebo vodotrysk – je to ostuda města
Za 20let až na pár výjimek stav komunikací a chodníků ubohý a místy katastrofální. Nebýt např.
pokládky kabelů, patrně by se v hlavní komunikaci nic nezměnilo. Přechody – za 20 let asi 5 přechodů.
Na většině míst je nutné každodenně porušovat dopravní předpisy. Jak máme vychovávat svoje děti. Jak
někdo může povolit topení tuhými palivy.
špatný stav komunikací mimo centrum města
Parkování v Křivoklátském sídlišti – katastrofa, jsem policista mohu si parkovat kde chci, i před
vchodem. O víkendu není spoj do Prahy a do práce. Bezdomovci v sídlišti a schováváme vchody.
Novostavba v sídlišti – dva neskutečně uštěkaní psi. Po noční je to hrozné, nedá se spát.

málo časté sekání trávníků (Buková jen 2–3x ročně) každý si udržuje sám
Zhotovit chodníky od Karlovarské silnice směrem k technickým službám.
MP by měla být více vidět ve městě nejen v autě.
Absolutní absence v ulici Čsl. armády
nechápu proč není spojení na Kladno to co je je absolutně nedostačující
městskou policii je možné spatřit jen při spanilé jízdě ve služebním autě, než při pochůzkách ve
městě!
průjezd nákladních aut!
Vedlejší komunikace jsou ve velmi špatném stavu
parkování pro návštěvy katastrofa
Proč se v zimě při prvním sněhu tak moc solí. Úprava okolí katastrofa. Chybí parkovací místa Žižkovo
náměstí. Málo časté sekání trávy, přerostlá – alergie.
stav komunikací – stále je co zlepšovat, protažení cest k celoročním chatám v zimě
přechod u Paluby stav komunikací v Máchově ul. méně solit
městská policie by měla hlídat sjezd u dálnice, několikrát se mi stala málem nehoda, když auto
sjíždějící z dálnice mi nedalo přednost
nefunguje autobusové spojení po městě, např. Karlovarská – poliklinika
křižovatka ul. 237 a ul. Karlovarská v hrozném stavu a nájezd na D na Prahu, ul. Rabasova je
nesjízdná, chodník v ul. Lipová chybí parkování v ul. Vackova (naproti hřbitovu) neřešené MěP, chybí
přechod v ul. Karlovarská dole, nahoře je lampa vodící čára a přechod nikde

Otázka 0211 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):
Udržovat město čisté bez psích exkrementů je složité – obzvláště, když majitelé po svých psech vůbec
neuklízejí. Koše s pytlíky na exkrementy jsou věčně prázdné a nikdo nevidí MěP, že by vůbec kdy řešila s
majiteli psů povinnost po miláčcích uklízet. Zato když letos slezl sníh, zjevily se plné trávníky – ale ani
tehdy nevyslaly TS nikoho, kdo by to uklidil – nebo nebylo nikoho vidět, to je asi přesnější. A to byla
ideální příležitost k nápravě. Teď už je na veřejných prostranstvích našlapáno.
Nezodpovědní majitelé psů, sám vlastním psa a nenapadlo by mě po něm neuklidit, když nestihneme
dojít za město na pole.
ohledně odpadkových košů – byla bych ráda, kdyby se umístili odpadkové koše i na ladu nebo tam,
kde by jste nechtěli mít psí výkaly, já mám 2 psy a uklízím po nich, ale když nenarazím na koš, jsem z
toho naštvaná a městská policie by mohla na uklízení po psech více dohlížet, nechápu majitele psů, který
to neseberou, i přes to, že ty koše leckde jsou, tak výkalů okolo košů je nějak moc, neuvažovali jste o
nějaké službě, která by zajišťovala odklízení psích výkalů, protože na druhou stranu platím za psy městu
docela dost, na to, že je mám v RD.........město vypadá nevzhledně, když jsou všude psí výkaly.........
úklid po psech – měl by být postih majitelů psů, kteří po svých psech neuklízejí
Náměstí by se mohlo stát místem odpočinku, relaxace, kultury, vizitkou města. Nikoliv jen
parkovištěm a nákupní zónou. Občané Mšeckého sídliště nemají sice zájem o pokácení velkých stromů,
ale mají stále zájem o každoroční odbornou údržbu zeleně, která se ale nekoná. Sídliště je plné
nekontrolovaného křoví.
Uvítali bychom častější odvoz biodpadu.
Ulice Příčná se stala hromadným psím WC. Nejen lhostejnost majitelů psů, ale i naprostá absence byť
jediného koše v širokém okolí může způsobit vážný hygienický problém. Často si zde hrají děti a trávníky
jsou plné exkrementů.

Stává se, že kontejner na bioodpad není až 2 týdny vyprázdněn – v jarních měsících, kdy lidé začínají
pracovat na zahradách, je proto velmi rychle plný. Nehledě na to, že s teplejším počasím jsou pro
obyvatele bytů v blíznosti nesnesitelné výpary právě z bioodpadu + v létě přítomnost much a jiného
hmyzu. Ale jinak je samozřejmě fajn, že zde kontejner je. Na sídlišti chybí alespoň 1 kontejner speciálně
na nápojové obaly (oranžový). Další kapitolou je úklid pejskařů po jejich psech. Samozřejmě, že věc se
těžko pohlídá, záleží ne na psovi, ale na páníčkovi a jeho svědomí, ale bylo by fajn častěji pejskaře
pokutovat (již jsem byla svědkem, že MP projela okolo pejskaře, který nechal výtvor svého psa
nepovšimnutý!) , neboť roztátý sníh po zimě odhalil veškeré neřesti našich občanů, a dokud se poprvé
neposeče tráva, zaneřáděné zelené plochy zůstanou. Chodníky mohou douufat ve vydatný déšť. Nad to
dodávám, že jsem již několik let nenašla v místě, kde by měly být k dispozici papírové / igelitové sáčky na
psí exkrementy, vůbec nic, vše je prázdné a koš, který je pod tím, již dlouho nikdo nevysypal.
Málo odpadkových košů v okrajových částech města, kam lidí chodí na procházky. Úklid listí byl v aleji
v ul. U Stadionu na podzim minimální, v aleji zůstala vysoká vrstva nesklizeného listí a lidem při větru
létalo do zahrad. Dokonce pan Neustupa, pan Hubatý a druhý pan RNDr.Neustupa shrabovali listí sami v
aleji, neboť údržba vlastních zahrad byla marná, když po větru bylo na zahradě opět nafoukaná vrstva
listí z aleje.
sběrný dvůr otevřen v nepravidelných a divných časech
Chybí odpadkové koše na psí exkrementy. Multikára na úklid chodníků je příliš těžká, takže se
vyjíždějí koleje i na nově zbudovaných chodnících. V zimních měsících se používá příliš mnoho solení
chodníků.
Kontejnery na bioodpad by meli byt vyvazeny casteji. Technicke sluzby se rozcilu a navic pokutuji za
to, ze lide davaji veci vedle popelnice. Ale vina je na obou stranach. Pokud by byl kontejner vyvazen
dostatecne casto, lidé by nemeli potrebu davat biodpad vedle.
Kontejnery na boipad by meli byt vyvazeny casteji. Technicke sluzby se rozcilu a navic pokutuji za to,
ze lide davaji veci vedle popelnice. Ale vina je na obou stranach. Pokud by byl kontejner vyvazen
dostatecne casto, lide by nemeli potrebu davat biodpad vedle.
Ve městě je nedostatek košů na psí exkrementy. Jako pejskař jsem nucen téměř celou procházku nést
psí exkrementy s sebou, jelikož koncentrace veřejných odpadkových košů je kriticky nízká. Velice
nekomfortní. Ocenil bych větší podporu pejskařů, kteří jsou zodpovědní a záleží jim na příjemném,
čistém a nepáchnoucím okolí.
po psech si uklízí větší část pejskařů, ale přeci jen se najdou jedinci , kteří neuklízí. Je hodně na
občanech, aby si to ohlídali, neboť MP na to nemá čas .
Nedostatek odpadkových košů od prodejen Penny a Lidlu přes sídliště Rakovnická, lidé odhazují
odpadky od potravin, které konzumují po sídlišti. Sama vlastním psa, uklízím po něm naprosto vše, ale
lidé kteří chodí do prodejen Penny a Lidl pouštějí své psy volně po sídlišti a neuklízejí po nich, když ti tam
samozřejmě udělají svoji potřebu. U domu č.p. 685 byl sice umístěn kontejner na bioodpad, ale pro tak
velkou oblast je zcela nevhodné jeho vyvážení. neustále je přeplněný a nevyprázdněný. V létě se navíc
kolem něj objevují hejna hmyzu a vzhledem k tomu, že je kontejner postaven u oken domu, bývá s tímto
hmyzem velký problém. Zároveň u domu č.p. bylo místo pro odpad vytvořeno jen pro jeden kontejner,
TS tam pak umístily další 3 kontejnery, ale místo neupravily. Takže kontejnery na odpad stojí na travnaté
ploše přímo pod okny domu, v létě není možno ani okna otevírat pro různý zápach. Je třeba toto
urychleně vyřešit.
Chybi komplexni plan verejne zelene. Katastrofalni NEsekani travy. Ostudna pece o periferie mesta.
Misto nesmyslu jako je fontana na namesti vyuzijte finance na udrzbu stavajicich veci!
Po psech drtivá většina majitelů neuklízí, není snad chodník, kde by nějaká ta šiška nebyla. Městská
policie to stíhat ani nemůže, ale snad by pomohlo okolo parčíků umístit koše se sáčky, jako je to v jiných
městech. Možná časem se výchova "pejskařů" zlepší.

Košů na odpadky je podle mě velice málo. S tím souvisí neochota uklízet exkrementy po psech.
Rovněž sáčky na exkrementy jsem zatím viděla pouze v sídlišti Křivoklátská. Neříkám to jako majitel psa,
ale jako člověk, který uklízí před svým domem cizí hovínka. Vím, že je těžké lidi hlídat a postihovat za
neuklízení, ale tím víc je třeba jim k uklízení "dopomoct" dostatkem košů a sáčků. Některé lokality jsou
přímo nechutné, např. proti hřbitovu, nebo park vedoucí k fotbalovému hřišti. Svoz bioodpadu mi rovněž
přijde nedořešený. Do 5. dubna se vyváží hnědé kontejnery jednou za měsíc, směšné... Kolik jich ve
městě je? Naplní se během prvních dní odpadem ze zahrad a lidé, kteří by chtěli separovat odpad např. z
vaření mají smůlu. Opravdu motivační cesta k ekologii. Ano, už vím, že je možné si objednat a
pronajmout popelnici jen pro sebe, ale informoval o tom někdo? To samozřejmě souvisí s tím, že letos
jako každé jaro velká část občanů, co mají zahradu a nevejdou se s materiálem po úklidu do
biokontejneru, tak co s tím udělají? No zapálí to. Je to přece zadarmo a proč neotrávit půlku ulice
čoudem z listí a větviček? Všechny to štve, ale všichni to dělají, MP nezavolá nikdo, nebudeme na sebe
přece bonzovat. Další kapitola je to, jak lidi "třídí", jak se v kontejnerech objevuje směsný odpad mezi
papírem apod. A v neposlední řadě bych chtěla říct, že se mi několikrát stalo, že byly kontejnery na
tříděný odpad vyváženy velmi brzo ráno, cca v 5. Moc příjemné.
Více pohodlných laviček s oporou...
Málo kontejnerů na tříděný odpad – věčně přeplněné
Kontejnery na tříděný odpad se nevyvážejí.
Město se rozvíjí na okrajích, ale chátrá v hlavních ulicích. Náměstí je pořád hezké, ale průjezd městem
je ostudou. Vím, že to město nemůže moc ovlivnit, ale když už se ptáte...Přes přibývající kontejnery na
tříděný odpad jsou tyto často přeplněné. Dobrá zpráva, že občané třídí, ale je třeba jim více vycházet
vstříc.Nová otevírací doba sběrného dvora je fajn, ale uvítal bych třeba 2 hodiny v neděli odpoledne.
přesto, že dochází k zvelebování náměstí, domnívám se, že by bylo tyto kroky činit v nějakém
konceptu. Nechat si vypracovat nějakou studii revitalizace náměstí a tu postupně naplňovat. Co se týče
kontejnerů na tříděný odpad je to naprostá katastrofa. Kontejnery jsou neustále přeplněné a v jejich
okolí je neustále nepořádek. Dříve vše fungovalo....
uklid po psech je imho vec majitelu psu, ale kdyz bude vice kosu na bobky a budou i pravidelne(!)
doplnovany pytliky tak ok zamestnanci sberneho dvora porad nejak pokulhavaji..dost laxni pristup..
chtelo by to nejahou novou krev s eko citenim,verejna zelen porad bida, vysadba stromu po sidlistich to
nezachrani. letnickove zahonky komunistickeho tipu jako na namesti b. smetany jsou taky uz prezitek.
inspiraci bych hledal napr. v dolnich brezanech
http://www.dolnibrezany.eu/files/fotogalerie/KSAN4311.jpg
Pokud mame tridit, tak by na to taky melo byt misto a ne porad plne kontejnery
Zeleň města? Možná by měl být vytvořen koncept zeleně a nejen zeleně ale celého města a jeho
veřejných prostor.
Město je poseto psími exkrementy. V jiných městech jsem se s něčím podobným nesetkal. Během
víkendů, když se provádí nejvíce práce, tak jsou kontejnery plné a odpad není kam dávat. Častější svoz.
Altán na šibeničním vrchu neustále rozbitý. V jiných městech si s vandaly umí poradit a svůj majetek si
ničit nenechají.
Nepřítomnost sáčků, odpadkových košů na zvířecí exkrementy.
Proč proboha řešíte nějakou kašnu na náměstí, když se celé náměstí rozpadá? Kašna je to poslední co
v našem zanedbaném městě potřebujeme, stejně se o ni nebudete starat. Málo se sází a hodně kácí :–(
uklid po psech nekdo dela? nevsimli jsme si :–/ nebylo by od veci provest nejakou osvetu obcanum,
zavest zase "psi" pytliky a kose a nejlepe i udelovat sankce za neodklizeni vykalu panickum, jez na to
dlabou :) btw. Mestska policie beztak neni ve meste prilis videt, aspon by si dali pejskari vetsi pozor a
nenechali sve pejsky kalet na chodniky a pred nas vchod :)
Uvítali bychom službu odběr nebezpečného velkoobjemového odpadu

Náměstí– vypadá stejně nebo i hůře než před 25 lety / to tam bylo alespoň spousta květin/. Stále
čekám, že už konečně dostane náměstí dostane svůj původní barokní ráz. Už 25 let doufám, že někam
odvezete Rusa a vrátíte tam sv. Jana. Dočkám se? ....Tříděný odpad– Situace se podle mě zhoršila.
Kontejnery jsou každý týden přeplněné, na druhé straně vidím spoustu lidí, kteří cpou PETky do popelnic
a je jim to jednou. Nebylo by vhodné jako v jiných městech přikročit k rozšíření třídění formou pytlového
sběru? Myslím, že to je jediná možnost, jak takové lidi motivovat ke třídění. Rovněž by bylo vhodné
přispět občanům na kompostéry.
TSNS zřejmě uklízí jen tam, kde je na ně vidět – zametání chodníků v létě a odhrabávání sněhu v zimě
funguje pouze tehdy, když si někdo stěžuje...
Nedostatečný úklid po psech v oblastech dětských hřišť a sídlišti.
Velmi špatné ovzduší, spousta lidí topí uhlím ve špatných kotlech a spaluje bůhví co. V zimě se nedá
větrat. Je tu horší vzduch než v Praze. Město má legislativní nástroje a neřeší – aspoň největším
hříšníkům pohrozit.
Proti okolnim obcim je zelen v NS katastrofalni. Chybi uceleny styl, koncepce. Strasny amaterismus.
bio odpad vlastníme nádobu, ocenili bychom častější svoz i l x týdně možná malá kapacita nádob na
bio ve sběrných hnízdech – zde pocituji spíše "spořivost" spoluobčanu, kteří si popelnici nepořídí, ale
zaplňují popelnice které by měli být spíše pro obyvatele paneláků (jak je donutit?) Řešení náměstí –
soutěž o kašnu je úsměvná, hodnotit vzhled kašny, lze až po známém umístění – směšujete hrušky s
jablky. Nejprve je třeba ujasnit vzhled náměstí – kašna v centru, nebo jinde poté možno vybírat design
kašny.
Ve městě je málo odpadkových košů? Psí exkrementy taháme pěkný kus než narazíme na nějaký koš.
Množství psích exkrementů je pořád veliké. Mnozí občané po psech neuklízejí.
Přibylo dost nových laviček. Škoda jen těch rozbitých v okolí kostela.
Docela pěkně se podařil zimní řez stromů v ulici Karlovarská. Uvítala bych více laviček ve městě. Nebo
alespoň pro začátek opravu těch starších, poničených.
Lidé, zejména ti, kteří nemají zahradu, jsou zvyklí trhat a sbírat jablka, hrušky, švestky, mirabelky,
třešně či vlašské ořechy v okolí města. Vedení města páchá to strašné zlo, že jim ta loviště kácením a
mýcením ničí se zdůvodněním, že je to staré a neudržované (platí pro sady), nebo že je to nepořádkem,
který má být vyčištěn (platí pro náletové mladé plané ovocné stromy). Děje se to tak, že buď přímo
město kácí, nebo město nařizuje majitelům pozemků, aby svůj pozemek vyčistili. Neodstraňujte planě
rostoucí dřeviny, nelikvidujte sady! Nechte to být, nechte to žít! Nenuťte majitele pozemků, aby
odstraňovali náletové dřeviny! Ve městě chci jabloně, hrušně, myrobalány, břízy, vrby, modříny, osiky,
lísky a podobně. Jsem proti jejich nahrazování stromy a keři, o nichž se v dnešní době hlásá, že jsou
vhodné do měst! Vadí mi, že trávníky jsou sekány v létě na příliš krátko, protože následkem toho je
pomření živočichů v trávníku žijících a těžké poškození trávníků. Zdůvodnění: (1) Část živočichů je zabita
samotným sekáním. (2) Posekání nakrátko sníží schopnost trávy přežít letní horko a sucho, trávníky po
posekání v létě zcela zežloutnou a uschnou, zbude jen holá udusaná zem se žlutými suchými zbytky
trávy. (3) Živočichové z někdejšího trávníku nemají kde žít a vyhynou!
Úpravy a opravy ulic a budov se dějí chaoticky, město by mělo jejich styl sjednotit a provádět tak, aby
měly nějaký nápad. Buď s městským architektem, nebo s využitím architektonických soutěží.
nepořádek na pozemcích – u parkoviště v Křivoklátském sídlišti a druhý směrem k Hořkovci
Málo laviček a odpadkových košů
Náměstí je smutné a chudé
Ve sběrném dvoře dostupnost kontejnerů za 1, ale jak to tam vozit Proč v dolní části Nádražní ulice,
kde je hodně zahrad, je velký kontejner vyvážen jen 3x za rok? Prvně až 10. 5.
Na náměstí – záhony s růžemi stav žalostný

Od parku na náměstí nemám kam vyhodit např. papír od exkrementů. Lepší vzhled Křivoklátského
sídliště. Chválím ze zadní části sportovní areál. Obchod, který vedou Vietnamci je pro nás dobrý, ale
rozpadá se.
Nevhodná pracovní doba sběrného dvora
Chybí odpadkové koše pro psy
špatná otevírací doba sběrného dvora neudržovaná Lipová ulice
častější vyvážení tříděného odpadu
Málo košů na psí exkrementy, pokutovat pejskaře.
Málo laviček
kulturní dům katastrofální stav
sáčky na psí exkrementy kontejner na třídění kovů
Odpadkové koše jsou v dostatečném množství, ale pouze na frekventovaných místech.
Je potřeba řešit neudržovanou zahradu v Křivoklátském sídlišti, padající plot, neestetické,
nebezpečné
není zcela dořešen prostor okolo nádraží, parkují zde kamiony, nepořádek, špatný stav chodníku i
zastávky na autobus
Zeleň v Texasu je tragická
odvoz bio popelnic by měl být na jaře častěji
Na stanovišti kontejnerů u školky U Lesíka chybí kontejner na bio odpad. Pokud byl v minulosti
přeplňován, proč TS místo dalším kontejnerem naopak nedoplnily?
v této oblasti je ještě co zlepšovat, např. prolézačky pro děti, skluzavky, doplnění písku na pískovišti,
parkoviště, rozpadající se chodníky, u garáží chybí osvětlení, málo kontejnerů na tříděný odpad, sáčky na
psí exkrementy, v zimě je málo zásobníků s posypem...
bývalé Hamiro – polorozpadlé stavby, bývalá alej směrem k Hořkovci. Oba pozemky neudržované.
Kontejnery na bioodpad – v době sezónních prací je třeba vyvážet častěji
odpadkové koše jsou v dostatečném množství, ale pouze na frekvent. místech (náměstí, okolí NKC), v
jednotl. ulicích často nenajdu žádný, kam bych mohla odhodit sáček s exkrementy mého psa a nesu si s
sebou tento "poklad" přes půl města
je potřeba řešit neudržovanou zahradu v Křivoklátském sídlišti, padající plot, neestetické, nebezpečné
pro děti
v některých částech města je dost střepů od skla u kontejnerů
málo laviček
málo košů na psí exkrementy
nedostatečná pracovní doba v TS
Sami máme pejska malého vzrůstu a uklízíme, ale po větších psech málo kdo uklidí.
ve městě chybí sáčky na psí výkaly. Lidé po sobě moc neuklízí.
Po městě nejsou koše na psí trus!! Rybník Fortna – na vodě plavou odpadky a rákosí, břeh upravit –
vysekat. Fortna na bioodpad nemá kontejner.
Málo velkých kontejnerů na bioodpad! Všude na chodnících a trávě psí výkaly!
Doufám, že TS už mají povolení na ukládání keřového a stromového odpadu (to je také bio)
odpočinková místa – mírné zlepšení (okolí jídelny), ve městě celkově velká bída!!!
Lavičky na Paloučku již skoro neexistují.
Velký nepořádek po zimě se zatím nezačal uklízet – mnoho prachu všude, kde jsou zametací vozy?
málo košů
prodloužit otevírací dobu ve sběrném dvoře v jarních a letních měsících
Bydlíme v rodinném domě a nádobu na bioodpad máme.
náměstí – chtělo by to nějaké keře, více zeleně a laviček v parku, lidé neuklízí po psech, stále plné
plasty v Topinkově ul.

Stav náměstí, pokud nepočítám opravy havarijního stavu beze změn. Naprosto zbytečná komunikace
skrz celé náměstí. Ostuda města ve srovnání byť s vesnicemi v okolí. Za 20let v dobé dotací se tady nic
nezměnilo. To o něčem vypovídá. A pár drobných výjimek to nezachrání. A sázet stromy před okna
paneláků asi také nic nezmění. Ta logika.
odpadkové koše mimo centrum chybí, lavičky též
Pokácení zdravých smrků v sídliště Křivoklátská, jen jeden mrzák, viditelně nemocný se tam nechal.
Který kretén sází stromy před okna.
Absence oranžových kontejnerů.
sama mám psa a poctivě po něm uklízím, ale jsem jedna z mála!! mělo by se uklízet i těsně za
městem, vypadá to děsně, venčit psa hned na cestě – uklízím i tam"rybník" pod školou – okolí je
neudržované v rybníce je špína a za popelnicemi u něj věčně vypadané odpadky – měl by se udržovat,
dát kolem chodníček, koše, lavičky a cedule, ať si lidé uklízí po psech – není vyjímka, že neuklízí ani na
chodníku
nepořádek na autobusových zast.
kritické parkování v Jungmannově ul, auta která už nejezdí
kontejnery na oleje
Vzhled z obou stran Křivoklátského sídliště.
chybí odpadkové koše na cestě do Pecínova
parkování cizích aut bez pohybu, špatné lavičky u Bios
Zanedbaná následná péče o zeleň. Náměstí, vodní prvek je dobrý nápad, ale nejprve bych řešil
náměstí komplexně nevhodná silnice uprostřed náměstí, spadané zídky ve spodní části a tak naoko
opravené, žádné centrální shromáždiště.
Parkoviště plné vozů, které neplatí zastání a policie to neřeší, nelze pak zaparkovat. Chodník
posílám foto
úklid po psech je na majitelích psů
nevhodné stromy v sídlišti kolem parkovišť (břízy alergeny, semena zanáší pilové filtry os. vozů)
více kontejnerů na Mackově hoře na komunální odpad
pořád plné kontejnery na plasty a papír
vzhled veřejné zeleně – posílám vám fotky stromů, které by chtělo dát do pořádku, dělá to ostudu
T.S.+ N.S.

Otázka 0310 VOLNÝ ČAS: Další oblast (případně komentář k Vašemu
hodnocení výše):
Problémem města je, že NKC se zaměřuje takřka výhradně na pokleslé pořady pro dospělé i děti, o
nichž se ani nedá říci, že jsou kulturní. To, že je natřískáno, není argument. Kvalitní kultuře je třeba
postupně po léta diváky učit. Nabídka se naopak přizpůsobuje. Drobné zlepšení – alespoň jeden koncert
"vážné" hudby ročně. Je však s podivem, že oproti nabídce městských kulturních akcí stále převažují
kulturní akce pořádané jinými subjekty, často nadšenci (AVČ, přednášky v muzeu, kulturní akce v
knihovně z čisté dobroty zaměstnankyň, Čtyřlístek a další), často za okázalého nezájmu obce. To je dost
škoda. Ona i takzvaná galerie Viktora olivy je spíš ostuda – copak galerie vystavují nakopírované
zvětšeniny ilustrací z knížek? Podařilo se dobře kulturychtivé diváky nasměrovat jinam – do Rakovníka,
Kladna, Prahy. Jestli je toto cílem, pak je všechno v pořádku.
chybí možnost finančně dostupné možnosti jazykového vzdělávání seniorů

Město má velký potenciál pro pořádání různých kulturních a společenských akcí, mnoho občanů by se
jistě zapojilo i do dobrovolnických činností. Dokážeme si vyrobit vlastní zábavu, nepotřebujeme za ní
dojíždět. Co se týče života rodičů na mateřské dovolené, chybí základní věci, např. kam mohou matky s
kočárky vyrazit na výlet? Všude je nutné překonávat rušné silnice, nebo polní cesty, které jsou s
kočárkem nesjízdné. Naučná stezka Novostrašecka vede značnou částí po silnici, na Mackovu horu není
ani přechod, stejně jako tak není chodník ve směru ke Mšecké oboře či směrem na punčochu. Matky se z
města do přírody nemají prakticky možnost pěšky dostat. Další věc je pak rozvoj a vzdělávání rodičů na
mateřské dovolené. Věřím, že mnoho z nich lační po rozptýlení, informacích, kontaktem se světem
dospělých. Je zde velký potenciál takové dále rozvíjet večerními kurzy, přednáškami, kulturou nebo je
také zapojit do aktivit města.
Opětovně – chybí plavecký bazén. Ale ten je asi v nedohlednu. Dále uvítáme provoz městské
knihovny i v sobotu dopoledne, my pracující v Praze se tam jinak nemáme šanci dostat.
Příjemné prostředí u dětského hřiště vedle haly BIOS (dostatek laviček, udržovaný trávník, vhodné
dětské houpačky a prolejzačky, dostupnost občerstvení). OPAK je dětské hřiště v Křivoklát.sídl.
(nemyslím sportoviště u parkoviště)
S nabídkou služeb knihovny jsem velmi spokojena, ale nevyhovuje mi otevírací doba. Bylo by na
zvážení, zda třeba 1x měsíčně by nešlo knihovnu provozovat na cca 2 hodiny i v sobotu. Pro pracující a
dojíždějící čtenáře je otevírací doba nedostatečná.
Fetaci ve meste.
Chybí dopravní hřiště a sportovní park pro náctileté.
Celkově mi přijde, že se ve městě nic moc neděje a je to škoda. Ale neberu to jako zásadní, pokud
chci něco podniknout, hledám možnosti v Rakovníku, Kladně, Praze. Osobně bych nejvíc ocenila kino a
saunu, případně solnou jeskyni, bazén. Knihovna mi přijde dost omezená a neaktuální. Navíc na
atraktivní tituly se dlouho čeká, tudíž tam nechodím.
Sportoviště jsou zbytečně předražená.
Možnost sportovního vyžití pro mladez starsi 15 let, chybi ve meste misto pro vyuziti in-line brusli.
Skoda ze musime jezdit na Stochov, do Rynholce... u nas ve meste by se to rozhodne dalo
zrekonstruovat, otazka jsou penize. Je nepochopitelné parkoviste za miliony, kdyz je dostačující, vetsina
by uvitala zrovna drahu na brusle.
Chtělo by to víc akcí jako jsou zázraky vína. Je milé vidět jak se sejde tolik lidí z jednoho města, jelikož
na kulturních akcích v duu skoro nikdo není nebo stejní lidé.
Velmi chybí in-line dráha jak pro dospělé, tak i pro děti, pro které je nebezpečné jezdit po silnicích
mezi auty.
Knihovna by zasloužila více peněz na rozšíření své nabídky
NKC se zlepšilo, ale bylo by dobré přitáhnout tam místní akce (divadlo, Čtyřlístek nejen 1–2krát za
rok). Kaffka se snaží ale občas praská ve švech.
Neumím odpovědět, nevyužívám.
Knihovna je chloubou města. Veliké poděkování patří zaměstnancům!
U kulturních akcí je velký rozdíl v tom kdo je pořádá. Akce města bývají nepromyšlené a často
ukradené nějakému straseckemu spolku
Meli byste neco delat s detskym hristem v Kriv.sidlisti, katastrofa, rozpada se, dvete chybi no hnus, at
maminky nemusi s detmi chodit na hriste pres cele Strašecí :–(
Kultura ve městě jako kdyby nebyla. Pop–kultura neexistuje vůbec (pouze Na Růžku, což není zařízení
města). Zbytečná, nenavštěvovaná galerie v NKC brání v pořádání akcí (např. plesů) s početnějšími
návštěvami. Zrušení tradičního Plesu občanů místo zlepšení dramaturgie?! Domníval jsem se, že výměnu
pracovnic na NKC dojde ke zlepšení kulturního života ve městě, ovšem nastal pravý opak. Možná by
stačilo vzít si v této oblasti příklad ze sousedního města –Stochova. Zničené neudržované minigolfové

hřiště. Absence zimní ledové plochy na lední hokej. Hokejbalové hřiště nemá zimní využití. Absence
koupaliště
Chválím Kamila Černého – jeden z mála kdo tady dělá svou práci opravdu profesionálně i ve svém
osobním volnu, což se o vedení města říct rozhodně nedá. Nabídka kulturních programů v NKC je k
smíchu – aspoň že jste okopírovali od pecínovských Tvořivé dílny o Velikonocích.
sportovni vyziti ve meste se znacne zlepsilo, i deti a teenageri maji na vyber z rady sportovnich
aktivitjedine co zde postradam a musim hledat mimo mesto je inline trasa a mohlo by se zde trochu vyjit
vstric cyklistum :)
Na Kocourku je dle stránek města možnost minigolfu, který již není dlouho přístupný a není žádná
možnost náhrady.
Dříve byl kocourek dostupný veřejnosti zadarmo – co ho zase odemknout? Nestojí ten správce více
peněz, než se vybere?
hřiště pro teenagery – skate, street parkur....
Rozhodně tu chybí cyklostezka i nějaká dráha na bruslení či jízdu koloběžkou. Jezdíme proto do
Tuchlovic.
Velký problém vidím u hokejbalového stadionu. Místo aby sloužil všem, stalo se z něho soukromé
sportoviště pro hrstku vyvolených – hokejbalový oddíl, které jim platí město. Dnes je tam výběh pro
velké psy správce, děti tam nesmějí, občerstvení nefunguje, v zimě se nová plocha neleduje, i když je
tam studna a voda zdarma. Správci areálu od hokejbalistů minigolf nikdy neudržovali a nechali ho
nezničit a postupně rozkousat psy.
V knihovně bych uvítala více interaktivnějších knih pro předškoláky.
Ve městě je už dostatek sportovišť, která mají svou provozní dobu, jejichž použití je zpoplatněno,
která mají svůj provozní řád plný zákazů, která jsou velmi kvalitní a často splňují tak přísná kritéria, že by
se na nich mohly hrát ligové zápasy. Tato sportoviště jsou vhodná pro organizované skupiny (tělesná
výchova školáků, sportovní kroužky, sportovní kluby, skupiny dospělých). Neorganizované skupiny dětí a
mládeže si cestu na ně nenajdou! Ve městě téměř chybí kdysi hojná sportoviště, na něž nikdo nedozírá,
na něž může každý, na něž může člověk kdykoli, na nichž nejsou omezení, zákazy a příkazy, na která je
vstup zdarma, a která mají nestandardní rozměry, špatný povrch a chybí na nich mnohá značení. Taková
sportoviště bývají využívána neorganizovanými skupinami dětí a mládeže a neorganizovanými skupinami
dospělých. Jednou z příčin nedostatku tohoto druhu sportovišť je, že bývalá sportoviště tohoto druhu
byla za hodně peněz opravena a po rekonstrukci zprovozněna jako sportoviště popisovaná v prvním
odstavci tohoto komentáře. Je potřeba, aby ve městě byla sportoviště obou druhů!
lepší péče o dětská hřiště
Hřiště Rákosníček je velmi zanedbané, písek v pískovišti prakticky chybí, všude rozlámané hračky,
nepořádek hřiště Bios – potřeba nějakého přístřešku, altánu a více míst k sezení. Více herních prvků.
Pro maminky na rodičovské málo nabídek
Byly slíbeny zájezdy do pražských divadel.
žádné koupaliště
Ukázková činnost knihovny
chybí zde pořádná restaurace, kino, koupaliště dostatek obchodů
1 hodnotím cvičiště pro psi
Na Spravedlnosti není dětské hřiště
vyžití pro seniory – AVČ + 3 cvičítka u Rákosníčka?
chybí kino, diskotéka pro mladé, slušná kavárna, příjemná restaurace...
v Křivoklátském sídlišti je krásné hřiště, ale 5 m vedle je zarostlá zahrada s plotem v havarijním
stavu,přes silnici polorozpadlé budovy v Hamiru.Na obou pozemcích hrozí úraz dětí.
chybí in–line stezka, kino, skate park, myslím, že v aglomeraci Stochov, N.S., Kačice, Lány, Tuchlovice
by se uživilo i koupaliště. Chybí restaurace s venkovním posezením.

Chybí vyžití pro děti nad 12let, např. skatepark
chybí využití pro děti nad 12 let např. skatepark
možnost bruslení? plavání?
Málo hřišť pro předškolní děti, nejhorší Texas – sídliště
Více hřišť jako je v Texasu, chybí ještě jedna městská sportovní hala viz. Stochov
chybí tu plavecký bazén
Mládež se nemá, kde scházet, chybí klubovna, kam by mohla chodit, proto vysedává a kouří na
schodech před NKC.
bylo pěkné dětské hřiště v Topinkově ul. mezi vysokými paneláky
Knihovna super. Programy NKC – zkuste se podívat na program Stochova. Dětská hřiště, hnusný písek
na celé sídliště a dvě prolézačky. A rodiče se mají vejít na jednu lavičku_? Rakovník – hřiště každých 200
m a krásná. Nebýt Lidlu, tak jediné hřiště na celé městě. To je tedy opravdu čím se chlubit.
Chybí cyklotrasy
Zřízení sportoviště pro seniory ve volné přírodě – včetně hřiště u STS je zanedbané, nevyužité.
pocházím z Kladna a nebydlím zde dlouho př. postavit skate park, atletickou dráhu lepší dětské hřiště

Otázka 0406 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST: Další oblast (případně
komentář k Vašemu hodnocení výše):
velkou ostudou města jsou záchody pro veřejnost v poliklinice, pouze 1 záchod, který nejde ani zavřít
na kliku a pořádně spláchnout, neni zde ani toaletní papír ani utěrky na ruce
Nutně potřebujeme novodobého praktického lékaře, pediatra a dentistu.
Parkování u polikliniky se zdá být i přes navýšení kapacity v některých časech nedostatečné.
pro vysokoškoláka, který zrovna není učitel, je pracovních příležitostí dost málo.
poliklinika potřebuje celkovou rekonstrukci především interiéru a okolí, některé lékařské služby by
bylo dobré rozšířit resp. zvýšit dostupnost
Bohuzel jsou ve meste jen dva prakticti lekari. Jeden je opravdu hodne zoufaly a druheho ma
nahradit dcera, ktera je k pacientum neprijemna.
Bohuzel jsou ve meste jen dva prakticti lekari. Jeden je opravdu hodne zoufaly a druheho ma
nahradit dcera, ktera je k pacientum neprijemna.
Odporne interiery polikliniky, male parkoviste.
Jsem ráda, že některé specialisty lze navštívit v poliklinice bez nutnosti dojíždění. Prostory jsou
bohužel prehistorické, ale to se dá přežít. Kvituji výjezdové stanoviště ZZS a případný krátký dojezdový
čas v okolí N.S.
U OČNÍHO – Jsem objednaná na 8.00, sestra přijede v 9.00, do 9.30 pijou kafe, v 10.00 jdu na řadu,
někdy až ve 12.00...NEJHORŠÍ SLUŽBA VE MĚSTĚ! POTRVDÍ VÁM TO KAŽDÁ KDO TAM CHODÍ!
Nestálo by za to uvažovat o průmyslové zóně naproti výjezdu z města s omezením vjezdu kamionu do
centra města?
Poliklinika by zasloužila zrekonstruovat i zevnitř.
Interiéry polikliniky už ledacos pamatují.
Pro nemohoucí lidi chybí parkovací místa, při příjezdu k lékaři svým autem.
Pracovní příležitosti tu sice nejsou, ale hlavně tu za každou cenu nestavět nějaké obrovské
haly/montovny a nenatahat sem spoustu dělniku z východu, kteří by sem přinesli jen kriminalitu. Do
prumyslové zóny zvát jen solidní firmy s přidanou hodnotou, které slušně platí.
uprava chodeb a WC v poliklinice je alarmující, nepřítomnost bezbariérového WC !!

Nedostupnost zubní péče (noví pacienti se nepříjimají) je asi jeden z velkých problémů.
Nedostatek zubařů. Do budoucna může být problémem odchod MUDr. Češky do penze.
—
"mrtvé město" – mizí obchody, služby, prac. nabídky mizivé
Chválím vybudování Alzheimer centra
chybějící pracovní příležitost plánovaná průmyslová zóna zůstává utopií pozitivní vzhled polikliniky
nedostatek zubařů
Rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky, sociální zařízení – hrůza
Poliklinika – od dob komunismu se moc nezměnilo Znám tři obvodní lékaře – jeden horší než druhý,
třetí je alkoholik, tento stav je dost tristní
Poliklinika prostory – chodby – nové jednotné lino, WC!!! omyvatelné stejné sedačky v čekárnách,
věšáky – patří do muzea
poliklinika je zastaralá – rekonstrukce + více specialistů
Málo místa pro rehabilitační oddělení – dlouhé čekací lhůty
část personálu polikliniky nebyla seznámena s uvedením nového výtahu pro pacienty, dostupnost WC
pro těl. postižené – není!!
Asfalt před vstupem do polikliniky je katastrofa, už několik let.
v poliklinice umístit u vchodu orientační tabuli kde se jaká ordinace nachází
Nedůstojné umístění čekárny před ordinací MUDr. Voborské (čekárna neexistuje, je to chodba, kde
čekající překážejí provozu)
Poliklinika chce renovaci uvnitř, proč není na mýdlo a ubrousky.
u polikliniky skoro vždy málo parkovacích míst

Otázka 0511 VZDĚLÁVÁNÍ: Další oblast (případně komentář k
Vašemu hodnocení výše):
Kvalita ZŠ se v posledních letech nebývale horší. Nekvalitní výuka českého jazyka, cizích jazyků,
zhoršuje se matematika. Adorováni jsou sportovci, talentované děti utíkají do Montessori škol,
osmiletých a šestiletých gymnázií. Zoufalá úroveň matematických tříd – po přechodu na čtyřleté střední
školy se ukazuje, že jsou žáci ZŠ v Novém Strašecí silně nadhodnocováni. Hodnocení v deváté třídě je u
klíčových předmětů až o dva stupně lepší než to odpovídá běžnému standardu. Źáci pak mají na SŠ vážné
problémy a pokud nemají kvalitní rodinné prostředí, končí neúspěchy.
Děti v prví a druhé třídě jsou demotivování špatnými známkami a poznámkami za hlouposti jako
zapomenuté pomůcky, absolutně neempatickým přístupem pedagogů pro tak malé děti. Není normální,
že dívenky, které se v rodinném prostředí těší z maličkostí, zajímají se o spoustu věcí, chodí do kroužků a
do školy se těšily, nosí s pláčem špatné známky. Něco zde není správně. Stres zatěžuje celou rodinu.
Tohle si z mé školní docházky nepamatuji, škola pro mě byla zábava. Slyšela jsem, že malé junačky mají
klubovnu v budově staré továrny??Cože? To je snad dočasné řešení, že?
Zaznamenali jsme určité dílčí zlepšení kvality jídel ve školní jídelně, ale stále zůstává ještě velký kus
práce. Je velký rozdíl mezi stravováním v MŠ U lesíka a ve ŠJ – to nám řekly samy naše děti. V MŠ jim
moc chutnalo a ve školní jídelně naopak. Když to jde v MŠ, proč je to takový problém ve školní jídelně?
Ve školní jídelně oceňuji snahu o zlepšení a jsem ráda za saláty – i když často později již nejsou. Naopak
bych odbourala z mého pohledu zbytečnosti – jako odtučnění jogurty v kapsičce, pufrované rýžové
chlebíčky v polevě – jsou zbytečně drahé a výživově nevalné úrovně.

Co se týče školní družiny, tak bych uvítala, kdyby mohla být pro žáky na celém prvním stupni. Jsou
děti, které vzrůstem neodpovídají věku a leckdy se bojí chodit samy domů, rodiče jsou v práci mimo
město a družina do půl 6 je úplně ideální. Pokud by to jen trochu šlo, tak otevřít družinu i pro děti na
prvním stupni.
Konečně jídlo ve školní jídelně nepřipomíná chemickou bombu jako před třiceti lety. :–)
Víc ohledů na dospívající –hlavně dívky –nepřetěžovat při tělocviku.
Řekla bych že zdejší základní škola je jedna z nejlepších v širokém okolí.
Občas co mi dítě přinese, že dostali ve školní jídelně, tak to radši hodim do koše, ani se nedivim že ty
jogurty byli rozmlácený po celym městě, dobře jim tak!
Tradičně a neustále nevyřešený problém s kvalitou jídla ve školní jídelně. Jen pro upřesnění již je 21
století, ale v jídelně se vaří jak za reálného socialismu. :–(
SOudím na základě občasného odběru oběda domů. Jídla jsou více solená než by pro děti mohlo být
také zbytečně velké zahušťování omáček.
Malé porce ve školní jídelně. Děti když nesnědí (nejí) maso nemohou si přidat – stálý problém!!! Jako
za komunismu:–(
Školní jídelna. Stále se nic nemění, dcera chodí s tím, že polévky jsou neustále přesolené a nedají se
jíst a někdy z nabízených jídel není dítěti, které není nijak extra vybíravé co vybrat, protože už jen ty
názvy jídel zní tak divně, že si nedokáži představit co potom to jídlo.
Oteviraci dobu ve skolce a druzine prodlouzit az do 19:00 (treba i po domluve a za priplatek). Město
by mohlo podpořit konkurenci a udělat podmínky pro otevření konkurecnce pro soukromou družinu a
pro soukromou jídelnu, třeba i malou. Pokud tu bude jediná družina a jediná jídelna, tak se snažit
nemusí a bude to vypadat, tak, jak to vypadá.
vylepšená kvalita stravy v jídelně. Nadále podporovat všechny kroužky pro děti – nejen fotbal,
hokejbal ....
Zásluhou pana ředitele Chocholy došlo v minulém roce k velkým změnám ve školní jídelně a velmi se
zlepšila kvalita stravování.
Velmi si ceníme výrazného zlepšení ve školní jídelně. Stav před rokem a dnes se nedá srovnat. Naše
děti byly před rokem nespokojené s většinou obědů i s nepříjemným prostředím (naštvané kuchařky). Ze
dne na den nastala obrovská změna, děti doslova nadšené. Velké zlepšení i v případě družiny: děkujeme
za prodloužení doby pro vyzvedávání na půl šestou. Pro dojíždějící rodiče je to velká pomoc. Dále máme
radost ze změny režimu (každodenní aktivity ve vymezené době). O počítačových hrách jsme už hodně
dlouho neslyšeli. Další pokrok je v zavedení elektronických žákovských knížek...Velké díky panu řediteli a
jeho kolegyním a kolegům za to všechno, co se během krátké doby podařilo změnit k lepšímu!
—
– větší pestrost výuk. metod pro menší děti– u družiny není zahrada– zmodernizovat školu a školní
jídelnu
MŠ – umožnit nástup i dětí, které dosáhnou věku v průběhu šk. roku, např. od ledna apod. Z důvodu
návratu do zaměstnání. Zaopatření dítěte je jinak neřešitelné.
předškolní výchova není stejně kvalitní v MŠ, málo jídla ve školce, děti jsou hned hladové
Kapacita družiny děsné, snad se to zlepší s novou výstavbou tělocvičny. Maximálně dbát na
životosprávu dětí, pravidelně kontrolovat. Prostory pro kroužky jsou nedostačující. Chválím výstavbu
nové tělocvičny. Ztrácíme v kroužkách děti, protože nemáme, kde trénovat. Loňský rok to byla hrůza a
letos nic moc.
Ve školní jídelně to někdy není k jídlu
Stravování ve školní jídelně – 1.poleltí výborně, nyní prudký pokles kvality
stravování ve školní jídelně – 1.pololetí výborné, nyní prudký pokles kvality
Chtěla bych, aby v našem městě byla možnost montessori vzdělávání.

Žádám o otevření alternativní vyučovací formy Montessori, třída, která by fungovala při ZŠ. Zájem ze
strany rodičů je veliký. Vedení školy i města slíbilo před volbami řešení, nic se však nestalo.
družina – nevyhovující prostory – družina ve třídě, často přesolené jídlo v jídelně
Kam jet s malými dětmí na kole, na inline? Kamkoli jinam. Krom školy, kam jít s malými dětmi? Zase
jinam. Co skauti? Dát jim kuču na kraji města, kam se občas nelíbí ani dospělému. Co jednou pro toho,
kdo má zájem a něco pro to dělá, něco udělat jako to dělají jinde?
Školní jídelna – v šatnách je puch jako na veřejných záchodech. To má děti nabudit k obědu?
Školička internetu pro seniory.
Malé porce masa, dětem to nemůže stačit.
Družina – pouze do 17:30, pro dojiždějící rodiče nedostačující.
nynější řešení družiny je dost špatné
chybí basketbal pro II. st. ZŠ

Otázka 0617 SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST: Případný komentář
k Vašemu hodnocení výše:
TSNS se snaží, to je vidět. Přesto nestíhají. Pošta má úřední hodiny nastavené na lidi, kteří nepracují
mimo obec. Ten, kdo jezdí pracovat jinam a někdy má práci i o víkendech, nemá šanci službu pošty
využít. Víkendová otvíračka pošty v sobotu 8–10 jde vlastně mimo. DDM pracuje v neadekvátních
podmínkách a dokáže nabízet maximum. Infocentrum existuje? Co bylo zrušeno v pojišťovně, není vidět,
že by někde někdo nabízel služby návštěvníkům města.
veřejné záchody nemají úroveň, staré a smradlavé, otevřené pouze v týdnu, měly by být otevřeny v
době akcích města – posvícení,trhy apod. Nedostatečná zimní údržba na silnicích –TSNS nedostatečné
služby pošty – pošta se neobtěžuje přivést balíček, jednodušší je hodit lístek do schránky a uvést, že jste
nebyli zastiženy popř. nevhodit ani lístek do schránky špatná organizace a evidence zásilek – dohadují se
s vámi, že už vám zásilku předali, přitom to tak není a nemají na to ani doklad s daným dodacím číslem
Nedostatečná kapacita ZUŠ pro všechny zájemce (80 odmítnutých dětí) – bylo by potřeba zvýšit
kapacitu, ale prý to kraj zakázal, proč?
Na to, že jsme město, má pošta odpolední přestávku od 11.00 do 13.00 hod. jako na poslední vesnici
v okrese. Stále jde o státní podnik, který by měl nabízet kvalitnější služby pro občany.
Přiznám se, že nevím, jak se mohu aktivně podílet na rozhodování o řízení města a tuto neznalost se
pokusím doplnit. Vstřícnost úředníků pošty je velmi nízká, její budova je hrozná, nevím ale nakolik se zde
město může angažovat. Je vidět, že zde obecně chybí finance. Služeb pošty ale naše rodina aktivně
využívá. Netuším, kde je ve městě veřejné wc, domácí asi málokdy využije, ale je to samozřejmě důležité
pro návštěvníky města. Pak je důležité, aby bylo byť za poplatek zpřístupněno 7 dní v týdnu.
Moc prosím o rekonstrukci veřejných WC. Je to ostuda města, přitom skoro každý turista tam zavítá.
Novostrašecký měsíčník – oproti předešlým letům je nějaký tenčí (méně listů ) za stejnou cenu
Infocentrum – po přeložení do NKC je méně dostupné,
Veřejné WC by mohlo být v lepším stavu, málokdy využijeme, ale je tam šílený zápach.
Doufám, že v roce 2017 budou TSNS fungovat v sekání trávy lépe, než v roce minulém.
pošta by zasloužila celkovou rekonstrukci, dodržování nabízených služeb a lepší přístup ke klientům –
věc spíše pošty
Infocentrum pracuje dobře, ale je na naprosto nevhodném místě. Když nevíte, kde je, tak ho
nenajdete.
Oteviraci doba posty – poledni pauza 2 hodiny! PROC???

Česká pošta je kapitola sama pro sebe.
veřejné wc by mělo být dostupné snadněji – tzn. volně přístupné a dobře značené
Poště se snažím vyhnout. Mnohdy naprosto nepochopitelné postupy, chaos, neochota nebo
vnucování produktů, které mi na poště přijdou zcela mimo.
Velmi pozitivně hodnotím jako zdroj informací Facebook, prosím o další rozvoj v této oblasti (více
informací touto cestou)
Zajímalo by mne, kam návštěvníci města i místní chodí na WC v sobotu odpoledne a v neděli.
Pokud to můžete ovlivnit, na poště je potřeba systém lístků. Stoupnete si do fronty, přijdou další tři
lidi a stojí vedle, nakonec odchází dřív. To bych řekla že naštve každého.
V TKC občas nepříjemnej Dědek Pošta funguje na způsob: Heeej Mařeno, pomoc mi nééé.
Gymnasium – se stačí podívat na úspěšnost u maturit...
Úřední hodiny v pondělí také prodloužit do 18:00. Více využívat ke komunikaci s občany moderní
prostředky (nevyužívat je k "reklamě" vedení města. Proč se město rozhodlo investovat do dvou takto
velkých investičních akcí ve městě zároveň bez zajištění finančních prostředků?
Posta ma obedni prestavku, v tak velkem meste by nemela byt nebo by mela byt kratsi.
Zrušení polední přestávky na poště.
Paní XXX umí jen slibovat.
pracovnici posty jsou vetsinou velmi prijemni a rychli, bohuzel vzdy tam musim cekat strasne dlouho
na odbaveni :( casto "jede" jen jedna prepazka
Vstřícnost a ochota pracovníků MěÚ – někteří zaměstnanci MěÚ se musí opakovaně urgovat, aby
vůbec začali nějak reagovat. Mailová komunikace je pro ně asi také velký problém – slušnost by byla
alespoň odpovědět, ale to se také neděje. TSNS – nedávno prováděli rekonstrukci chodníku na Žižkově
náměstí, ale podle odvedené práce to stále vypadá jako nedokončené – nezaříznutá nopová folie podél
domů, nezasypané díry po osazení obrubníků a místo trávníku pouze plevel a bláto.
Zlepšit: více košů na ulicích, častější vyvážení popelnic na tříděný odpad, dohled nad tím, co lidé pálí
(nejen v kotlích), motivovat lidi, aby uklízeli hovínka po svých psech.
Chybí technicky zaměřené kroužky. Nedávat dotace na sport dospělým – pouze dětem. Dospělí ať si
na to vydělají sami.
Nevyhovující prostory
Pošta: naprosto nevyhovující otevírací doba v sobotu, málo otevřených přepážek.
Plytvani penezi – zbytecna kasna na namesti, kdyz je potreba hlavni namesti nejprve zrekonstruovat.
Zacinate od zadu!
ocenuji časté informace sms , práci měsíšníku
TSNS fungují relativně dobře. Bylo by dobré najít cestu, jak lépe využít jejich pracovní kapacitu ke
zlepšování a opravám komunikací ve městě.
Pošta – je fajn, že tu je a funguje, že má otevřeno do šesti a v sobotu ráno (není samozřejmostí na
všech pobočkách). Jen těžko chápu tu dvouhodinovou polední pauzu...
—
Chybí přechody na Karlovarské silnici! Přecházení se stává nebezpečné!
Dlouhá čekací doba na poště, nezasílání pošty, musí se chodit na poštu – ani se nesnaží zazvonit.
na hřbitově chybí wc
Na náměstí chybí kdykoliv v denní době veřejně přístupné wc, vyzvedávání klíče v trafice
nedostatečné. Chybí informovanost pro náhodně se pohybující občany.
Chválím práci vedení města a rady. Nikdo před vámi nedokázal víc. Velké plus využití dotací.
pošta by měla plnit hlavně poštovní povinnosti
ZUŠ pro dospělé kurzy pro dospělé
Veřejné toalety otevřeny celodenně a ne jenom, když je otevřená trafika.
nutná rekonstrukce budovy NKC

Pracovníci MěÚ jsou ochotní mimo stavebního úřadu
TSNS – nedostatečný úklid města!!! 3. dubna sekání trávy – zbytečné, chtělo by to košťata, hrábě,
lopaty. Jeden seká, druzí vykuřují, nudí se.
veřejné WC otevřeno celodenně a nejen když je otevřena trafika
úřední hodiny na MěÚ – po, st, čt
rozšíření pracovní dob TS
pošta – neustálé fronty, pomalé vyřizování u přepážek
pracovníci pošty jsou velice profesionální a příjemný, velice nepraktické jsou otevírací hodiny –
polední pauza a otevírací doba v sobotu
Městský úřad má být otevřen pro všechny denně od 7 do 19 h a v sobotu od 8 do 12 hodin. Díky.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice!
WC – so, ne, od 16 hod.??
ochotu a vstřícnost pracovníků MěÚ kazí pouze jediná úřednice p. XXX a je to škoda
budova býv. družiny na Kocourku by potřebovala vylepšit!
oznámení na informačních tabulích jsou moc malá písmena – hlídat jejich dobu platnosti
V NKC by možná stálo za to, občas vyměnit žárovky za LED, ještě by ušetřily.
Pošta má krátké otevírací dny, takže, kdo pracuje mimo, má problém s vyzvednutím zásilky.
Technické služby vynechávají od jara do podzimu naší ulici "Máchova".
úřední hodiny 7–18 + každý den 7–12nevybírat nejlacinější dodavatele budova ZUŠ potřebuje novou
střechu a údržbu
nelíbí se mi téměř nulové spojení na Kladno (jsou tam sporty pro děti – Sletiště, atl. a nabídky práce)
a špinavý rybník
úklid
Nelíbí se mi určování parkovacího místa za samoobsluhou u Křivoklátské sídliště. S paními s TSNS.
Byla by možnost to dělat na MěÚ.
Úklid chodníků včetně náměstí a zastávek – bus. Chybí úklid, MěÚ nemá metaře? Alespoň na 6 hodin
denně.
Nevyhovující úřední hodiny na poště, zejména pro občany z okolí NS
TSNS – otevírací hodiny prodloužit alespoň 1xtýdně do 17–18 hodin
Při dojíždění do zaměstnání není možné zastihnout v odpol. hod. infocentrum otevřené. Otevírací
hodiny TSNS jsou výborné.
v létě málo kultury
wc je málo otevřené
Pošta ve většině měst pošta otevírá okolo 6–7hodiny a nezavírá na 2 hodiny přes poledne.
pošta: město se stále rozrůstá a věčně nejsou využity všechny přepážky, 2 hodiny polední pauza,
krátká otevírací doba v sobotu!
jsem máma 2 dětí a uvítala bych na MěÚ nájezd pro kočárek, nemohu na úřadě zaplatit ani
popelnice, nenechám kočárek s dítětem v této době venku

Otázka 0618 SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST: Co byste
navrhoval/–a zlepšit při vyřizování na MěÚ?:
Elektrická komunikace s úřadem jako samozřejmost. Formuláře, které se dají rovnou vyplnit a
odešlou se patřičnému úředníkovi. Část obyvatel se nedostane v úředních hodinách na úřad. Nic méně

úředníci se i v těchto případech snaží maximálně vyjít vstříc. jen to pořád vypadá, že jde o něco zcela
mimořádného – mohlo by se to stát základní nabídkou.
Rychlost a vstřícnost stavebního odboru je vpravdě tristní. Okolnosti získání povolení ze stavebního
odboru je spíše než záležitostí faktu, věcí konkrétních úředníků a jejich momentálního rozpoložení.
Nové webové stránky. Rozvoj musí probíhat na všech frontách.
– určitě oprava chodníků, jsou v hrozném stavu už opravdu delší dobu a nic se s tím neděje–
parkování aut v úzkém místě, kde se skoro nedá projet proti a také se s tím nic neděje – ulice Okružní a
Náměstí 5. května, i u dětského domova dost často stojí auta tak, že projet tam je obtížné– jinak celkově
parkování je otřesné, městská policie s tím nic nedělá
Jsem spokojená, nic mě nenapadá.
Vymenit pi. XXX za nekoho schopneho.
Momentálně spokojenost.
Musím říct, že většina úřednic, se kterými jsem kdy přišla do styku byla velmi ochotná a milá. Toho si
vážím.
Nic, velmi vstřícný přístup
Více možností elektronické komunikace a vyřizování
Ulice Rudská, například osvětlení, asfaltový vozovka. Je zde docela provoz a myslím si že si zaslouží
více péče.
V letošním roce jsme psal dvakrát email na určité osoby Městského Úřadu, emailovou adresu jsem si
vybral na webových stránkách a ani jednou jsem nedostal odpověď.
Více selského rozumu.
Stačilo by zaměstnat úředníka, který se bude věnovat své práci.
–
Možnost plně elektronického vyřízení většiny požadavků.
Aby úředníci jednali i mimo úřední dny, nic by se jim nestalo – to jim může rada nařídit – nebo ne?
Vedeni mesta by potrebovalo notnou davku selskeho rozumu.
možná jedenkráte v týdnu prodloužené hodiny min do 20 00 hodin pro vytížené dojíždějící
pracovníky
—
jsem spokojená
Příliš velký počet zaměstnanců, zaujatost, stranění jen někomu
elektronická komunikace s MěÚ
Gramotnost a jednotnost pracovnic stavebního úřadu
rozšířit pracovní dny
nehorázné navýšení nájmů v bytech MěÚ – půdní vestavby (nekrademe!)
elektronická komunikace
Minimum byrokracie na stavební úřadě
Občanský průkaz, pas
OP, pasy
Jsem spokojená.
flexibilita a vstřícnost pracovníků MěÚ, přehled i z jiných odborů MěÚ
Více úředních dní – hodin
zrušit úřední hodiny, zrušit objednání ke starostovi, není tam ani o úřední hodiny
občanky jako dříve
na stavebním oddělení bych uvítala samostatné kanceláře úřednic pro jednání s lidmi

Otázka 0619 SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST: Je nějaká oblast, ve
které byste si přál/–a být více informován/–a?:
Jak ve městě trávit volný čas, jaké aktivity pořádá město, ale i jiné subjekty, jaké služby můžeme
využívat.
Až se zpožděním (v době oblevy) jsem se dozvěděla o protažení trasy na bruslení na fotbalovém hřišti
– což byla škoda, rádi bychom to využili. Uvítala bych tuto informaci na stránkách města nebo v
měsíčníku.
na Webovkách města jsou staré údaje, chybí záznamy ze zasedání třeba měsíc dozadu
Při houkání sirény dát info smskou, co se děje.
Zde chci říct, že loni jsme dotazník neobdrželi a když jsem se na to dotazovala, bylo už pozdě. Ráda se
pokaždé vyjádřím. Myslím, že je mnoho co vylepšovat a tento zájem o názory občanů vítám. Na druhou
stranu zmiňuji každý rok stejné záležitosti a když se zamyslím, zlepšil se za poslední léta pouze stav
některých částí vozovky.
Dlouhodobý plán rozvoje města.
Konkrétně, pokud nad městem léta vrtulník a jezdí policie sem tam, nepůsobí to vůbec dobře. Určitě
by všechny potěšilo kdybyste o tom informovaly. Přeci jen i občané mohou potom pomoci.
Kultura
Dlouhodobý investiční plán města Nové Strašecí
Akce v hospode Na Ruzku
Investice města.
–
Dodržovat měsíční výkaz aktivit Městské policie nebo mají za půl roku jen pár zásahů?
Více info, kam tečou peníze. Podrobnější rozklikávací rozpočet.
Veřejná zasedání s přepisem on-line od www.transkript.cz (přepisují pro ně mistři světa a republiky v
rychlopsaní). Mohlo by to být v tomto stylu http://www.kochlear.cz/index.php?text=224–jak–jsem–
slysel–vyklad–pruvodkyne–ocima jen by tam nebyli lidé s tablety, ale četli by si to doma (či jinde) někde
na webové stránce.
Založení hromadného mailing listu s přehledem konaných kulturních akcí v daném měsíci vč. akcí na
Růžku.
Možnost přijímání SMS informačních zpráv od města.
—
newsletter posílaný mailem občanům, kde by byly informace o kulturních a sportovních akcích na
příští měsíc. podobný posílá pan Drtina a je fajn to dostávat přímo do schránky.
o kulturních akcích a sportovních událostech i dalších společenských akcích
Městské byty, jejich přidělování. Mít možnost se účastnit zasedání.
Kultura, sport, investice města, informace o výběrových řízeních
informace o zdrojích přírodního koupaliště, kvalitě vody v okolí NS
dražby energií
kultura
kultura, sport, investice města, informace o výběr. řízeních
finance
Ne
Nabídka pracovních míst nebo o všech volných stavebních parcelách na stránkách města nebo na fcb
Veřejné zakázky a jejich vypisování včetně resumé
kultura
o akcích (den předem mi přijde pozdě – facebook)

Otázka 0706 DALŠÍ NÁMĚTY: Případný komentář k Vašemu vyjádření
výše:
Obávám se, že dobře míněný prostor pro venčení psů nezabere, že bude pořád silná skupina lidí, kteří
to budou ignorovat. Fungovat by to mohlo jedině s omezením pohybu psů po městě. je to podobné jako
s dětmi – taky je donutíte být jen na hřištích, chtějí běhat po trávnících a psi také. Dohromady to z
hygienických důvodů nejde. Dle mého by obec měla preferovat děti.
Chybí propojeni s vedlejšími vesnicemi po bezpečných cyklostezkách např: směr Stochov
Velmi důležitá by byla instalace odpadkových košů na psí exkrementy. Viz ulice Příčná a Molkova.
Zřízení vyhrazeného prostoru na venčení a volné pobíhání psů– vzhledem k tomu, že se na procházky
se psy může chodit do nedaleké přírody, by mi tato investice připadala jako mrhání finančními
prostředky. Zlepšení podmínek na kolo je báječný nápad.
Psí exkrementy na každém kroku jsou ostudou města.
Uvítala bych jakékoliv "zlepšení" cesty, která vede polemi na Stochov. Kdyby se na ní dalo běhat
(bezpečně), jezdit na kole nebo dokonce na bruslích, bylo by to skvělé. Vhodné trasy na tyto sporty se u
nás téměř nevyskytují. Co se sportovišť týče, vadí mi víkendové turnaje v hokejbale na kocourku, které
jsou doprovázené hudebním podkresem. Celé údolí musí poslouchat úryvky překřičené hudby. Bez té
hudby by mi to nevadilo vůbec.
Posilovna (hezká, čistá...), kino, bazén, více hřišť, kavárna/cukrárna pro nedělní posezení ... Lyžařský
vlek :–)
Grilování, co budu čuchat párky pod oknem ve 21.00 si nebudu moct otevřít v létě okno. Vůbec! Ale
zlepšit podmínky kolařům by bylo fajn
– Cyklotrasy jsou OK, směr peněz bych tedy namířil jinam– Online platby parkování na náměstí
Chybí zpevněná cyklostezka na Stochov a propojení na Mšec, ap. Jezdit s dětmi po silnicích je velice
nebezpečné.
vyhrazená místa na venčení psů? Zbytečně vyhozené peníze. Lidi to využívat nebudou. Pejskaři jsou
neurvalí, je jim jedno, kde se jejich pes vykálí. Po napomenutí jsou agresivní.
Cyklostezka na Stochov je stále v nedohlednu, ale budeme mít KAŠNU na náměstí. Hurááá!!! :–(
Uvítal/–a byste zřízení míst vyhrazených na grilování v blízkosti sídlišť? Tohle je VELMI zajímavý
nápad! :–) palec nahoru
Vadí mi, jak upadá náměstí z hlediska obchodů. Nejsem rasista, ale k vietnamcům nechodím. Na
náměstí bych uvítala nějakou normální a hezkou restauraci/kavárnu.
Rekonstruktujte zanedbane mesto jako takove a nevymyslejte zbytecnosti – viz. kasna na namesti.
cyklostezka na Stochov, parking na kola v základní škole a ZUŠ– výrazně chybíděti často využívají kola
a koloběžky na přesuny městem.
Místa na grilování by měla být zbudována jen tam, kde bude splněno obojí z:(1) obyvatelé budou mít
o zbudování míst na grilování zájem, (2) obyvatelé se budou na zbudování míst na grilování finančně
nebo jinak podílet.
Cyklisté by měli mít možnost projíždět i jednosměrkou proti směru jízdy, lze to upravit dopravní
značkou. Průjezd po hlavní ulici je pro kola docela nebezpečný.
více pokutovat pejskaře
znečištění veřejných prostor psy
Pro jízdu na kole po městě chybí vyhraněný pás na chodníku pro cyklisty (nebo na vozovce)
Nechci vyhrazená místa na grilování. Ale vyhradit příhodné místo – nepřečtu dál

Neukáznění pejskaři pouštějí na záhony psy přímo před domy, znečistí trávník a záhony s květinami.
Zvýšit poplatky pejskařům.
Vybudovat cyklostezku.
grilování ne – večerní klid
Vyřešit problém psích exkrementů na chodnících
více košů na exkrementy i v okrajových částech města
více se zaměřit na pejskaře
grilování jedině kde nebude rušen noční klid a soukromí obyvatel
Venčení psů na vodítku a úklid exkrementů
pes po kterém páníček uklízí může běhat volně
jak vypadá cyklostezka – příklad Tuchlovice. Vy dáváte jenom cedulky. Ty hrozné polní cesty – nejsou
žádné cyklostezky! Vedení města by se mělo stydět!
venčení psů na vodítku a uklízení po nich
prostor mezi trafo a garážemi v Rakovnickém sídl. slouží jako WC jak pro psy tak pro lidi
Nechci omezení volného pohybu psů po městě. Nechci grilování v blízkosti sídlišť.
Psy neomezovat, pokutovat páníčky, kteří po psech neuklízejí!
Měla bych velký zájem o represivní opatření v případě neodklízení psích exkrementů – po dobrém to
evidentně nejde, pokuty by to mohly omezit
Zvyšte poplatky za psy!! Musí být 100x vyšší než nyní. Majitelé psů jsou neohleduplní!!
Přivítal bych cyklostezky do Stochova a Rynholeckému dvoru (čili do Lán) kolem lomu na lupek. Pes je
přítel člověka a je na zeměkouli dávno před ním. Člověk za něho plně zodpovídá a zákazy a příkazy
problém neřeší!!
velká ostuda– minigolf–rozpadá se velká škoda
ocenila bych cyklostezky, případně in–line dráha
tvrdě postihovat majitele psů za znečištění exkrementy – volné pobíhání velkých ras – řešit městská
policie
Poplatky za psy, v rodinných domech jsou zbytečně vysoké, v bytovkách neúměrně nízké – pak jsou
na sídlišti i po městě hromádky (úklid by neměl zajištovat pouze TS, ale především majitelé). MP lepší
dohled.
Více zeleně ve městě – keře, růže, ...Více laviček hlavně v ulicích.
psí exkrementy
místa na grilování jsou skvělý nápad, ale obával bych se nepořádku a znečišťování

Otázka 0801 MĚSTO JAKO CELEK: Co vnímáte jako největší současný
problém města, který by se měl urychleně řešit?
psí exkrementy vztah obce ke kultuře, bohužel, není relevantní
doprava–velká hlučnost
nedostatek parkovacích míst v sídlišti křivoklátská, rozbité silnice
Dostavba základní školy
Parkování v centru
Parkování v centru
Parkování
Neopravené chodníky v některých částech města, obzvlášť v ul. Karlovarská.
zavřené obchodní jednotky, Strašecí vypadá prázdnější

chodníky v křivoklátském sídlišti, chodník strana od polikliniky do města
Parkování v sídlišti Křivoklátská.
Město jako takové má pár čertíků. Každá část vyžaduje něco odlišného. Křivoklátské sídliště by si
zasloužilo lepší velké parkoviště. Rabasova, Nádražní a navazující kanalizaci. Nádražní ulice by si
zasloužila lepší chodník je to přeci jen hlavní cesta od nádraží do města.
Přilákat lékaře – praktický lékař, zubař a pediatr! Všichni lékaři jdou do důchodu, co s námi bude? :)
chodníky a parkování
veřejné WC, zadní část kulturního centra a okolní chodník, chodník mezi MŠ U lesíka a Rabasovou ul.,
přetíženost křižovatky u Lidlu před 8 h. ráno
Pro nás je velmi tíživá problematika topení a především vypouštění kouře z některých rodinných
domků. Po zatopení je v podstatě pohyb v blízkosti nemožný. Jsem přesvědčen že to má i špatný vliv na
zdravotní stav občanů. Pomáhá na eliminaci uvedeného problému nová legislativa? Pokud ano žádám o
striktní kontroly a dodržování.
kanalizace
přestavba a stavba Základní školy, průjezd kamionové dopravy městem
Zábavu pro dospívající 15+ ve městě se volně poflakuji, jsou věcně opilí.
HERNY , které bych v celem meste zrusil.
Úklid po psech. Přísnější nebo alespoň nějaký postih majitelů psů, kteří po nich neuklízí.
Stav chodníků
Parkování ve městě, údržba chodníků, cest ve městě
V 21. století není zbudována kanalizace např. v ulici Fortna, musíme dávat páchnoucí jímky vyvážet,
což se značně finančně prodražuje. Vnímám jako ostudu a největší nedostatek.
Oprava chodníků a komunikací
Velmi mi vadí, že tady ubývá obchodů.
I přesto, že kvalita chodníků se hodně zlepšila, stále je dost chodníků, po kterých se špatně chodí (i na
náměstí)
Mrtvé Komenského náměstí
celkový vzhled a stav náměstí
parkování Křivoklátská a poliklinika
parkování Křivoklátská a poliklinika
parkování Křivoklátská a poliklinika
neutěšené okolí vedle přestavby u ZŠ, neestetické úpravy náměstí a některých ulic
Celoročně velmi vysoká prašnost provozu Agro ZZN. Podnik je uprostřed města a v době sklizně obilí
ovzduší v okolí příšerné.
Pasivita obcanu, nezajem o chod mesta a nedostatek inicativ ze strany obcanu o zlepseni prostredi,
ve kterem zijou. Mozna by slo vypsat granty/souteze na podporu aktivnich obcanu.
Celkově nutno řešit vzhled města, především komunikací, a služby polikliniky.
Příliš mnoho náleven a heren, rušení nočního klidu opilou mládeží, znečišťování a vandalismus v okolí
těchto lokalita absence občasného dohledu městské policie.
průjezd města nákladních automobilů
stav chodníků na určitých místech
Největší současný problém je přestavba školy, ale to je běh na dlouhou trať.
Zanedbanost zelene a komunikaci.
ožralové dělající bordel ve městě
Stav chodníků v ulicích mimo centrum. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o ulice, kde bude
budována kanalizace, předpokládám, že v rámci této akce dojde i na chodníky. Když jsme u těch
chodníků, zarazilo mě, jak rychle odcházejí obrubníky v Jabloňové ulici. Pozornost by si zasloužil i
panelový chodník v Nádražní ulici. U řady panelů jsou větší či menši výškové rozdíly, ve špatném stavu

jsou i vynechávky u vodovodních přípojek. Více pozornosti by se mělo věnovat i cestě od Pecínova k
nádraží, zejména u obou viaduktů, ovšem pokud není brodění blátem a kličkování mezi loužemi součástí
atrakce na cyklostezce.
stav silnic a některých chodníků, ale toto se naštěstí zlepšuje každým rokem
Parkování v Křivoklátském sídlišti
Osobně mi nejvíc vadí to, co lidé topí a vypouští do ovzduší. Vím, že se v této oblasti mnohé
připravuje a řeší, ale stále jen na teoretické úrovni. Nikomu není divný vysoký výskyt rakoviny plic? Stačí
se podívat přes plot, co lidi skladujou, řežou na pilách a to pak následně pálí. Kdo v téhle smradlavé době
platí drahý plyn a nekouří sousedům pod nos, je vlastně asi blázen.
Stav komunikací a chodníků.
Silný provoz na křižovatce u obchodního domu Lidl a benzinové pumpy. V dopravní špičce je to
"očistec".
Parkovací místa pro non rezidenty, viz 1. Oblast
Spatny stav komunikaci,
poměrně zanedbaný příjezd do centra od Lidlu (ale asi nemá řešení)
Chodníky –někde v zatáčce je místo chodníku trávník
Myslim, ze ted nevnimam zadny problem
Exkrementy po psech.
Rychlost internetu v rodinných domcích – aneb optika jenom v paneláku a rodinný domky max
15mbps
Zadne letni akce napr. Neco jako zazraky vina
Parkování v Křivoklátském sídlišti
Parkovani na sidlisti
Parkovani v Krivoklatske ulici,viz vyse
Uklízení po domácích mazlíčcích.
Stav silnic na vedlejších trasách (v ulicích)
chodníky!!!!budova NKC a přilehlé okolí i z druhé strany + parkoviště před bytovým domem (dům je
zcela odřízlý od chodníků a nelze se bezbariérově dostat s kočárkem do domu)
Silný zápach z kanalizace v některých částech města (zřejmě vlivem tvorby H2S), nejvíce mezi 3 a 5
hodinou ráno, v létě se nedá větrat.Může docházet i ke korozi potrubí vlivem H2S+O2–H2SO4.
Chodníky na kterých se nadá projet s kočárkem a špatně se po nich chodí jelikož jsou v dezolatním
stavu.
Malé využití NKC pro kulturu. Málo divadelních představení.
Kvalita Rudské ulice
Chybí vize a koncepce rozvoje. Hlasujeme o pidiprvku na náměstí, ale nebavíme se o náměstí jako
celku.
Sídliště Texas, jeho vzhled, dětská hřiště, chodníky, parkování pro návštěvy (je naprosto
nepochopitelné, když mi přijede návštěva a nemá zde placené parkovací místo a auto nechá stát před
naším domem, aby dostala pokutu, protože se sousedům nelíbí, že tu stojí. Nevím, zda mám návštěvám
říkat, aby ze vzdálených měst k nám raději chodili pěšky a nebo to tady už konečně někdo jednou
provždy vyřeší). Dále pak vzhled náměstí, žiji zde skoro sedm let a stále se můj názor nemění, je to jedno
z nejošklivějších náměstí, jaké jsem kdy viděla. A v neposlední řadě bych pokutovala každého člověka,
který bude "načapán", že po svém psovi neuklidí.
Neexistující koncepce – vše se dělá podle dotačních titulů. Toto je velmi zrádný postup a může přivést
město do problémů. Vzhled a nefungující náměstí. Ostatní města se snaží řešit....
Silnice, chodníky
Silnice
Úpravu silnic a chodníků

Chodnik od elektra smer Kriv.sidliste, venkovni stav NKC, chodniky namesti, hlavne zamkovky po
kterych v zime nejde chodit, jsou sikme i tam kde vjezdy nejsou...
Osobně si myslím, že města nepracuje s vizí do budoucna.
Kanalizace a pripojeny s ostatnima mestama. Z kratka, kanalizace smrdi po cely NS. Parkovana auta
na chodniku (neni uplne idealni pro rodiny s detma a kocarek). Paleni zahradnicky odpadu o vikendu.
Hluk u kokejbalove stadionu (proc je v centru a ne mimo mesto jako fotbaloveho hriste?)
Nova cisticka odpadnich vod, oprava budovy Tesla, regenerace namesti
Největším problémem je, že město řídí sociálně demokratická strana ...
1. stav nádražní budovy 2. rozšiřováním asijské obchodní sítě z našeho města začíná stávat Ho Či
Minovo město 3. neprovádění údržby a oprav majetku města – odpočinkových míst – např. fontána na
náměstí, altán na Šibeňáku, minigolfové hřiště, ...
Neschopnost řídících pracovníků. Dost bylo výletů do Weldenu.
nedostatek bezpecnych prechodu a bezbarierovych "tras". driv jsem tohle prilis nevnimala, ale ve
meste je mnoho maminek s kocarky i par vozickaru a dostat se napr. z "texasu" do lidlu je dost
nebezpecna akce :(postradam prechod na karlovarce, kde neni mozne prejit od paluby az k lidlu,prechod
u minimarketu mi pripada maximalne nebezpecny a nedostatecne oznaceny, osviceny, stav chodniku je
tristni, napr. novy chodnik pred NKC konci na rohu u sochy vymletym betonem, ktery se tahne az k fitku,
nebo nedodelana cast chodniku v ul. Al. Jiraska kde maminky s kocarkama radeji jedou po silnici a
ohrozuji tim provoz, Casto tez chodniky nekonci "sjezdem" ale vysokym obrubnikem, coz by mohlo u
nove budovanych chodniku byt podnetem ke zlepseni :)silnice za tenisovymi kurty by zaslouzila
pozornost parkovani u lidlu je kazdodenni problem
dokončení kanalizace, úprava zbytku náměstí jako celku, ne po částech, lepší lavičky, odstranění
rudoarmějce, zlepšení systému parkování na náměstí, kde někdy auta parkují tak, že se nedá bezpečně
vyjet z náměstí – zvláště ve spodní části hřiště pro starší děti ve špičce je skoro nemožné vyjet od
nákupního centra nebo Benziny nebo vjet na hlavní silnici na Rakovník
znečištěné chodníky od psů
Absence koncepce náměstí, stav chodníků, konzumace alkoholu –náctiletými na veřejných místech.
Stav komunikací a chodníků v některých částech města. Úroveň společenských aktivit (posvícení v
září, čarodějnice, dětský den.)
Stav některých komunikací a neochota MěÚ tuto situaci řešit.
Stav některých silnic
oprava silnic a chodníků, celkový přístup k ekologii
Parkování!!! např. zahlcená ulice "Okružní" auty, která si nezaplatí na parkovišti u DUA (kulturní dům)
a raději parkují v této ulici pod okny dalších obyvatel. Je to pro ně levné a pohodlné. Nyní při
rekonstrukci parku pod sokolovnou je to obzvláště markantní. I když auta parkovala tak i dříve. Ale zda
to obtěžuje lidi v Okružní, na to se nikdo nedívá. Nikoho to nezajímá.
Stav silnic a úprava uličního prostoru v Křivoklátské.
Hrací automaty – zakázat.
Nejde si nikde dát na talířek "sekanou se salátem". Zkrátka, není tady žádná klasická jídelna, kam se
dá jít na svačinu (já vím, není to problém města).
Parkovací místa ve městě a hlavně na náměstí a výjezd směr na Rakovník. Ideálně tam dát semafor.
Chování XXX
Kapacita parkování v Křivoklátském sídlišti a exponovaných ulicích.
Stav komunikaci a nedostatek parkovacich mist. Zelen ve meste.
+ konečne rekonstrukce parkoviště u Sokolovny! Podpora podnikatelů v centru města – sleva na dani,
příspěvek na nájem...
vzhled náměstí

Psí exkrementy, nevzhledné permanentní staveniště po vybouraných domech na hlavních ulicích,
nedostupnost hokejbalového hřiště pro veřejnost a špatná kvalita ovzduší způsobená nekvalitním
topením v zimě.
sociální oblast – dům pro neplatiče (pracuje se s touto skupinou nějak?), dostupnost drog pro děti,
popíjení alkoholu "na ulici"...
V místech s novou výstavbou chybí regulační plán města, který by alespoň trochu usměrňoval
výstavbu (štítová orientace, uliční čára střecha apod). Je škoda, že pak vznikající nové ulice a čtvrti
vypadají nekonzistentně a podle hesla "každý pes jiná ves" (viz oblast Na Pískách). Tím postupně ztrácí
město na malebnosti.
Chci, aby vedení města bylo méně aktivní. Toto vedení města dělá mnoho změn: mnohé z nich jsou
ku prospěchu a vedení města si za ně zaslouží hluboké uznání, část změn jsou ale změny k horšímu!
Radím: Používejte častěji zásadu „kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
Pokud chce město opravovat náměstí, mělo by to udělat koncepčně a za podpory architekta, nejen
látat díry v chodnících.
bezpečnost dětí před školou
mládež nemá vyžití
znečištění veř. prostranství odpadky a psy
Nedostavěnou školu
úroveň chodníků
dokončení plynofikace a kanalizace
neumím posoudit
opravu stavu silnic a chodníků
Chodník na ČSL Armády od dříve Mototechna – poliklinika – špatný stav
Omezení vjezdu kamionů, omezení rychlosti vozidel přes město. Neustále dochází k překračování
povolené rychlosti 50 km/hodinu
Nedostatek městských bytů
PARKOVÁNÍ
výčep Práce, parkování pro návštěvy
parkování polikl.
Parkování
Křivoklátské sídliště
v dolní části Žižkova nám. chybí chodník chodí tam hodně dětí k lékaři
parkov. Texas
chybějící kanalizace, chodník Fortna
Parkování
pejskaři neuklízí
silnice
Parkování
chodníky, odstavné parkoviště
Kocourek a byla by ulice 1. máje, nebýt velkého spádu chodníku
Náměstí
psí exkrementy a pozemní komunikace
Kanalizace
Stav komunikací
konzumace alkoholu, drog nezletilých u kostela, trafostanice
Investice, práce rady, transparentnost VŘ
krachující obchody – pomalý rozvoj města
nedostatek lékařů

Chodníky
Místní bezdomovec a odpadkové koše pro psy
Skupinky potulujících se náctiletých
Neudržovaná zahrada v Křivoklátském sídlišti
dokanalizování města, nedostatek zubařů
zanedbaný areál u Křivoklátského sídliště
spousty uzavřených obchodů
parkování vozidel
nedostatek bytů zejména pro sociálně slabší
parkování, psi!
málo parkovacích míst, zápach z kanalizace, kvalitní myčka aut
špatný úklid, nepořádek
In–line dráha (stezka), spojení autobusové
Náměstí
vím, že to není problém města, ale souvisí to s oblíbeností a návštěvností náměstí. Mrzí mě, že
obchody zejí prázdnotou, když by měly lákat návštěvníky a zpříjemnit pobyt a dělat dobré jméno městu.
Vím, že domy nejsou majetkem města, ale jsem přesvědčena, že město něco vymyslí co by s tím šlo
udělat.
náměstí
místní bezdomovce a odpadkové koše pro psy
chodníky
skupinky potulujících se náctiletých
neudržovaná zahrada v Křivoklátském sídlišti, padající plot nebezpečné pro děti
chodníky, osvětlení přechodů
investice, práce rady, transparentnost VŘ
stav komunikací
kanalizace
největší problém – komunikace, čistička odp. vod – kanalizace
kanalizace
chodníky, neudržované areály v sídlišti Křivoklátská
chodníky v Křivoklátské, zahrada (alej), WC poliklinika
parkoviště o.a.
parkování v sídlišti
venčení psů
sídliště
pracovní místa
parkování
Kanalizace
Dětské hřiště pro předškolní děti
Já osobně parkování na Žižkově nám.
Více odpadkových košů a pytlíků pro psí výkaly – v okolí Matějky
Nekompletní kanalizace
Hasiči by potřebovali nové prostory
úklid, vzhled Karlovarská ulice
prořezávání stromů a keřů
pracovní místa
psí výkaly, kam se podíváš. Díry na silnicích
hmotná zainteresovanost na třídění odpadů!!!

hřiště a odpočinek pro děti a seniory
Městská policie na nic – na nic, schovaná v autě není potřeba. Řeší jen pokuty za parkování.
Močení opilců a bezdomovců na veřejné budovy a na veřejných místech. V dubnu stále ještě
neuklizené chodníky po zimě.
Úprava náměstí, oprava – nové lavičky na paloučku
veřejné WC, chodníky, lavičky u kostela, prázdné obchody
jízda kol po chodnících, úklid po psech, parkování
kanalizace
Velké množství prodejců potravin ve vlastnictví občanů z Vietnamu
udržování čistoty a stav chodníků
Bezpečnost v ulici B.Němcové, dopravní značka omezení rychlosti, zpomalovací rám
Stav chodníků ve spodní části Okružní ulice, v ulici 5.května, u NKC, před MěU
Dlažba okolo MěÚ, chodníky okolo náměstí
kanalizace
křižovatka ulic J.Šotky – Rakovnická znečištění ulic – traktory statku
Kontroly městské policie – parta mladých opilých před MěÚ do 2hodin do rána.
komunikace
Noční klid, Výčep práce, vandalismus mládeže, alkohol náctiletým – co takhle taneční?
Části chodníků, na kterém je ještě asfalt.
chodníky náměstí, omezuje se květinová výzdoba
Kanalizace – čistička rozšíření.
Úklid města, tristní užívání dotací.
spojení s Kladnem
příjezd do města od Rakovníka je strašný již 30 let, nezměněno ani úpravou chodníků,osvětlení
chybí koše na exkr. po psech
silnice
úklid
zaměstnanost v místě
Kanalizace
Stav chodníků a komunikací
Silnice v ulici Máchova
Nedostatečný úklid okolí, po zimě zlepšit trávníky, květinová výsadba.
trestuhodná absence zábradlí před vchody do školy
chybí klasické obchody– obuv, látky, textil, sklenářství
odér v ul. ČS armády
dlouhá čekací doba u semaforu pro řidiče
kanalizace
chodník do _Rakovnického sídl.
málo pracovních míst, parkováni na trávníku
Koncepce zeleně – údržba, parkování a vzhled náměstí
Oprava chodníku vedle NKC
Kanalizace
obchody
chodník ČS armády kontrola psů
obchody málo
kontejnery Křivokl.
zídky u popelnic
komunikace a popelnice Křivokl.

stále více vietnamců
chodník čs arm.
herny
parkování
1. kanalizace (Na Spravedlnosti!), venčení psů...
psí exkrementy
Chátrající domy a Hamiro
náměstí
pošta
více pokut za exkrementy od psů
pracovní příležitosti, dětská hřiště
zvyšuje se počet bezdomovců, hlavně jeden nejotravnější všem známy přebývající na benzínce
autobusová doprava po městě, špatná kvalita silnic
ubývání prodejen
vandalismus, městská policie je k ničemu jen se vozí v autě
silnice

Otázka 0802 MĚSTO JAKO CELEK: Jaké je podle Vás nejhezčí místo ve
městě?
momentálně působí zašedle všechno, ale možná slušně na tom je náměstí, jen je škoda, že je vlastně
vylidněné
Pecínov, Podhorní a Nový rybník
okolí Šibeničáku
náměstí
Náměstí
Náměstí
Park u Polikliniky
Novostrašecký rybník, okolí NS.
Náměstí
Ve městě je spousta hezkých míst.
vycházkový okruh od čističky ke kapličce, co se týče města jako takového asi stále náměstí, ale je zde
velký prostor pro zlepšení
naše zahrada u baráku
náměstí, okolí Podhůrky a Šibeničního vrchu, rekonstruovaná část NKC
Mnoho míst je pěkných míst – náměstí? Chybí však život např. v neděli .....
Palouček
nová výstavba kolem vodojemu
Okolí Údolního rybníka
Podhurka
Náměstí
okolní příroda, náměstí
Náměstí
Mšecké sídliště a okolí
Náměstí

Okolí kostela
náměstí
náměstí
náměstí
Palouček
Pecinov
Náměstí
Komenského náměstí
Fortna
park u sv. Isidora
náměstí
náměstí Komenského
Nejhezčí místo je náměstí a sportovní areál Bios.
Pecinov, Ruzek – jedina hospoda se zahradkou ve meste.
Před NKC a školní jídelnou
Celkově se vzhled města bezesporu zlepšuje. Mě osobně se nejvíce líbí úprava Havlíčkovy ulice,
Tyršova náměstí
Celkově je město hezké.
Město se díky rekonstrukcím stává obecně pěkným místem pro život.
Nevím, žádné místo mi nepřijde výrazně hezčí než jíné.
Náměstí.
U kulturního centra.
Líbí se mi jako celek.
Mackova hora
Podhůrka
Dole u rybníka a cesta od něj do Pecínova
Nejhezci misto je to, kde je ticho, klid, priroda jednoznačně.. okoli mimo centrum mesta.
Myslím, že náměstí
Imaginární kašna na náměstí
Tam kde bydlim
Náměstí.Příroda kolem rybníků.
Jezirka
Namesti
asi náměstí
Náměstí, u vodojemu
Náměstí
palouček
Například Rudská ulice až na otřesnou silnici a nepřipadá vůbec v úvahu chodit tam večer bez světel.
Náměstí.
U mě doma?! :–)
Lokalita okolo Paloučku
Příroda kolem města
palouček
Podhůrka, Namesti
Na Kocourku, lesopark v Křivoklátské ul.,Přál bych si, aby to bylo náměstí, ale bohužel z důvodu
neprovádění oprav fasád domů a léta neudržované fontány, tomu tak bohužel není.
Podhůrka a ostatní rybníky což už je spíš periferie.
Osobne mam nejradeji hraz na stare podhurce a okoli fortny

Okolí kulturního centra
náměstí, Fortna, Konopas, Podhůrka, Nádražní
náměstí
Stále na něj čekám. Logicky by to mělo být náměstí, ale není.
náměstí
náměstí
náměstí
Jednoznačně náměstí, i když je na něm stále co zlepšovat :–)
Okolí Pecínova
Palouček, Lada
Lípy na náměstí.
Kocourek
Palouček, Konopas
Náměstí
Kavarna Kaffka, okolni rybniky.
náměstí, palouček
Náměstí, Fortna
náměstí, kostel a jeho okolí (tato místa mají největší potenciál být nejkrásnějšími, ale bohužel jsou
tam rezervy – viz dále), okolí kapličky svatého Isidora – velmi prokouklo.
rezervace Podhůrka (i když už je to trochu mimo město)
Areál polikliniky.
Příroda kolem
park u Křivoklátského sídliště
náměstí
mimo město
Podhůrka, (náměstí)
Mšecké sídliště
celý střed města a okolí náměstí je velmi hezké
u kostela a kaple
náměstí, jen jeho oprava trvá dlouho
pěkný park s lavičkami u Isidora
náměstí
náměstí, okolí NKC
Asi náměstí a posezení pod lipami. Ale chtělo by to dotáhnout, vodotrysk atd.
Dětské hřiště Bios
Náměstí, u DUA,
nám.
rozhledna
nám.
podhůrka
nám. Karlovarská ul.
rozhledna
Park
Náměstí – park –hřbitov
Určitě chodník MÚ k prodejně
náměstí
Prostor před školní jídelnou a KC, náměstí
areál Kocourek, opravené školky, Palouček

Náměstí bez vodního prvku
rozhledna na Mackově Hoře
Fortna
Buková ul., u kostela,hospoda Na Růžku
konopas
Před NKC
Náměstí
Náměstí
okolí rybníků
Kaplička sv. Isidora
?
park sv. Isidora
Podhůrka
okolí jídelny a kulturáku, náměstí – s kašnou bude ještě hezčí, park u Isidora
nové vilové čtvrti na okraji města a náměstí
Náměstí a nově upravený park u sv. Isidora
Nové domy na Spravedlnosti
Šibeniční vrch, Lada
Okolí školní jídelny
Palouček, okolí Nového rybníka, okolí Soudných rybníků
okolí školní jídelny
Šibeniční vrch, Lada
před NKC
nejhezčí? spíše nejudržovanější – náměstí
náměstí
náměstí
fortna
náměstí bez vodního prvku, nákladné na údržbu, nepotřebné
kancelář starosty
náměstí
náměstí
Rakovnické sídliště, náměstí
náměstí
náměstí
nevím
Bioska
náměstí
náměstí
rybníky, příroda – procházky
Sportoviště na Kocourku, dětské hřiště u Madilezu, fasáda polikliniky
Kocourek
lipová alej k nádraží
náměstí
Líbí se mi parky, příroda, náměstí...
kostel
Čtvrť "na Spravedlnosti" a Pecínov
sportoviště, dětská hřiště, posezení a restaurace u sportovní haly
Náměstí

lesopark, který pomalu ale jistě chátrá a zarůstá
Placená parkoviště mají být zdarma
Park
Šibeňák, park – bývalo náměstí
náměstí, ale má stále víc problémů chodník a uzavřené obchody WC
park
parky
náměstí
Náměstí
náměstí
Náměstí
Nádražní ulice
Místo před kulturním domem
náměstí
palouček, Růžek
Okolo NKC
náměstí
Podhůrka
náměstí, parčík u Izidory
není žádné
Jinde bych věděl spoustu míst, tady bohužel.
okolí Paraplíčka
Náměstí
Od benzinky k Mšecké – nové chodníky v Karlovarské ulici včetně k přechodu.
příroda v okolí – směr Konopas, Libeň, Soudňáky, Šibeňák
Náměstí
Okolí školní jídelny a NKC.
Lidl
nově vzniklá vilová čtvrť s výhledem na Rudu, náměstí jako celek
údolní rybník
stará třešnovka
nám.
nám.
nám.
Palouček, lipové aleje
Kostel
Hřbitov
náměstí
Náměstí, okolí školní jídelny
park Izidor
náměstí, palouček
okolí NKC
náměstí, kolem Bios
park Izidor
náměstí
podhůrka, Mackova hora
Náměstí
Náměstí

Knihovna, Kaffa, Pecínov, okolo města stará Podhůrka
Náměstí
Náměstí
okolí NKC
kocourek Fortna
nám.
okolí
nám. Šibenák
nám.
palouček
nám.
NKC okolí
náměstí
náměstí
náměstí
park u kapličky
náměstí, dětské hřiště LIDL
okolí novostaveb např. ul. Na Spravedlnosti
náměstí
náměstí
park
náměstí
stará Podhůrka

Otázka 0803 MĚSTO JAKO CELEK: Které místo je naopak ostudou
města?
původně krásný trávník u kostela, kam se dnes nedá vůbec vstoupit pro psí víteco, stejně tak
Palouček
chybí zde restaurace a cukrárna nebo kavárna, která by byla otevřena po celý den i o víkendy o
víkend si můžete jít sednout tak max. do nonstopu
náměstí a okolí
hamiro je největší ostuda
Levý chodník z centra k poliklinice
Levý chodník z centra k poliklinice
Oplocená ohrada v Křivoklátském sídlišti, rozpadající se budovy, zarostlý prostor plný odpadků apod.
Vlakové nádraží
Všechna místa, kde se scházejí narkomani.
Křivoklátská zbořené dřevěné budovy...
Jungmannova ulice – vypadá spíše jako parkoviště než jako průjezdná komunikace.
stará továrna Pod Fortnou – katastrofa (NKC, Pošta, ulice Jiřího Šotky není vůbec pěkná)
chodníky
WC, zadní část NKC
Karlovarská ulice – obousměrný provoz
dost mě zklamal Palouček a Paraplíčko je tam dost nepořádek

Křivoklátské sídliště
Nelíbí se mi vzhled prostoru mezi NKC a sokolovnou, taktéž prostor klubovny pro skauty.
Ulice Příčná.
chodníky, parky
Vlakové nádraží
Pozemek přiléhající ke Křivoklátskému sídlišti. (odpadky, rozpadlé kůlny)
Náměstí
Hamiro
Pecínov
Pecínov
Pecínov
největší ostudou jsou herny! Není to jen ostuda, ale celkově přispívají k negativnímu
socioekonomickému dění
Vsechna, kde se hromadi odpadky. Napriklad okoli Lidlu a Pennymarketu. Nechapu, ze samotni
zastupci techto retezcu se nepokousi drzet sve okoli ve vetsi cistote.
okolí NKC
ostudou přímo ne, ale náměstí potřebuje velkou změnu
Obchod Penny, kde to smrdí a celkově je velmi nepříjemný. Vím že to není v režii města ale bylo by
skvělé, pokud by tu byla například Billa.
Obchod Penny, kde to smrdí a celkově je velmi nepříjemný. Vím že to není v režii města ale bylo by
skvělé, pokud by tu byla například Billa.
Chlívek po mládeži na Ladě
palouček
Hamiro
Palouček a vlakové nádraží.
Vetsina mist, zejmena namesti a okraje mesta.
ulice Palackého
Opět stará bolest – areál horního Hamira, i když chápu, že se jedná o soukromý pozemek, kde má
město omezené možnosti zasáhnout. Obdobné je to v Pecínově, v okolí domu čp 227.
okolí kostela – kvůli mládeži, která tam posedává, popíjí a ostatní lidé tam pak nechtějí relaxovat,
ačkoliv to místo by bylo k tomu pěkné
Nedostatečná propagace města jako takového.
Nevím jestli to tak ještě je, ale hrozné místo se mi zdálo okolí Křivoklátského sídliště směrem ke
hřbitovu. Ale nevím, jestli se to už nezměnilo.
Znečištěné parky.
Ulice Rudská.
Nevím o žádném.
Ulicka mezi ulici Palackeho a namestim
silnice od Lidlu do centra
Ostudou mesta jsou mista, kam se vetsina lidi boji napriklad v noci chodit. Tim jsem si uvedomila, ze
by mohlo byt osvetleni v miste palouku a paraplete, lide se tam radi chodi prochazet i v noci.
KostelPalouček
Nonstop
Nkc
bývalý parčík u domova dětí a mládeže
Texas, Hamiro
Křivoklátské sídliště (málo zeleně, přestavoval bych si tam více stormů)
budova NKC

Chodníky v Okružní a kolem
Rudská ulice.
Průjezd městem – neudržované a zbourané domy (ale je těžké to ovlivnit)
Náměstí, sídliště Texas!!!
Náměstí, NKC
Areál Hamiro
Náměstí
NKC, stare rozpadajici se kulny a stromy v Kriv.sidlisti, psy bez nahubku
Náměstí
Namesti
Hamiro
Texas a okolí s vlastním náměstím.
nádraží, fontána
Zanedbané hlavní náměstí, kašna to asi nevytrhne. Zeleň ve městě.
nekouka se prijemne na CLUZ a jeho spalovany odpad, ktery v jeho blizkosti dychame, to je neco, cim
by se mel nekdo zabyvat.
Vlakové nádraží
všechna neopravená místa, zničené silnice a chodníky, ale musím podotknout, že se to celkově velmi
zlepšilo
nádraží
Ulice Čsl.Armády směrem od Rynholce po levé straně– "ohrada", dále Karlovarská ul. od křižovatky
Šotkova směrem z města– většina domů vypadá jak po válce. Také areál Hamira a staré továrny– to je
škoda, přitom by to mohl být pěkný kout města.
např. okolí Křivoklátského sídliště (prostor sousedního soukromého objektu za plotem – plný
odpadků a bývalá alej)
např. okolí Křivoklátského sídliště (prostor sousedního soukromého objektu za plotem – plný
odpadků a bývalá alej)
Exteriér NKC.
silnice na Žižkovo náměstí vypadající jak ve středověku – jen bláto a díry
okolí Hamira
Okružní ulice naplněná automobily+zastávka busu v Palackého ulici, kde je třeba lokalizovat ceduli
"Zákaz kouření." Rovněž by bylo třeba natřít zábradlí na mostku, který vede k nádraží, ale komu toto
rezaté ošklivé zábradlí patří, netuším. Jen názor.
ČSL Armády.
Barabizny. Třeba tato https://cz.pinterest.com/pin/409123947384344363/
Fortenský rybník
Budova hasičů a ZUŠ
Takové místo asi není
část silnic a chodníků v žalostném stavu
Hlavni namesti.
areál hamira,
Strašný stav chodníku kolem kostela a celkové okolí kostela, které slouží k venčení psů, nedokončený
chodník od kostela k trafostanici – TSNS by to mohli napravit. Bývalé Hamiro – areál, okolí Traktorky –
neutěšené.
oblast bývalého Hamira (u Křivoklátského sídliště), vrakoviště v zatáčce v Pecínově, odpočinková zóna
v okolí kostela (hrozné chodníky, rozbité lavičky), některé chodníky na náměstí (staré betonové kostky)
Ulice Rudská. Kvalita cesty je velmi špatná. Jízda s kočárkem se podobá ralley, zvláště po dešti. A to
tady nemusím jezdit denně s autem či na kole.

Herny
chodník před MěÚ
soukromé pozemky s hromadícím se odpadem a postupně vymírající náměstí
nedostavěné domy, herny
příjezd do města od Rynholce (stav domů)
"Texas"
konec dolní ulice okolo Hamira a rybníka
vlakové nádraží
nádraží
opuštěné domy k pronájmu
zastávka u polikl.
silnice
proluky po zbouraných domech
hamiro
hamiro
křivoklátská
hamiro
Náměstí
Hamiro, Křivoklátská– Sokol
sokolovna z pohledu parkoviště
náměstí
Hamiro
Nádraží
paraplíčko
Pozemní komunikace v obytných zónách
NKC, kašna chodníky na náměstí, okolí Havlíčkovy a Karlovarská
nádraží a jeho okolí–most autobusová zastávka
Náměstí
Náměstí
Hamiro
zchátralá budova na konci Tovární ulice
Bývalý areál Hamira
autobusové zastávky žel. stanice
úzká ulička u náměstí! Zakažte herny, vyčistit chodník!
nádraží a okolí
prostory před školou před Sportkou. A nesouvisí to s přestavbou školy. Je to dlouhodobý stav.
bývalé Hamiro v Křivoklátském sídlišti
vlakové nádraží
kulturák z druhé strany, chodník před zlevněnkou
Vietnamská prodejna mezi Lidlem a Penny
při sjíždění do Pecínova prostranství u vyústění Dvořákovy ulice do Pecínovské
náměstí
Staré Hamiro
Okolí bankomatu na náměstí pod schody Non Stopu
NKC – vnitřní prostory, poliklinika – vnitřní prostory
okolí bankomatu na náměstí a pod schody non–stopu na náměstí
staré Hamiro
náměstí

náměstí
prázdná budova Hamira
bývalý areál Hamira
Hamiro
pozemní komunikace v obytných zónách
nádraží
část obce naproti "mlýnu u Rybových"
areál Hamira v Křivoklátském sídlišti a zarostlá zahrada u dětského hřiště
bývalé Hamiro v Křivoklátském sídlišti, alej + zahrada u dětského hřiště
prostor obchodu Vietnamců mezi Penny a Lidlem
nádraží
Nonstopy
lékaře
ul. Topinkova – rozpadlé hospodářské budovy
silnice ČSl. Armády
kouřící a pijící mládež u kotelny na sídlišti
dětské hřiště v Texasu, palouček lavičky
náměstí, Karlovarka
stará Karlovarka
vjezd a výjezd z města
nelíbí se mi kvalita některých chodníků (př. před NKC – opraveno pouze zepředu, strana zůstala po
starém, NKC celkově by chtělo zrekonstruovat)
palouček
Palouček
Lipová ulice – úklid a Technické služby
prostor bývalé Hamiro
nevím
Hamiro, nebezpečný drátěný plot vedle Podlahového ráje
Budova bývalého Hamira, parcela u přechodu vedle Škardů, v okolí školy, naprosto zničené –
nepořádek
prázdné domy – napůl rozpadlé obchody nefunkční – k pronájmu stále víc
silnice + chodníky
zbytečně dlouho na veřejné zeleni – nechaný odpad
chodníky
Bezdomovec XXX, nedostatek cyklostezek (směr Lány)
vy
Fortna, okolí bývalé továrny
Karlovarská ulice, spodní část okružní ulice
Silnice, odpadkové koše na náměstí
Hamiro
vnitřní prostory NKC
Přístup pro pěší k hlavnímu stadionu (třešňovka)
Tovární ul. – Hamiro
okolí a býv. budova Hamira
parčík na začátku Šotkovi ul. už dva měsíce rozlomený tis a od podzimu nevyhrabán
náměstí a přilehlé okolí
Náměstí
NKC + okolí – chodník parkoviště

nové zástavba mezi ulecema Rudská a Nádražní (Na Pískách)
Ul. Rabasova – to není ani možné, havarijní stav, jízda na kole – jde o zdraví
Chodníky směrem k poliklinice.
parkování u hřbitova je využívání k celoročnímu parkování ne pro návštěvníky
Nádraží a jeho okolí
Okolí NKC
rybník
příjezd do města od Rakovníka, domy jsou jako před 30 lety neupravené, zaprášené
nádraží
hamiro
autob. zastávky
fotovoltaiky
Příjezd od Rynholce až k poliklinice
Chodníky a komunikace
Okolí Křivoklátské (Hamiro a bývalá alej za sídlištěm)
Neudržovaný soukromý pozemek několika majitelů. Od Penny parkoviště směr Rakovník. Je to hrůza !
V roce 2015 naposled posekali TSNS.
Chodníky do polikliniky (ČSA)
Rozkopaná fontána na náměstí, objekt starých budov před Křivoklátská 968,969,970
Vjede se do města a co vidí návštěvník? U Křivoklátského sídliště objekt proti baráku 968–969–970–
Bordel!!
proluky
Tovární ulice – okolí bývalého Hamra, okolí vlakového nádraží
chodník u MěÚ, hamiro, bezdomovec
okolí kontejnerů tříděného odpadu, zařídit chytřejší odvoz odpadu přidáním kontejnerů, parkování v
ulicích vedlejších – nepřehledná doprava, nebezpečné
chodník u MěÚ
cesta u býv. Spektra
nádraží
Nádraží
Ostudou bych neřekl, ale něco by se mělo udělat s náměstím
NKC neupravené
nádraží a okolí
chodníky
nám.
proti hřbitovu
Pecínov zatáčka
výkaly psů
chodníky
chodník ČS arm.
hamiro
chodník u nkc dodělat
obchody na nám.
nádraží
náměstí
Hamiro
náměstí
pozemky okolo parkoviště Topinkova

bývalé hamiro (křivokl. sídliště)
náměstí nic moc
Palouček
vozovka v Máchově ul.
okolí u MŠ Rákosníček
na sídlišti u Křivoklátské ul. zanedbaný pozemek s rozpadlými dřevěnými boudami
Křivoklátská ul. dřevěné boudy, smetiště
Křivoklátské sídl. vedle parkoviště ruiny
parkování u LIDLU

Otázka 0804 MĚSTO JAKO CELEK: Jakou službu ve městě nejvíce
oceňujete/využíváte?
městská knihovna
žádnou
Mateřskou školu, ZUŠ, MěÚ
TSNS
TSNS
Obchodní služby
Knihovnu, poštu a obchody.
poštu, krámek s potravinami na náměstí, drogerii
Využíváme služeb TSNS a polikliniky nemohu říci že by se nám někdy stalo, abychom se nesetkali s
neochotou. Právě naopak.
Obchody, Svoz odpadu, Autobusovou dopravu, obecně vidím, že se spousta oblastí pozitivně vyvíjí.
Jsem až překvapená, kolik věcí se zvládne v jednom roce díky práci MÚ a úspěšným žádostem o dotaci
realizovat!
lékařské služby
Sběrný dvůr
Technické služby – možnost odvézt odpad
rychlé občerstvení – pizza, vietnamec v uličce
sběrny dvůr
Knihovna
Sběrný dvůr.
maloobchodníky v sobotu dopoledne, blízkost k přírodě
Pošta, NKC
Obchody
Nejvíce ocenuji práci ZUŠ
lékařské služby
dostupnost lékařské péče
dostupnost lékařské péče
dostupnost lékařské péče
Sportoviste – BIOS
poliklinika, pošta, MěÚ – informace
lékaře
Lidl

kadeřnictví
Využíváme prakticky všechny služby ve městě.
Polikliniku, interiery jsou na dnesni dobu primo odporne.
hromadná doprava, obchody, zdravotnické služby, TSNS, MěÚ, školská zařízení
Obchody, lékaři.
Kulturní centrum
Zdravotní služby – poliklinika
Internet
široký výběr služeb, obchodů
Autobusová doprava
Akce napr zazraky vina
Knihovna. Poliklinika.
Pošta
Podatelna
Kebab.
Obchody, svoz odpadu
Lékaře, mateřskou a základní školu, městský úřad. Maximální spokojenost!!!
Relativně bohatý kulturní program
Dopravu
Holic, posta
internet, vodovod, kanalizace, elektřina, svoz odpadu
Svoz odpadu, ale to je dnes snad automatické.
nejvice vyuzivame postu, technicke sluzby (odpad)
Lékařská služba
knihovnu, lékaře, školu oceňuji zlepšení vyvážení a třídění odpadu za posledních 7 let
poliklinika, školka
ZUŠ, knihovna
pošta, sběrný dvůr.
pošta, sběrný dvůr.
Svoz odpadů.
žádnou.
Pošta
autobus, lékař
Veřejné osvětlení.
Sportovní vyžití
Posezení, knihovna, pošta
Oceňuji systém separace odpadů po zavedení Bio.
Knihovna.
sběrný dvur, školská zařízení, poliklinika
Poliklinika, knihovna, pošta
vzdělávací instituce (MŠ–ZŠ–Gym–SOU): ZUŠ a další kroužky pro děti: zavedené obchody, které
přežily (železářství, drogerie, papírnictví, obuv Vyskočil)
dětský lékař
Město se stará o vyvážení kontejnerů na odpad (směsný odpad, papír, plasty, sklo, elektospotřebiče,
bioodpad).
Knihovna, lékaři, obchody
ZŠ
kulturní a společenské akce, NKC

knihovnu, ZUŠ, zdravotní záchranná služba, farmářské trhy
školu
TSNS, OÚNZ
TS
Knihovna, MÚ – vstřícnost ke starým
knihovna, přednášky, lékaři
polikliniku, knihovnu
TS sběrný dvůr
lékařskou
lékaře
knihovna
knihovna
lékaře
knihovna, kult a sport. akce
svoz odpadů sběrný dvůr
knihovna
Poštu, MÚ
svoz odpadu, vodovod, kanalizaci, obchod LIDL a PENNY, poštu, autobus
knihovna, pošta
lékárna
Sběrný dvůr
MŠ, Knihovna, tříděný odpad
Nic
technické služby
obchody, poštu, meziměstská doprava
Technické služby
Pizza Fly, kadeřnictví
Městská knihovna
Info přes smsky
lékařské služby, knihovnu, muzeum, NKC kulturní akce, TSNS sběrný dvůr, cvičiště pro psi, veterina,
pošta
pošta
autobusová doprava
knihovnu
nákupní možnosti
knihovnu
polikliniku, autobus
pošta
obchody, zdrav. služby, knihovnu
sběrný dvůr
knihovna
Akce v NKC, knihovně
Knihovna
knihovnu, hala Bios
knihovna
akce v NKC, knihovnu
Pizza Fly, kadeřnictví
technické služby

městská knihovna
info přes SMS
info SMS
MŠ, knihovna,tříděný odpad
sběrný dvůr
popeláře, úklid komunikací
autobusové spoje s Prahou, poliklinika
autobusové spojení
sběrný dvůr
žádnou
Technické služby – Sběrný dvůr
kadeřnictví, masáže
platba kartou v pokladně
sběrný dvůr
zájmové kroužky pro děti
svoz odpadu
Hasiče, knihovna
svoz bioodpadu
Poliklinika
knihovna
Lékařské, kulturní
knihovna, pošta
Pošta, lékaři
Čistírna, oprava obuvi, , obchod s kvalitním dárkovým zbožím
pošta
Knihovna
Montessori vzdělávání
Dle potřeby všechny
Autobusové spojení
Poliklinika, spořitelna
posilovna Bios
Sběrný dvůr, kulturní programy
MŠ, ZŠ
knihovnu, ochota na MěÚ
knihovna
Knihovnu
lipová alej
městská knihovna
Lékaře, knihovnu, obchody. Pošta co takhle natočit tu retro seriál.
Svoz a třídění odpadů.
obchody
Technické služby, svoz biodpadu, zprávy o dění ve městě – přes mail.
Sběrný dvůr.
Svoz biodpadu
Lidl, obchody kolem náměstí
dopravní obslužnost
knihovna
sběrný dvůr

knihovna
Technické služby
Lídl u Penny
Knihovna
Informace o dění ve městě zasílané občanům formou sms
knihovna
knihovna
pošta, Bios
sběrný dvůr
knihovna
Středa Městský úřad
Knihovna
lékař
sběrný dvůr
úklid
pečov. služba
odpadovou
policie poliklinika pošta nkc
bufet
poliklinika
zdravotnictví, obchody, knihovna
obchody, lékaři, pošta
knihovna, kulturní a sportovní akce
obchod u Vietnamců zelený dům
školní jídelna, služby sběrného dvora

Otázka 0805 MĚSTO JAKO CELEK: Jakou službu naopak nejvíc
postrádáte?
Kino nejsou zde pořádné obchody (oblečení, obuv), většina je zavřených a zbytek samý vietnamci
téměř žádná služba
bazén, bruslařskou dráhu (příp. i zimní bruslení)
Ruční mytí automobilů
Kulturní vyžití pro náctileté.
Udržování veřejného pořádku, činnost Městské policie – nepramení to ale z činnosti jako takové. Ta
je zcela v pořádku. Problém vnímám v nedostatku nebo jen částečném vyžadování dodržování a
vymáhání chování občanů dle daných pravidel.
rozvojové a volnočasové aktivity pro rodiče na mateřské dovolené (nejen pro děti, ale také pro
samotné rodiče) chodníky a úprava cest a okolí na okrajích území města
lékařskou pohotovost
lyžařské běžecké stopy :–)
Postrádám tato autobusová spojení s Prahou – z Hradčanské možnost zrychleného spoje po 19:00 +
je tam velká prodleva mezi spoji, co jede v 19:30 a 21:00. Chybí mi spoj, co by jel cca ve 20:00 (20:15).
Pokud by to bylo dále možné, preferovala bych i nějaký spoj, který by jel cca ve 23:30 z Prahy (kvůli
trvání kulturních akcí).

Kulturní a společenské akce ve spolupráci s místními podnikateli, které osloví místní obyvatele a oživí
město. Samozřejmě s dostatečnou reklamou.
automyčka
omezený výběr restaurací/kaváren, není moc z čeho vybírat, ale s tím MÚ asi moc nezmůže
Bazén, sauna
kino
kino
kino
postrádám noční autobus z Prahy a více aktivit pro občany města
Senior Taxi
Dalsi slusnou restauraci.
Volnočasové vyžití pro osoby mezi 25–35 lety bez dětí kromě sportovních. Pochvala za Zázraky vína,
více obdobných akcí. Ve městě chybí sauna,
více autobusových spojů
Nejde o službu, ale o vyhlášku a to dodržování klidu v neděli. Je příšerné, že celou neděli lidé sekají
trávníky a do toho motorovou pilou řežou dřevo. V anketě jsem to psala už asi 4x a stále nic.
Nejde o službu, ale o vyhlášku a to dodržování klidu v neděli. Je příšerné, že celou neděli lidé sekají
trávníky a do toho motorovou pilou řežou dřevo. V anketě jsem to psala už asi 4x a stále nic.
bazén
Myslím si, že v našem městě chybí hřiště nebo sportovní park pro větší děti, kde by se mohli zabavit
na bruslích, na koloběžkách, na kolech a na skateboardech.
Selsky rozum predstavitelu mesta.
nic
kvalitní stravování v jídelně volně přístupná sportoviště pro děti, které nejsou členy nějakého kroužku
Noční vyžití velkého města (kluby, kina a podobně).
Postrádám kino, saunu atd., ale reálně by mě nejvíce potěšilo rozmístění více košů, viz. mé vyjádření
výše.
Bazén.
X
Sportoviste, inline drahu
kvalitní a vybavená posilovna
kanalizace
Cyklostezky
Akcw
Pytliky pro psi u odpadkovych kosu, volne pristupne i pro navstevniky mesta.
Ubytovani
Kvalitní silničáře.
Restaurace otevřená v neděli
bankomat CSOB
kulturní akce
Hospoda se zahrádkou.
nevím, pokud něco postrádám, mohu si zajet do Rakovníka nebo Prahy
Funkční technické služby
postrádám kino, bazén nebo jinou relaxaci
školku, kde by bylo možné umístit dítě aspoň od 2 let, popř. nějaký klub, kde by tato služba byla, ale
chápu, že toto asi není v silách MěÚ :–).
Hyperloop do Prahy
Poštu bez fronty 30 minut, když tam je 10 lidí.

Kino, Bazén, Cyklostezky
Normální restaurace
Do budoucna komplex bazén + sauna.
Bazen, sauna, skate park.
Zubní péči, bazén – akvacentrum, letní kino s koncertním pódiem
škoda například, že zmizely (skoro) všechny možnosti dát si něco "na zahrádce" v centru –
restaurace, kavárny, cukrárny... (dříve u početky, Na Kocourku, u Biosky – nyní v So zavřeno...)
Možnost doručení nákupu domů. Rozvoz jídla z restaurace domů.
Kontejnery na kovy (třídění kovů). Kontejnery na nebezpečný odpad (třídění nebezpečného odpadu).
kino, bazén, divadlo, posezení v so, ne (zahrádka před restaurací, cukrárna)
koupaliště, zimní stadion
Bazén, kino, aquapark
Oprava obuvi, hodinek, sběrna prádla
opravnu obuvi, čistírnu oděvů, prodejnu knih
mandl
v SO ne restaurace, cukrárna
parkování pro návštěvy
kino bazén
Náměstí, obchody
bazén
bazén
úklid Fortna
kino
Restauraci
Klub pro seniory, posilovací zařízení pro mládež – venku
volně dostupné sportoviště
sklenářství
více prostoru pro cvičení (vnitřní)
Radši nic
restaurace s lepší úrovní
koupaliště či udržovaný prostor u nějakého rybníka
bazén, cyklistika, kino
kino, bazén,
švec
Obchod s obuví
čistírnu oděvů
dohled a řešení přestupků pejskařů
kino
české obchody
chybí sociální bydlení
víc informačních tabulí, více odpadkových košů
Ve městě chybí bazén, v Pecínovské ulici na obecních pozemcích by měly být odpočinkové lavičky pro
seniory, kteří jdou do města za nákupem či k lékaři do polikliniky.
Zverimex
Kino, bazén
lezecká stěna, in–line dráha
kino, bazén
více prostoru pro cvičení (vnitřní)

WC – hřbitov
kino
kino
důslednější dohled Městské policie (parkování mimo P, překročení rychlosti)
obchody
prodej a oprava obuvi
Zahradní restaurace pro cyklisty atd.
restaurace, cukrárna se zahrádkou
domácí péče o seniory
pečovatelská pro důchodce
svoz železa
úklid psích exkrementů (hrazeno např. ze zvýšených poplatků za psa)
Sklenářství
kultura pro dospělé
Čistírna, bazén – mladé rodiny, ZŠ, MŠ
veřejné WC so+ne, cukrárna, restaurace
mizí obchody
Krytý bazén
víc kul. akcí
Momentálně nevím
Montessori při ZŠ
lezecká stěna, čajovna
čistírna oděvů, oprava obuvi
oprava obuvi
WC – veřejné
Více využití pro mladé
myčku aut
služby v pozdějších hodinách a o sobotách (např. kadeřník)
Možnost vzdělávání seniorů přes internet – školička internetu.
sportovní areál – i pro mládež často chybí chodníky – chodím se psem a kočárkem
častěji a kvalitněji prováděné čistění města
mandl, služby
Sklenářství
Myčka aut
Pobočku zdravotní pojišťovnu
Kavárna – pohodová restaurace ne zakouřený prostor
Úklid chodníků a bus zastávek.
Klub důchodců, senior–taxi
Senior taxi – přeprava nemocných a starých lidí k lékaři, na úřad apod.
bazén, kino, in–line dráha
obuvník
mycí linka
více divadel
Vyžití pro náctileté – skatepark, dopravní hřiště
autobus na Zličín nestaví u nádraží
autobus do KV
myčku aut
dětské hřiště v nové zástavbě (Nad Obíralkou, Pod Vodojemem

podporu pro předškolní děti, jediný sport pro 2 leté je ve fitku 100 Kč za 30 min.
kvalitní obuv
sklenáře

Otázka 0806 MĚSTO JAKO CELEK: Chcete sdělit něco dalšího, co se
nevešlo do formuláře (příp. přiložte list)?
Závěrečná špehovačka je morálně hodně pod čarou! S STB jsme si užili už dost – ale aby mne
špehovali lidé, kteří mají být mými zástupci v úřadech? Fuj! Fuj! Fuj!
Děkuji za tento formulář, doufám, že je hojně využíván, pokud ne, podpořte ho napřesrok třeba
nějakou soutěží apod. Lidi je potřeba občas trochu postrčit, ale i tak jsou jejich nápady cenné.
Naše město mám ráda, bydlí se nám tu velmi dobře a fandím všem dobrým a rozumným hospodářům
na radnici.
Uvítal bych větší podporu města k místním podnikatelům. Vzhledem k narůstající legislativě ubývá
podnikatelů a živnostníků v oboru služeb, prodeje, občerstvení. Náměstí je často osiřelé, bez lidí a
služeb. Ubývá místních prodejců a často je nutné pro drobné věci cestovat mimo město. Jedná se
především o drobné prodejny potravin (přebírají Vietnamci), cukrárny, kavárny, odborné prodejny.......
Myslím si, že architektonicky by se měla řešit úprava celého náměstí a nikoliv pouze jednotlivost =
vodní prvek
chtěl bych upozornit na katastrofickou situaci s nadměrným provozem v Karlovarské ulici, která
ohrožuje obyvatele i jejich domovy
velmi bych prosil o zákaz heren vyhláškou
V Okružní ulici od dětského domova k ulici Čsl armády by bylo vhodné dát zákaz parkování. Chybí tam
chodník a chůze je tam značně nebezpečná.
Bylo by pekne, aby Straseci naslo nejaky koncept, kterym by vybocilo z rady a posunulo se o krucek
dal–pokusit se byt pilotnim mestem v nejakem zajimavem projektu. Napriklad v oblasti recyklace, online
sluzeb obyvatelum nebo v zelenych technologiich.
Zákaz hlučných prací v neděli na zahradách, bytech, domech. Zavedení klidu v neděli.
Misto nesmyslneho cestovani zvolene vrchnosti do Weldenu by meli zacit za sve platy neco konecne
delat.
Jako dlouhodobý problém vidím chování chatařů v některých lokalitách. Jedná se o odkládání
zejména zahradního odpadu mimo vlastní pozemek. Nejvíce v tom vyniká lokalita pod rozhlednou, kde
postupně zavážejí přilehlý les a chaty při cestě vedoucí odtud k mostu přes trať, kde je odpad "ukládán"
do křovin za cestou. Zásadně se mě nelíbí způsob zimní údržby, jak byl praktikován v právě uplynulé
zimě. Zejména se jedná o podle mne nadměrné solení chodníků, kdy se často solily i ty suché. Pokud se
solilo do sněhu, naprosto nedostatečný byl úklid následné břečky a to i na vozovkách. Pokud se
protahovalo, byla břečka na mnohých místech nahrnuta k chodníkům a to i v místě přechodů.
nesouhlasím s omezením volného pohybu psů ve městě nebo se stanovením vyhrazeného místa pro
jejich pohyb. neumím si v praxi představit, jak babičky, dědečkové, případně menší děti, které pomáhají
venčit psy, by měli docházet na nějaké vyhrazené místo.
Před časem nám byla před domem instalována pumpa na vodu, umístěná na studně, kterou
historicky využívá naše rodina. Pumpa má prý ten smysl, aby naše rodina nebyla zvýhodněna před
ostatními obyvateli. No dobře, proč ne. Jelikož ji mám přímo před oknem, tak vím, že za dobu, co tam je,
ji pravděpodobně nikdo nepoužil smysluplně. Naopak, nejčastěji slouží jako hračka pro děti, které jdou
okolo ze školky a díky tomu se na chodníku tvoří louže. Nikoho s kýblem nebo kanystrem jsem tam nikdy

neviděla. My vodu ze studny bereme dál, tak jako dřív, ale vzhledem k těm lidem, které jsme prý
diskriminovali, se nic nezměnilo. Ano, mají možnost, ale myslím, že v této době opravdu nehrozí, že by
někdo zahradničil tak, že si bude dojíždět ke studně pro vodu. Myslím, že takových znovuzrozených
pump je po městě víc. Za mě vysoce neefektivní investice.
X
Miluji Nové Strašecí!!! :–)
Chtela bych poprosit, zda by se mohlo mesto, nebo policie zamerit na ulici kolem SOU, predevsim v
lete. Studenti zde jezdi po nove uoravene silnici na mopedech rychle a neberou ohledy na klid starych
lidi, nebo ucicich se srudentu. Navrhova bych retardery, ktere by je alespon trochu omezily v jejich
nedomyslene zabave..
Nedalo by se premyslet nad tim, aby "polni"cesta spojujici Straseci se Stochovem(zkratka) se stala
napr.inline drahou nebo cyklo?Znam hodne lidi,co by takove sportovni vyziti ocenili.Bylo by to super.
Abych jen nekritizovala, za těch sedm let, co jsem zde, se hodně věcí změnilo... Na pár místech lepší
chodníky, park u polikliniky vypadá konečně jako park. Tak snad se časem dočkáme i dalších zlepšení :–)
KONCEPCE – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ
Akce na vanocni svatky/novy rok jsou dobry. Vic akce v tom stylu by meli byt castejsi
lesopark v Křivoklátské ul. by si zasluhoval širší využití – např. hudební produkce, divadlo,
odpočinková zóna, není nutné veškeré dění koncentrovat na náměstí
Škoda, že se nepovedla zrealizovat rekonstrukce hlavního náměstí za vedení p. Vaice. To co předvádí
současné vedení města je tragédie a amatérismus.
Kdykoliv jsem něco na MÚ vyřizoval, vždy jsem se setkal s maximální ochotou.
Diskoakce konaná 10.2.2017 měla myslím veliký úspěch a dobrý ohlas. Určitě bych se nebál
uspořádat takové akce častěji (například čtvrtletně) – očividně se bavili nejen mladí, ale i dospělí a
myslím že takové odreagování a vybití energie tu chybí.
Vadí mi silný provoz u nás v Šotkové ulici. Spoustu náklaďáků, traktorů, zásobování stavebnin.
Praskají nám od toho domy, okna neustále černé, hluk už od pěti od rána.
nic.
Nefunguje uzemní plán na webu
Je fajn, že chce město umístit na náměstí vodní prvek. Ale myslím si, že by bylo lepší řešit úpravu
náměstí komplexně, tak jak se to v dnešní době dělá a ne jen umístěním jednoho prvku. Za pár let, až se
bude řešit celá podoba náměstí, může být paradoxně nový vodní prvek určitou brzdou a omezením při
kreativitě architekta. Chtěla bych poděkovat za možnost každoročního vyplňování tohoto formuláře.
Přijde mi to dobrý nápad.
Vadí mi, že byly vykáceny vzrostlé stromy v areálu MŠ Zahradní. Vadí mi, že byl vykácen starý sad za
Křivoklátským sídlištěm.
– více zeleně ve městě, relaxačních místa míst pro děti – větší park nějaký ovocný sad
Chtěl bych pro své dítě nějaký ovál na kola, skateboardy...
vadí mi parkování aut ze sídliště v okolních ulicích a velké množství projíždějících aut v ulici Na
spravedlnosti (blíže ke hřbitovu) – byly by vhodné zpomalovací pásy.
Škoda, že se železnice nebudovala o 100 let později. Je trochu odstrčená a z ruky.
vádí mě bezdomovci a vybírači popelnic
držím palce
chodník od kostela k poliklinice
Chybí chodník před Technickými službami
zpětná vazba k výsledkům ankety
vodní prvek na náměstí není nutný navrhuji zrušit středovou silnici a vytvořit relaxační zónu
Lepší zabezpečení hřbitova – krádeže květin z hrobu

opakovaná problematika – dodržování nedělního klidu nespravedlivý dvojitý poplatek za odpad pro
obyvatele s trvalým pobytem v obci i s chatou!
okolo mostu k nádražní chybí osvětlení Nový rybník II. –potřeba opravy schodů
donuťte pana XXX z Pecínova, ať si uklidí zahradu
stále chybí WC u Lidlu, Penny slušné WC ve města cukrárna s posezením o víkendech
Kolik rodin se stará o své staré rodiče? Jakou službu pro tyto rodiny máte?
Vadí mi nepořádek na hřbitově, málo konví na zalévání (staré, těžké, děravé), pumpovat si vodu je
pro staré občany náročné. Nabídka medu na pietním místě je nevhodná a také asi na hřbitov nepatří.
postrádám cyklostezku vedenou z města po které by se dalo jet i na kolečkových bruslích.
lepší zabezpečení hřbitova – krádeže květin z hrobů
porušování nočního klidu – Výčep Práce, pití alkoholu na veřejnosti, volné pobíhání psů
ruch Výčep Práce, pobíhání psů bez vodítka
prostor mezi Penny a Lídlem využít jako placené P.
stání popelnic na Žižkovo náměstí. Popelnice nám stojí přímo pod balkonem.
Rozšíření parkovacích míst ul. Topinkova, zbytečně velký prostor mezi auty. Zbourat hospodářské
budovy!!!
Na některých místech jsou odpadky, např. ulice do Hlinišť – směr k čističce. Odpadky jsou tam přes
rok.
opravdu zvyšte tvrdě poplatky za psy!!! A bude tu čisto.
vyžadování placení poplatku za svoz odpadu od vlastníka prázdného bytu je SPROSŤÁRNA!!!
změnit systém poplatků – já mám 1 popelnici (vč. vytříděného skla, papíru a plastů za 75 Kč/ks, suchý
odvoz je za 20 Kč/ks – čím více odpadu, tím se platí méně – na Kladně důchodci neplatí nic.
velmi málo zeleně, parčíků, dráhy pro brusle, kola, místa kde si mohou běhat děti, pejskové, senioři,
rodiny a nebáli se, že je přejede auto
Místo plácku pro psy – pěstební pozemek pro seniory
Otevírací doba na poště (11 – 13hod) zavřeno. U minimarketu ul. Čsl. armády – postávání, nadávání a
znečišťování výkaly opilců během celého dne.
prašnost – nedostatečný úklid hlavní ulice, zákaz kamionů
v Pecínovské ulici by byla třeba lavička pro starší lidi kteří jdou k lékaři
Oceňuji snahu města o vylepšování vzhledu a zkrášlování NS, celkově chod města.
Při plánované přeměně Komenského náměstí by bylo žádoucí zrušit silnici, která prochází středem
náměstí. Jedině tak se toto místo může stát klidovou zónou, kam budou lidé chodit posedět. Náměstí by
nemělo být parkoviště.
Opravit chodník před městským úřadem
zateplení domu s pečovatelskou službou
již loni jsem upozorňovala na díru u kontejneru na oděvy u garáží k Penny a je tam stále je třeba
uklízet kolem kontejneru na odpadky v šotkově ul.
ulice u stadionu – nedostatečné osvětlení aleje a cesta jedna hrůza plno exkrementů – málo laviček a
odpadkových košů – stromy potřebují prořezávat pravidelně – staré porazit a zasadit nové – větší
kontrola motoristů
V okrajové části Křivoklátského sídliště se nachází ruina Stodoly. Přespávají zde bezdomovci, je to
celé zanesené odpadky a velmi šeredně. Často zde vídám děti ze sídlišť na dobrodružné výpravě. Je jen
otázkou čas, než se stane neštěstí. Proč se s tím nic nedělá? Vždyť jde o zdraví – krysy a jiná havěť, ne–li
hrozí zřízení stavby. Na to jsou i zákony.
vánoční výzdoba je ostuda "každý pes jiná ves" raději se koupila košťata na stromek místo osvětlení
dalších stromů, okolo hlavní silnice žádná výzdoba není, výzdoba laviček a osvětlení není hezká
Oceňuji zřízení autobusové zastávky u Lidlu. Jak využít hřiště u STS (třeba místo pro grilování, pevné
sportovní prvky pro děti a seniory, neboť v okolí žije hodně seniorů)

Nesmyslnost provedení chodníků a odklon v místech vjezdů – po šikmině se nedá chodit, v zimě se
chodník stává nebezpečný, parkování vozidel na obecní zeleni.
Nelíbí se částky, za které TSNS realizuj zakázky, přístup MěÚ k farnosti nekompetentní.
škoda, že tu není blíže les
Jungman. ul. jednosměrný provoz
rušení nočního klidu díky herně, parkující před naším domem dělají hluk
Neustále plné parkoviště pro hřbitov i v době, kdy na hřbitově nikoho není.
Méně útoků občanů na pejskaře. Člověk si připadá, když má psa, že je to snad zločin. Psa řádně
platím, výkaly uklízím, a přesto musím poslouchat kam se psem jít a nejít. Prostor pro pejskaře.
Nevím, proč neustále upozorňuji na absenci zábradlí u vchodů do základní školy, když se stejně nic
nezmění. Vídám, jak děti vyběhnou ze školy a bez rozhlédnutí přímo vletí do vozovky – že se prozatím nic
nestalo, je zázrak
město pracuje dobře
Druhé kolo fontány
Energeticky nezávislá obec, ekologické projekty
Největší trapas – WC použitelné od 8–17hodin ve všední dny
restaurace se zahrádkou
kruhový objezd u Lidlu
postrádám jakoukoli komunikaci ohledně vyřešení majetkové situace ohledně luk Nad Obíralkou a
Vackova
v ul. Zahradní, když se dělalo parkoviště u polikl. byla slíbená nová zeleň. Místo toho je tu nebezpečný
kopec, kde mají děti skluzavku a okolo jsou samé velké šutry. Město neudělalo úklid a úpravu zeleně
poliklinika rozježděný záhon, staleté lampy u chodníku a odpadkový koš

