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Texty jsou řazeny po okruzích ankety. 

 

V zájmu zachování autentičnosti texty prošly pouze minimální úpravou tak, aby jejich zveřejnění 

nebylo v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti (osobní jména a další údaje, které by mohly vest 

k identifikaci pisatele, byly přemazány). V textech se vyskytují gramatické chyby. Tyto byly buď 

vloženy pisateli (při použití internetové verze) anebo vznikly při přepisování komentářů̊ z papírových 

dotazníků.  
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BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA 
 
Zbytečné solení chodníků. V jiných městech úklid sněhu = shrábnutí sněhu....  
- V oblasti kolem hřbitova parkují auta v křižovatce, na přechodu apod. (zejména v ulicích 

Vackova a Pod obíralkou) bez povšimnutí městské policie. Není pak možné bezpečně odbočit, ev. 
přejít ulici:- Veřejný pořádek ve městě je- Poslední autobusový spoj z Prahy jede 22:30. Měl by přibýt 
ještě jeden, cca o půlnoci- Ulice "Na Spravedlnosti" vč. chodníku je velmi rozbitá, téměř 
nepoužitelná- Odklízení sněhu v zimě je pomalé. Ráno, když je potřeba odejít/odjet do práce, bývají 
chodníky a silnice po noci zasněžené  

Systém parkování v ulicích Křivoklátská, Topinkova a okolí je velmi nešťastný a nelogický. Když 
občan koupí v této lokalitě byt, měl by mít nárok po předchozím majiteli převzít i práva k 
parkovacímu místu. Za současné situace prakticky není možné pro nově přistěhované občany získat 
parkovací místo, přestože velké množství míst reálně není vůbec využíváno, avšak jsou nadále 
evidována jako obsazená. Je poněkud deprimující dívat se každý den na trvale poloprázdné 
parkoviště přímo před domem a marně čekat, zda se po mnoha měsících od podání žádosti třeba 
konečně neozvou z TSNS, abychom konečně nemuseli parkovat kdesi daleko za sídlištěm ve vilové 
čtvrti. Nejlepší by bylo celý tento systém parkování bez náhrady zrušit a zaměřit se na vytvoření 
nových parkovacích míst.Na hlavním tahu (ul. Československé armády, Palackého, Havlíčkova, 
Karlovarská) je třeba opravit řadu propadlých kanálů, kterým se prakticky nelze vyhnout a poškozují 
projíždějící motorová vozidla. Je to hrozná ostuda pro město!  

KRUHÁK U LIDLU.DODRŽOVAT ÚKLID KOLEM DOMŮ ZAKÁZAT VYTVÁŘENÍ SKLÁDEK KOLEM 
DOMŮ A PŘÍJEZDOVÝCH CEST K DOMU.BEZOHLEDNÉ DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ U VJEZDŮ A DOMŮ 
BY MĚLO BÝT ZPOPLATNĚNO.LADA A ÚDOLÍ POD LADOU-PRÝ KLIDOVÁ OBLAST-NENÍ VŮBEC 
KLIDOVÁ-ZAKLÁDAJÍ SE TAM DIVOKÉ SKLÁDKY-RÁMUS-VANDALISMUS-SPOUSTY 
ODPADKŮ(PLASTY.LAHVE,SKLO....ZLÁMANÝ STROMKY-OHNIŠTĚ)NEBEZPEČÍ NEJEN PRO MALÉ DĚTI-
TAM JE POUZE RÁJ BEZOHLEDNÉHO DOROSTU BEZ DOHLEDU- NA RODINNOU PROCHÁZKU SE 
BOJÍTE JÍT OKOLO TÉ OVÍNĚNÉ MLÁDEŽE.POLICIE BY MĚLA PRAVIDELNĚ OBCHÁZET A KONTROLOVAT 
CHOVÁNÍ DOROSTU V PŘÍRODĚ A ZAKÁZAT VÝTVÁŘENÍ DIVOKÝCH SKLÁDEK.A NEJEN KOLEM LADY.  

Přílišné a často zbytečné solení chodníků.  
Dodnes nevím zda je na náměstí parkoviště nebo náměstí.  
Problémem parkování v centru při vyzvedávání dítěte ze školy či družiny - bylo by vhodné 

ponechat alespoň 0,5 hodiny zdarma. V Topinkově ul. mají kde parkovat pouze ti, kteří platí. 
Návštěvy nemají šanci.Pozitivně hodnotím proběhlé opravy chodníků na mnoha místech.  

Nepřehledná situace při parkování vozů v Okružní ulici, časté průjezdy nákladních vozů a rychlé 
průjezdy automobilů před dětským domovem, kde se pohybují děti.  

Po sekání trávy zůstává okolo baráku tráva zafoukaná do oken sklepů a sekačkou poškozují 
obrubníky a betonové tvarovky na odvod dešťové vody od baráku   

ad Parkování v místě Vašeho bydliště: mam pplacene parkovaci stani ale porad neni zadne reseni 
pro navstevy na vice dni, nebo pro nekoho kdo si poridi druhy vuz v rodine, misto proste neni  

1)Chodník u kulturního centra je nepoužitelný. Chodíme po silnici, což je nebezpečné samo o 
sobě, nacož s kočárkem 

2)Křižovatka ulic Nádražní / Okružní (u cípu náměstí 5.května) je velmi nebezpečná. chybí 
naprosto zrcadlo a není vidět do výjezdu. Stejně tak v ulici nádražní u křížení ulic stojí vozidla a není 
možný výhled doleva. Poté je člověk v polovině křižovatky aby vůbec viděl, což je nebezpečné 

3) Ulice DUKELSKA - poslední cca měsíc či dva se touto ulicí naučili jezdit Záchrané sbory hasičů, 
sanitek a samozřejmě policie. Obecně složky integrovaného záchranného systému. Nic proti. Jen 
ulice je pro toto naprosto nevhodná. Je velmi úzká (majitelé domů stojí u svých domů na ulici) a je v 
naprosto katastrofálním rozpadlém stavu (díry, zničené patníky, propadlé kanály). Nemám nic proti 
tomu, ať tu jezdí ale i kdyby tu nejezdili, je nutná oprava. 

4) Přechod pro CHODCE - Ulice Palackého směr na ulici Vítězslava Hálka (směr ke KB) je naprosto 
nevhodně umístěn. Když jdete ze směru Vítězslava Hálka na druhou stranu, není vůbec vidět přes 
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roh domu a velmi úzoučkého chodníku nalevo (směr od Rynholce). Zvláště jdete-li s kočárkem není 
možné pomalu vstoupit do vozovky. Nutná změna přechodu, umístění zrcadla, rozšíření chodníku 

5) Ulice ČS. ARMADY na konci obce směr Rynholec. Sice se udělala NOVÁ stezka směr na Stochov, 
což je dobře, ale již neexistuje fakticky přechod (jen mizivé čáry) směr na Rynhholec. Kdy daná stezka 
je fakticky nepoužitelná pro kola, kočárky či chůzi, kvůli prastarému popraskanému betonu. Tedy 
navrhuji 70km v hodině a nový přechod a dodělání stezky propojení "Strašecí-Rynholec" 

6) Silnice 237 směr RAKOVNIK. Ze směru OD DALNICE je rychlost stanovena na 90km a ze strany 
Ruda - Strašecí je 70km. Chtělo by danou situaci sjednotit aby byla 70km. Navíc je určitě dobré, aby 
70km v hodině bylo aplikováno již od konce kopce. Neboť zde vozidla jezdí daleko větší rychlostí než-
li povolenou. 

7) Dořešení přístupu na Rozhlednu, kdy člověk musí přeskočit 3 pruhy silnice aby se k ní dostal  
Postrádám průběhový radar do středu a ze středu města ve směru na Rynholec.  
Parkovani v miste bydliste je pro nas utopie. Auto muzeme parkovat pouze uplne mimo sidliste, 

nebo na vyhrazenych mistech, ktera jsou daleko od naseho bydliste. Pritom primo pod nasimi okny 
je parkovaci misto, kde jsme za posledni rok videli auto 2x a pokazde jine. Nejspis si nekdo drzi misto 
pro navstevy. To je ovsem mestu jedno a kdo si plati parkovaci mista proste neresi. Pritom mista, 
kde by bylo mozne vybudovat dalsi parkovaci mista jsou. Mesto se podle me vubec nestara o to, aby 
obcane mohli parkovat v miste bydliste. A obcane misto toho, aby se proti mestu spojili, tak se mezi 
sebou za spatne parkovani akorat udavaji na MP.  

Policie by měla více držet v klidu jistého pana Luboše, který nejčastěji obývá Komenského 
náměstí instantně v podnapilém stavu. Často velmi rád znepokojivě komunikuje o nepříjemných 
věcech s lidmi, kteří o to nestojí. A co více, často chodí na náměstí i k malým dětem z prvního stupně, 
které prochází okolo, a je k nim hrubý a vulgární. Jinak si myslím, že kromě tohoto policie svou práci 
plní dobře.Co se týče zimní úpravy chodníků.. Zima poslední dobou sice není tak tuhá, ale když přijde 
nějaký ten studený týden, nemyslím si, že by si toho městské služby nějak výrazně všímali. Obzvláště 
u chodníku v ulici Ke Stadionu, kde, když jdete z kopce, jste vděční za každý krok strávený na nohou, 
a když jdete do kopce, máte pocit, že by jste díky ledu šli na jednom místě.A obecně, co se týče 
údržby chodníků.. Neuškodila by větší každodenní péče o chodníky - uklízení cigaret, zvířecích výkalů 
a odpadků.  

Podle mého názoru je přechodů zbytečně mooooc.  
Velmi nepřehledné parkování na náměstí - každý si stojí, jak ho napadne zvláště ve spodní části 

na konci.  
Co se týče bezpečnosti se necítím dobře na vlastním pozemku, kam vbíhají stále 3 stejní toulající 

se psi.  
Nejhorší je parkování v sídlišti. Sice jsou nově vytvořena parkovací místa, ale není možné je v tuto 

chvíli dostat. Dále nemá návštěva kde parkovat.  
za problém považuji v řadě lokalit chybějící chodníky  
Ve městě je stále více heren - obávám se nárůstu kriminality, která gamblerství provází. Město 

zatím v této oblasti nečiní žádné kroky. Chodník u kostela by snesl rekonstrukci. Oceňuji nové 
chodníky, ale nájezdy k domům komplikují chůzi v zimě či s kočárkem, pro seniory je pohyb velmi 
obtížný. Chodníky jsou pro chodce, kteří tam chodí neustále, nikoli pro auta, která tam jedou max 2x 
denně!  

Parkováni v Křivoklátské. Nepřijede mi efektivně vedené. Dle mého názoru není žádný monitoring 
využívání, dále mám dojem, že parkovací místa by měla být přednostně přidělována byť 
zpoplatněná, ale rezidentům s trvalým pobytem. Situace je neúnosná, a nevede ke zkvalitnění života 
občanů, kteří zde opravdu žijí a fyzicky bydlí. Toto je pouze ,,kšeft" o který nikdo z občanů nestál. 
Město na výzvy k řešení situace nereaguje dostatečně.  

Parkoviště v Topinkově ulici je vyloženě katastrofické. Raději zaplatit více, ale platit za kvalitu. 
Také je velký problém s parkováním pro návštěvy.  

Buková ulice - absolutní nezájem Města, ulice samá záplata a chodníky vůbec nemáme. Už zde 
bydlíme skoro 30 let!!!!!  
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Ulicí B. Němcové projíždí stále více automobilů, často vysokou rychlostí. V ulici nejsou chodníky a 
v jednom jízdním pruhu parkují auta. Bylo by vhodné omezit rychlost, případně zavést jednosměrný 
provoz nebo instalovat příčné práhy.  

Celkově mi nevyhovuje parkování v sídlištích, a to konkrétně že je možné parkovat pouze na 
placeném parkovišti, a pokud přijede návštěva, která nemá kde zaparkovat, není možné nechávat 
auta přes noc před domem. Co se týče zimní a letní údržby, letos jsme pocítili v zimní sezoně že 
chodníky byly dost namrzlé a moc se nesypalo, případně až ve stavu kdy už bylo pozdě.  

Prospělo by více kontrol od policie v okolí kostela - odpadky, popíjející mládež, sprejeři.  
činnost Městské policie - neřeěí porušování nočního klidu, neřeší neukázněné chování pejskařů 

Parkování - nemožnost parkovat v lokalitě Křivoklátské sídliště, nejsou volná parkovací místa, nejsou 
místa pro návštěvy  

Kolem školky Na kocourku je velice hustý provoz nákladní dopravy a 50km/h je dost velká 
rychlost. Někteří "inteligenti" jezdí i rychleji nejen tam, ale i v ulici Al.Jiráska mezi MŠ a DD. Na 
křižovatce u DD je fajn přechod, jenže spousta řidičů nedodržuje zákonem dané odstupy stání ve 
všech směrech od křižovatky i od přechodu, takže se stává spíše nebezpečným pro mnoho 
procházejících dětí. V této lokalitě bylo řešeno již několik dopravních nehod.  

nikdy nevyřešená cesta pro děti mezi školou a jídelnou  
Výjezd z náměstí ulicí 28.Října jezdí velmi rychle omladina (auty krouží kolem komerční banky 

zpět) - zaměřit se policie Postrádám koncepci vybudování cyklostezek. Školní jídelna by měla být 
řešena v rámci přestavby školy, aby děti nemuseli přecházet přes hlavní silnici.  

Kde mám přejít, když jdu ze Šotkovy ulice do sběrny surovin? Dříve tam býval přechod.  
Postavit v bezprostřední blízkosti školy místo jídelny tělocvičnu a nechat i nejmenší děti chodit ze 

školy do jídelny přes frekventovanou silnici je úplný nesmyl a ignorance. Ani dopravní situace před 
školou není ideální. Běžte se ráno mezi půl osmou a osmou před školu podívat, jak se chovají řidiči, 
vysazující své děti u školy.  

stav chodníků a silnic se stále zlepšuje, za posledních 10 let je to hodně viditelné. Je ale stále 
mnoho míst, která potřebují opravit - třeba zbytek chodníků u KC. Nově mne dost naštvala 
jednosměrka v Jungmannově ulici. Nutíte mne jezdit po více retardérech nebo do smradlavé 
Křivoklátské.  

Ocenil bych kamerový systém ve městě.  
parkování u školky Na Kocourku má být pokutováno a není. Dále by tu mělo být více řešeno 

omezení rychlosti a retardéry. A MP by zde měla provádět měření rychlosti spousty řidičů zde 
nedodržuje rychlost.  

Chybí mi dodělání chodníků v ulici Aloise Jiráska, konkrétně naproti Dětskému domovu a pak úsek 
ke školce po obou stranách. Nedá se tam pořádně chodit - štěrk, bahno, rozbitý chodník.  

Ulice Čsl armády /od Zahradní dále k Rynholci/ od loňska nepatří v zimní údržbě do 1. zóny - 
prioritní odhrabávání sněhu a tedy lidé z Rynholce a cestující na zastávku se brodí sněhem. Zrušený 
přechod na Rynholec chybí.  

Velkým nešvarem je parkování aut v ulicích. Je pak špatně vidět, jestli jede auto, a to jak pro 
chodce (děti), tak pro řidiče na křižovatkách. Vznikají tak dost nebezpečné situace, zvláště pak pro 
přecházející děti, a to i na přechodech. Byla by asi potřebná častější kontrola rychlosti v rezidenčních 
částech města se sníženou rychlostí. Cedule jsou jedna věc, ale někteří řidiči jsou velmi neukáznění.  

Nezužujte už dál silnice ve městě při jejich rekonstrukcích.  
Schází aotobusová doprava  z Prahy v pozdních večerních hodinách Chodníků se opravilo hodně 

,ale stále je to málo, stav některých komunikací je žalostný.Bylo by pěkné, mít skrz město 
cyklostezky, po kterých by například deti mohli bezpečně do skoly, stojany na kola více před úřady, 
poštou, obchody a pod,  ale to je asi  až na přístí století.  

Obnova zeleně, míst k relaxaci, koupání a pobytu v přírodě okolo města Život rodičů na mateřské 
a rodičovské dovolené  

Parkování ve Mšeckém sídlišti, především v okolí ulice Husova je naprosto tristní!!!  
Silnice a chodníku jsou v dost katastrofálním stavu.  
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Oprava chodníku v Topinkově ulici. Stav hrůza!  
Parkování v místě bydliště - tragické!!!  
Při cestě z restaurace dochází často k vandalizmu - dozor nad omladinou.  
Přechodu u KB je velice špatně řešen - auta pozdě reagují na chodce.  
Vadí mi, že nelze často zaparkovat před Lidlem, neboť zde byla sice zřízená zastávka autobusu, ale 

lidé, kteří odtud jezdí třeba do Prahy, tak celý den parkují před Lidlem a my pak musíme tahat 
nákupy na parkoviště k Penny.  

Nedodržování rychlosti motorových vozidel ve městě, hlučnost vozidel  
Hlavní průjezdní komunikace potřebuje rekonstrukci. Zimní údržba chodníků je nedůsledná.  
ulička mezi ul. Erbenovou - Vrchlického - Máchova se neudržuje - proč?  
Hluk moto a nedodržování povolené rychlosti  
zvláště důležité - v oblasti mého bydliště sekání trávy křovinořezem - letos ještě nesekáno!!!  
Zahrada 960 a 961 - neudržovaný pozemek  
úklid komunikace a chodníků v Karlovarské ulici, zlepšit jak to půjde. Je to hlavní tah městem  
úklid chodníku v zimě je katastrofa! Stačí si vzít příklad z Tuchlovic. Chodníky hned čisté a nejen 

náměstí.   
je třeba dokončit chodníky u KC - vymletý povrch  
V případě sídliště Rakovnická je nutné udělat řádný chodník lidi šlapou ve vodě blátě při dešti !!!  
V ulici Rabasova - zatáčka domu číslo 1210 není vidět, kdy pojede auto, není tam žádný chodník, 

ani v další části ulice, opravdu nebezpečné, hlavně pro děti, navrhuji dát zrcadlo  
Ano u školky U lesíka je krásný chodník, ale o pár metrů dál hrůza! U školky U lesíka a naproti 

pěkné řešení i na parkování, ale proč chodník dále směrem do města (až po ul. Rabasova) není 
hotova? Ani po protějším chodníku se nedá chodit. Většina lidí, matek s dětmi atd. zde chodí po 
silnici. Stejně tak jako nedodělaná polovina chodníku výše, stejně nepochopitelná je část chodníku 
od parkoviště za NKC co vede k NKC. Proč část je krásná a po tomhle se už nedá ani chodit. Hrozné 
na tom je, že kvůli těmto částem neudělaných chodníků i to pěkné kolem působí nedodělaně a 
odfláknutě. Nahoře na Karlovarské ul. mi schází jeden přechod. Dokonce tam je i vodící čára pro 
slepce, ale přechod tam není.  

Bezpečnost dětí před školou - bezohlední řidiči - parkování na silnici apod.  
Co dělá policie s parkováním aut na chodníku?  
některá auta by mohla zpomalit  
stav a opravy komunikace 3, stav a opravy chodníků 1  
1)parkování v oblasti u vodojemu nemá žádná pravidla auta stojí před RD a projet znamená 

slalom! 
2)upravit dopravu v ul. Dvořákova, je to cesta pro pěší , ale auta zde jezdí neskutečnou rychlostí!  
chybí pozdější spojení s Kladnem a Prahou (odjezdy z těchto měst mezi 23 - 24 h. dostat z 

odpolední směny)  
U přechodu u školy parkují ráno auta, protože řidiči chodí nakupovat k pekaři a ráno je tam velký 

provoz.  
Obnovit přechod v Karlovarské ulici! Špatná zimní údržba. Kolem našeho domu by chtělo jezdit 40 

km, chodí tu děti. Špatný stav chodníků.   
V ul. U stadionu stále parkují na silnici zaměstnanci firem Elektromont a Čestav. Není tak 

dodržena min. šíře silnice 6m. Opakovaně řešeno telefonicky s městskou policií - bezvýsledně.  
přechod u pánského holičství od náměstí + přechod a celá křižovatka u minimarketu šílené  
Ostuda města - kanalizace - v určitých lokalitách - není!!  
stav chodníků - v Nádražní ulici 4, jinak 2  
Autobusové spojení s Prahou - zavést 1 pozdní noční spoj navíc, resp. posunout spoj z 22,38 na 

23,30h.   
Komunikace v ul.Příkrá - samý výmol, Tovární ulice velmi prašná!!  
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je málo odp. košů, moc psích hovínekmoc aut na náměstí, malé "sběrné parkoviště chybí 
bezpečný prostor pro děti od 3. třídy výš, hřiště v klubu jídelny nebo školy, dopr. hřiště, skate-park 
ap.  

Přechody na Karlovarské ul. chybí. Začít dříve v zimě uklízet sníh.  
Parkování - ze všeho se berou peníze.  
Hodilo by se přímé spojení do Plzně, ale to asi není v kompetencích města  
Palackého ulice v úrovni Pivária je propadlý pod úroveň vozovky kanalizační kryt. Při projetí 

vozidel vydává silný zvuk  
nebezpečný přechod u kadeřnictví (pro řidiče i chodce)  
nebezpečný přechod u knihovny, křižovatka Šotkova- velká louže, úzký chodník v Havlíčkově  
regulace parkování- 1 dům-1 auto  
nesvítí některé lampy, špatná ul. Erbenova  
kladně hodnotím opravy komunikací  
moc se solí chodníky, chybí přechod vzadu v Křivoklátském 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Odpadkové koše jsou v dostatečném množství pouze v oblasti náměstí a okolí.  
- svoz bioodpadu by mohl být v jarních a podzimních měsících častější, např. týdně- kontejnery na 

tříděný odpad jsou v naší ulici často přeplněné. Naplní se zejména během víkendu. Pomohl by druhý 
kontejner, hlavně na papír a platy, nebo častější svoz (pondělí, pátek)- líbí se mi sobotní otvírací 
doba sběrného dvora. Během zimy by měl být otevřen každou (ev. každou druhou) sobotu. 1x 
měsíčně je málo.- vzhledu města chybí odvážnější a modernější architektura. Veškeré nové domy, 
rekonstruované domy, zastávky jsou velmi "tradiční"  

Služby sběrného dvora - mám pocit, že tam není nikdy otevřeno, byť vím, že je, ale nějak to 
nedokážu skloubit s tím, jak chodím do práce a kdy mám čas.   

určitě je dobré mít dostatek kontejnerů na tříděný odpad a nebo kontejnery častěji vyvážet 
alespoň z míst, kde jsou velmi často přeplněné, protože při větru létá z kontejnerů odpad všude po 
okolí  

Mackova Hora - navýšit počet kontejnerů na směsný odpad !! Zatím je to nedostačující !!  
DODRŽOVAT ÚKLID KOLEM DOMŮ ZAKÁZAT VYTVÁŘENÍ SKLÁDEK KOLEM DOMŮ A 

PŘÍJEZDOVÝCH CEST K DOMU.BEZOHLEDNÉ DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ U VJEZDŮ A DOMŮ BY MĚLO 
BÝT ZPOPLATNĚNO.LADA A ÚDOLÍ POD LADOU-PRÝ KLIDOVÁ OBLAST-NENÍ VŮBEC KLIDOVÁ-
ZAKLÁDAJÍ SE TAM DIVOKÉ SKLÁDKY-RÁMUS-VANDALISMUS-SPOUSTY 
ODPADKŮ(PLASTY.LAHVE,SKLO....ZLÁMANÝ STROMKY-OHNIŠTĚ)NEBEZPEČÍ NEJEN PRO MALÉ DĚTI-
TAM JE POUZE RÁJ BEZOHLEDNÉHO DOROSTU BEZ DOHLEDU- NA RODINNOU PROCHÁZKU SE 
BOJÍTE JÍT OKOLO TÉ OVÍNĚNÉ MLÁDEŽE.POLICIE BY MĚLA PRAVIDELNĚ OBCHÁZET A KONTROLOVAT 
CHOVÁNÍ DOROSTU V PŘÍRODĚ A ZAKÁZAT VÝTVÁŘENÍ DIVOKÝCH SKLÁDEK.A NEJEN KOLEM 
LADY.DODRŽOVAT ÚKLID KOLEM DOMŮ ZAKÁZAT VYTVÁŘENÍ SKLÁDEK KOLEM DOMŮ A 
PŘÍJEZDOVÝCH CEST K DOMU   

Děkuji celému týmu TSNS za jejich skvěle odváděnou práci! Díky vám se tu příjemně  bydlí.  
V okolních vesnicích jsou koše na psí exkrementy (Mšec,Žehrovice,Lány,Rynholec)  
Celkový vzhled města zaostalý kde se čas zastavil 70letech.Vzhled náměstí katastrofální. A lavičky 

po celém městě neudržované.  
kontejnery na tříděný odpad jsou často přeplněné, uvítala bych častější svoz, podobně i nádoby 

na bioodpad - vyhovoval by nám odvoz 1x týdne  
Velmi ošklivé okolí v blízkosti osmipatrových paneláků v Topinkově ulici. Velmi málo zeleně. 

Neudržované "dětské hřiště" mezi nimi. V lokalitě Fortna chybí kontejner na biooodpad.  
provozní doba sběrného dvora je krátká a nevhodně nastavená  
četnost vyvážení kontejnerů na bioodpad ...v létě to docela smrdí a mít to pod oknem není výhra   
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zelen ve meste.. ach jo porad dokola.. posledni fail viz vysadba skalniku v csl.armady.. co to ma 
proboha byt? neni uz na case nechat delat zelen kvalifikovanou firmu nez borce z technickych? 
pobavilo me vloni kdyz tam vyrostl nejaky ten plevel a typek tam chodil s roundapem a vsechno to 
postrikal, vyplete bych to mel driv :Ddalsi vec, je sekani travy.. prvni letosni sekani se nejak 
nepovedlo, krivoklatska posekana ale tady nas konec u parkoviste jako nic? momentalne to tu trochu 
prerusta a vypada to silene  

Uvítala bych častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad. Posledně jsem byla s papírem 
úspěšná až u 4. stanoviště. Například plechovky jsem musela odvést nakonec do sběrného dvora, 
protože popelnice byla celý týden plná. Jedná se o popelnici u školky u lesíka. Bohužel naši sousedi 
celý rok schraňují odpad ze dvou zahrad a na čarodějnice tu obrovskou hromadu zapálí. Někdy tam 
je vidět ještě větve se zelenými listy. Je to příšerný dým a pokud je vítr směrem na náš dům, tak není 
možné klidně i dva dny větrat, protože táborák doutná i druhý den. Vím, že zákonem není zakázáno 
spalovat biologický odpad ze zahrady, ale vzhledem k životnímu prostředí by bylo vhodné, aby odpad 
vozili raději do sběrného dvora. A to nemluvím o obtěžování několika domů silným dýmem.   

Rekonstrukce náměstí je skutečně potřeba. Nevyhovující chodníky, málo zeleně. Rozpadlé 
chodníky díky kořenům stromů. Nejednotná dlažba. Atd. Výborné služby sběrného dvora. Jen více 
kontejnerů na třídění Naše ulice (Dukelská) v katastrofálním stavu komunikace  

Náměstí je krásné a upravované, ale opět by chtělo lepší úklid chodníků. Ohledně okolí mého 
bydliště (U Stadionu). Uvítala bych častější sekání trávy v lipové aleji a také větší péči o ni. Místy už 
tráva v aleji chybí úplně. Bylo by příjemné ji vidět obnovenou. Dále při dešťových dnech je 
problematický hliněný chodník, který se při výrazném dešti mění v blátivý potůček a poté dlouho 
zasychá. Hodilo by se cestu v parku vysypat novým štěrkem. Všimla jsem si, že na některých místech 
už vysypána byla, ale byla by potřeba na více místech, viz. začátek aleje, kudy chodí největší počet 
lidí.  

Situace ohledně odpadů je mnohem lepší než před lety. Bohužel se ale často stává, že v důsledku 
přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad je okolí těchto kontejnerů zastavěno dalším 
odloženým odpadem. Zvlášť v případě bioodpadu by bylo potřeba občany poučit, že tam není možné 
odkládat igel. pytle s bioodpadem. Na náměstí bývají odpadkové koše často přeplněné plastovými 
lahvemi, plechovkami. Dodejte tam menší koše na tříděný odpad a bude to třeba lepší. Dále mi 
přijde, že se někdy seká tráva zbytečně - je např. sucho, ale zrovna jim to vyjde časově - a jindy je 
tráva přerostlá a neposeká se.  

Málo často kontejnery na bioodpad. Po příchodu z práce jsou vždy plné.  
Prosím o umístění kontejnerů na tříděný odpad do Rudské ulice do blízkosti ulice Na Pískách. 

Děkuji  
Sídliště v Křivoklátské je přeplněné auty a celkově dost depresivní. (divná dřevěná bouda 

uprostřed - krásné místo na park)Náměstí by prospělo, kdyby se na něj zakázalo vjezdu aut (krom 
zásobování). Ta silnice napříč je přinejmenším zvláštní  

nízká frekvence odvozu bioodpadu, nevhodné řešení pro posekanou trávu  
Odpadové hospodářství hodnotím na výbornou. Vzhled města je poznamenaný nesystémovým 

využíváním dotací bez ohledu na estetickou stránku rekonstrukcí.  
úklid psích exkrementů by si měli hlídat hlavně spoluobčané a nebát se zavolat MP na rádoby 

pejskaře , kteří si myslí ,že uklízet po svých psech je povinnost města.  
Bydlím v Křivoklátském sídlišti, nově udělaný park velmi chválím, opravdu to zvedlo úroveň. Ale 

celkově sídliště není hezké. Nevyužité plochy, polorozpadlé baráky za parkovištěm. Myslím si, že na 
tak velké sídliště je jedno dětské hřiště málo, co takhle ještě nějaké pro větší děti. V dnešní době je 
hit workout hřiště, možná by bylo dobré, nad tím zapřemýšlet.   

Dostupnost pro pracující občany je bohužel špatná. Většinou jsou plné už za dopoledne  
Vadí mi omezený počet BIO popelnic na domácnost.  
Konkrétně jde o nevyužité a chátrající pozemky v ulici Křivoklátská směrem k poli, je pozemek, 

který je oplocen (dnes plot na zemi), na pozemku se schází mládež a pokuřuje (nejen cigarety, zřejmě 
i popíjí). Druhý pozemek je také ohraničen a je na něm přístřešek, nevím k čemu dříve sloužil, ale 
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dnes je zde bordel, odpadky, chátrající přístřešek, škoda nevyužitého pěkného místa uvnitř tohoto 
sídliště. Byl by zde hezký park či sportoviště pro děti a místní.   

Městu chybí více "hezkých míst" Nemáme nábřeží, ani řeku, ale nějaké vodní prvky, hezká zákoutí 
s posezením by se někde zřídit dala.  

Je spousta nezodpovědných nebo zapomnětlivých pejskařů. V jiných městech mají u parků či 
parčíků sáčky u koše. Jak to mají vyřešeno s vandaly nebo nenechavci to je otázka.  

Vzhledu města škodí mnoho neopravených budov na průjezdu městem. Není možné využít dotací 
a přispět majitelům na opravy fasád? Uvítal bych sběrný dvůr otevřený (byť krátce) v neděli 
odpoledne Úklid po psech je třeba podpořit kampaní (tabulky, články v NSM). Městská policie by 
mohla kontrolovat pejskaře, zda mají sebou sáčky. A sáčky by měly být v zásobnících u košů. Ve 
městě je málo laviček, chybí třeba seniorům. Např v oblasti u vodojemu není ani jedna.  

město přistupuje k odpadu dobře - jen ještě najít cestu, jak vysvětlit některým občanům, že 
bioodpad se nevyhazuje i s plastovým pytlem do kontejneru na bioodpad.  

Chybí mi více odpadkových košů.  
Více laviček po celém městě. Úklid po vlastních psech se koná ze 60%- hlavně když sleze sníh je to 

velice nechutné Kontejnery na tříděný odpad jsou dost často plné a jsou i zjevně plněné podnikateli - 
instalatér, zedník......ale zase alespoň třídí. Jen ten odpad do sběrného dvora neodvezou - to už není 
při cestě...nebo už mají zavřeno - taky špatně, ta otevírací doba ve sběrném dvoře.  

Nekácejte už dál ovocné stromy v okolí města! Lidé, kteří nemají zahradu, chtějí mít v okolí města 
ovocné stromy, z nichž budou moci trhat ovoce a pod nimiž budou moci sbírat ovoce. Vadí mi, že byl 
vykácen sad za Křivoklátským sídlištěm. Vadí mi, že byla vykácena část ovocných stromů v lokalitě V 
Dolních hlavách u východního okraje Nového Strašecí.  

V nově zastavených oblastech mesta schází  zcela lavičky,  o nejakém veřejném prostoru není ani 
řeČ-tradičně lípa, lavička, socha svatého bývaly  na každé vetší křizovatce, námestíčku. Tady už se s 
tím nic nenadělá, ale  při plánování  nové zástavby  by se na to mělo myslet a ponechat tak nějaký  
veřejný prostor, kde by si sousedé mohli sednout, popovídat, nejlépe s dětstkým hřistěm.  

Město aktuálně o stávající zeleň příliš nepečuje, údržba trávníků není to nejdůležitější, chybí 
městský zahradník s dlouhodobým konceptem a odbornými zásahy. Město je vcelku příjemné na 
život, ale postrádá jakoukoliv malebnost a šarm. Náměstí, přeťaté silnicí není pěkné. Lavičky kolem ní 
postrádají smysl. Rudoarmějec pryč. V teplem období lze doplnit květinami atd. Máme zde 
zahradnické učiliště, proč nenabídnout studentům placenou brigádu, praxi? Laviček mimo střed 
města je žalostně málo, popřípadě jsou v bídném stavu, je to ostuda! Naučná stezka kolem města je 
v žalostném stavu! Úklid po psech je dlouhodobě ignorované téma navzdory výsledkům každoroční 
ankety. Bioodpad je super, pro obyvatele rodinných domků funguje dobře, ale na sídlištích či 
veřejných stáních je zneužíváno, stále přecpáno větvemi, trávou a není možno  vměstnat drobný 
odpad vytříděný např. z kuchyně. Po 3 měsících rozčilování jsme PŘESTALI třídit. Není to zkrátka 
možné. Popelnice by se musela na sídlišti vyvážet každý týden. Dostupnost kontejnerů na další 
tříděný odpad je dobrá, ale opět, napříč celým městem jsou neustále přeplněné, lidé odkládají 
odpadky okolo a ty se pak větrem roznáší po okolí. Navrhuji kontrolovat proti zneužívání kontejnerů 
firmami - často vidím cpát papírový a plastový odpad lidmi přímo z řemeslnických dodávek. 
Nepřidávat další kontejnery, ale vyvážet častěji (jinak svých cílů v oblasti odpadů nemůžeme 
dosáhnout, lidé jsou tímto houfně odrazováni). Do budoucna zvážit vytvoření podúrovňových 
kontejnerů, které nehyzdí vzhled města. Tlačit servisní firmy tímto směrem stran technologie. Přeci 
nechceme ze všech oken vidět barevné popelnice (i když je to užitečná věc, není až tak estetická). 
Chválím přidání kontejneru na kov, v počátku ho tu vandalové pravidelně rozvalovali a vybírali, ale 
toto se zdá už jako překonané.  

Město nedisponuje žádnými odpadkovými koši včetně pytlíků na psí exkrementy. Pro matky s 
kočárky zde není jediné hezké zelené místo k posazení se v klidu a relaxaci. Městu by prospělo více 
zeleně.  

díky za lavičky, pejskaři neuklízi po psech  
ulice U Stadionu neosvětlena, chybí lavičky, koše, chodník hrůza  
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Úklid po psech. Městská policie by měla pokutovat majitele psů, kteří po svých psech neuklízí.   
Počet kontejnerů na třídění odpadů - nedostačující  
Málo odpadkových košů pro odpad po psech  
Rozhodnutí, že se travní porost ve strání a vodoteči poseká jen jednou ročně. Velice to 

kontrastuje s novým povrchem komunikace. Byly doby, kdy vodoteče v této části města byly 
každoročně vyčistěny až na původní dlažbu. Nyní tam roste až metr vysoká tráva. Není snad 
záměrem vybudovat zde rezervaci "Boubínského typu?" Občané Pecínova jsou daňovými poplatníky, 
tak proč mají žít v horším prostředí než občané jiných částí města?  

Nepořádek, vraky aut a hromady sutě a nespecifikované hromady čehosi. V dolní části Pecínovské 
ulice proti číslům 48,49,47,52 pod kontejnery v zatáčce.   

Vstřícnost a ochota sběrného dvoru perfektní.   
V Novém Strašecí buď smrdí kanály nebo hnůj a močůvka z polí. Poslední dobou nemůžeme ani 

vyvětrat. Velmi nás to obtěžuje. Další problém jsou přemnožené hrdličky nebo holuby a kálí na auta.   
zahradní ul. stále plný kontejner na plast a papír  
rakovnické - málo kontejnerů na tříděný odpad  
Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad, který je do kontejnerů dovážen z okolních obcí  
Mimo centrum je málo odpadkových košů.   
Dejte více laviček na opírání, odpadkové koše v parku u polikliniky, tam po sobotě je pěkný 

nepořádek.  
Po psech stále našlapujeme,   
málo laviček  
Tříděný odpad - v současné době se vyváží v dlouhých termínech. Když se třídí odpad, mělo by být 

zajištěno jeho odvezení včas. Takhle máme okolo kontejnerů smetiště.   
podle úvahy vytvořit další odpočinková místa s lavičkou  
K úklidu města - celkově je v pořádku, ale cesta od nádraží přes neoficiální odstaviště kamionů je 

pro silné povahy.  
Častější svoz odpadů, nepořádek v okolí kontejnerů   
Po celém městě je zápach a pytle s bioodpadem   
mrzí nás, že máme zarostlou stráň i strouhu, která již dlouhý čas nebyla vyčištěna. Nad studánkou 

si děti v létě hrají, je tam 1 metr vysoká tráva. Proč se seká 1x do roka. Vůbec to nedělá hezký dojem  
Krásné a klidné místo na Paloučku: stále neposekané a cestu musí opravovat sami občané města, 

aby byl příjezd k chatám vůbec možný.  
Žádné místo pro odpočinek či hrací plochy v oblasti u vodojemu a u hřbitova.   
kontejnery obzvláště na plasty bývají často přeplněné - častější vývoz chybí svoz nerozdrcených 

větví apod.  
Kontejnery jdou těžko otevírat proto děti a starší lidé to dávají vedle.  
popelnice na tříděný odpad jsou pořád plné - častěji vyvážet  
Vzhled náměstí - To si dokážete vyšperkovat před radnicí!  
málo kontejnerů na bioodpad - stále plné  
Dokončit opravu chodníku do Rynholce. Děkujeme  
Velmi prašná ulice Tovární směrem k čističce, prach nám jde až do domu z projíždějících 

automobilů a cisteren!  
stav. úřad nepovoluje zajímavé stavby a toleruje nedokončené a nevzhledné objekty (viz sklad PC 

prodejny Palackého)  
Málo květinových záhonů na náměstí.  
nedostatek odpadkových košů mimo náměstí, nedostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad  
mám svůj kompost  
Někteří občané netřídí odpad a posekanou trávu a jiný odpad hází za plot svého domu, což je 

ostudo, břeh u vlečky ČLUZ.    
kouření dětí a pracovníků DD,  
ts jsou lepší 
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VOLNÝ ČAS 
 
Kulturní akce navštěvuji v Praze, knihy si kupuji - toto nemohu posoudit.  
- v městě chybí místo, kde by se dalo bezpečně bruslit na kolečkových bruslích- cyklostezky 

nejsou nebo nejsou kvalitní (kudy se jezdí např. na Rudu? nebo na vlakové nádraží?)  
U knihovny jsem byla zvyklá na každodenní otevírací dobu, ale zvykla jsem si, zvláště mi pomáhá 

středeční otevření do šesté hodiny. Pokud však dočtu knihu ve středu večer, či do neděle, mám 
hodně velký problém. A ne vždy dokážu odhadnout kolik budu mít času a kdy cca knihu dočtu. U 
Kocourku se mi nelíbí, že bývá otevřen pouze od do a to nejen v hodinách, ale také v období. Když si 
chce se mnou dítě zakopat v únoru či březnu, má smůlu, a musím odpovědět, že si holt zakopeme až 
v dubnu. Dále starší syn potřeboval trénovat kvůli tomu, aby udělal fyzické testy do zaměstnání a 
neměl kde trénovat tak, jak by potřeboval. Konopas a okolí mu nevyhovovalo, takže přelézal plot a 
byl na Kocourku. Je mi to líto, snažil se tam chodit večer, aby nepobuřoval okolí, ale bylo to prostě 
potřeba.   

Dětská hřiště by se měla lépe udržovat.  
Chybí mi kvalitní cyklostezka v kombinaci s inline dráhou.  
Velmi bych se přikláněla k revitalizaci hřiště mezi paneláky v Topinkově ul. Nyní je zde ošklivé 

pískoviště, 1 průlezka a lavička. Myslím, že by nemusela být velká investice toto dát do pořádku, 
pískoviště opravit, vyměnit písek, přidat lavičky, příp. další hrací prvky. Také nějakou zeleň. V těchto 
panelácích žije poměrně dost dětí, které si nemají kde hrát. Na dětské hřiště o ulice dál je většinou 
rodiče nepustí, protože na ně chtějí vidět z okna.  

Bohužel ve městě není žádné místo, kam by se dalo jít na procházku s kočárkem. Například nějaký 
park. Člověk musí s kočárkem korzovat po náměstí a nebo procházet po městě, kde je to někdy kvůli 
nevyhovujícím chodníkům celkem dobrodružství.  

Hřišť je málo, nebýt Lidlu které zde vystavil hřiště tak jich tu moc není. Například u novo-staveb 
žádné nejsou. Určitě město potřebuje NEKOLIK míst pro děti i mladistvé. Velmi málo možností pro 
maminky v tomto směru. KULTURNI AKCE - pokud srovnám stejně velké město Stochov, tak program 
mají bohatší. Nepamatuji si, kdy bych kulturně navštívil Nové Strašecí, ale pamatuji si, kolik akcí jsem 
navštívil na Stochově. Proč se daná města nedomluví na nějakém partnerském kulturním programu?  

Detska hriste jsou spise symbolicka. Poradne hriste chybi. Na Stochove jsou mnohem lepsi.  
Pro většinu kulturních akcí dojíždím do Prahy, kde je nejvíce možností zábavy pro mladé, nemám 

potřebu vyhledávat akce ve Strašecí. Přijde mi, že se město orientuje spíše pro obyvatele středního 
věku a výše.  

Mám větší děti, takže nemohu hodnotit, ale pokud se podívám zpětně, dřív to bylo strašné, takže 
teď je to lepší. Ale např. hřiště v Texasu by chtělo opravit a znovu vybavit. U jídelny by to chtělo 
nějaké hřiště, děti tam skáčou na zábradlí a na lavičky.  

S dětmi jezdíme na Stochov.  
Chybí kvalitní, čistá a dobře vybavená posilovna.  
Chybí tady in-line dráhy na brusle spolu s cyklostezkou ... dávat lepší podklady asfaltové   
Katastrofou je, že areál hokejbalového hřiště na Kocourku slouží pouze HBC NS a jako místo pro 

soukromé bydlení "správce" a výběh psů. Pro veřejnost tam nefunguje nic - minigolf se postupně 
rozpadl a zbytek rozkousali psy tzv. správců. Občerstvení nefunguje, v zimě, když mrzne se na novém 
povrchu nezaledňuje pro bruslení. Přitom sníh se tam neodklízí.  Veřejnost ani děti tam nesmí. Je 
nutné zjednat nápravu, aby tento sportovní stadion mohli využívat všichni a ne jen jeden zájmový 
kroužek, kterému to město ještě kompletně platí. Jedná se opravdu o bizarní situaci a velkou ostudu 
města.  

Dalo by se využít zbořeniště Hamira u texasu pro např. "U" rampu, petang nebo něco podobného 
s možností připojení WiFi. Místo trosek minigolfu vedle hokejbalového hřiště by bylo třeba lepší 
sociální zařízení pro hráče a návštěvníky. Není to dobrá vizitka mít jeden záchod v hospodě pro tolik 
lidí na turnaji a týmy bez kabiny.  

chybí inlinová dráha  
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Každá vesnice má lepší hřiště než Křivoklátské sídliště s 1500 obyvateli. Kulturní akce do značné 
míry zachraňují mimoměstské subjekty (ZUŠ, Kaffka, Růžek)  

Pro děti nad 15 let je dostatečné sportovní vyžití. Kultura zaostává. Nabídka NKC vychází z 
agenturních nabídek a chybí aktivní vyhledávání kvalitních divadelních představení. Není důvod 
chodit na divadelní představení. Pohádka na neděli se velmi zlepšila, zdá se, že do dramaturgie začal 
zasahovat někdo kompetentní. O hudbě nemluvě, ta prostě neexistuje (dechovka pro seniory 
funguje léta, je vidět snaha o občasnou trochu vážné hudby, ale kvalita není úplně v pořádku) - ale 
pro adolescenty a lidi mezi 30-50? Musí do Prahy.  

chybí mi tu letní škola hornistů  
Možná by bylo hezké udělat nějaké dětské hřiště na náměstí, aby to tady více žilo.  
Chybí kdykoli volně přístupná místa, plácky, pro hry větších dětí, když si kluci chtějí jen tak zahrát 

fotbal, holky zapinkat s míčem apod. Aby i větší školní děti měly kam spolu chodit ven.  
Ve městě je dostatek, ba až přebytek, skvělých sportovišť. Tato skvělá sportoviště jsou využívána 

třídami majícími tělesnou výchovu, sportovními oddíly a trochu ostatními dospělými lidmi. 
Neorganizované skupinky dětí a mládeže nevyužívají taková sportoviště. Ve městě chybí sportoviště, 
která by byla ve špatném stavu a nevybavená, ale na která by byl vstup volný. Právě taková 
sportoviště jsou potřebná pro neorganizované skupinky dětí a mládeže ve věkovém rozmezí 7 až 19 
let.  

Knihovna alespon pár hodin i v sobotu třeba lx za 14 dní by pomohla dojiždejícím z Prahy Detská 
hřiste  se zlepšila, ale stále neodpovídají velikostí a vybavením  mestu naší velikosti, leckde malá 
vesnice je má lépe vybavené,  zařízení pro vetší deti-specilení hřistě-s cvičími prvky, lanovou dráhou 
a pod by bylo úžasné. Hodne  dobře hodnotím  akce mimomestské vzdělávací - Science Kafe,  
Muzeum, ZUŠ - město by je  mohlo  podporovat  

Jsem na rodičovské dovolené, nudím se, resp. žiju velmi stereotypně, od dítěte nemůžu odjíždět 
pravidelně, na dlouho, ani ho nechci neustále někde vozit s sebou, tím chci říct, že vyžití v místě 
bydliště je důležité a rodiče by se rádi zapojovali do veřejných a kulturních akcí, vzdělávali se, 
sdružovali se, občas se pobavili (dokonce i bez dětí!). Vycházky s kočárkem v okolí města jsou velmi 
omezené, všude jsme obklíčeni silnice, některé úseky polích cest jsou v hrozném stavu, chybí lavičky, 
altány, hezká zákoutí. Kde mají relaxovat lidé z bytových domů, bez vlastní zahrádky? Chybí jakékoliv 
koupání v okolí města, rybáři si asi úmyslným zanedbáváním vytváří, svá klidná místa, ale všichni rádi 
vzpomínáme na prázdniny u vody. Dnes už je to možné jen s vlastním bazénem za vysokým plotem 
svého domu. Hřišť pro malé děti není nikdy dost, uvažte, jakou rychlostí se přesouvá malé dítě. 
Nevím, zda to aktuální legislativa vyžaduje, ale nemusí se vždy jednat o , velké zábavní parky, potěší i 
osamělá průlezka, houpačka či pískoviště. Kultury není nikdy dost! Oceňuji, že se to zlepšuje a např. 
na divadelních představeních je vidět, že zájem je. Chceme víc a hlavně různorodě! Udělejte prosím 
něco s minigolfem, petangem. Každé sportoviště bude lépe prospívat, když se začne se sousedskými 
turnaji! Podporujte takové akce.  

Možnosti vyžití rodičů na rodičovské dovolené, co se týče možnosti aktivit a hezkých procházek 
venku, je opravdu zoufalé. Město nemá jediný hezký park. Chodníky jsou velmi často v 
katastrofálním stavu, člověk na to přijde, až když musí po městě chodit s kočárem. Dost často je 
rodič nucen chodit s kočárem po silnici, což při frekvenci a dnešní dopravy není vůbec bezpečné 
(Rudská,...).   

Myslím, že je nevhodné prodávat alkohol. nápoje rodičům, kteří sem chodí s dětmi na pískoviště. 
Maminky mají občas pěkně naváto. Nevhodný příklad pro děti.  

kultura - vemte si příklad ze Stochova  
knihovnu a přístup knihovnic považuji za jednu z nejlepších služeb  
Uvítali bychom farmářské trhy, jako společenskou událost - s lavicemi a stoly na náměstí, kde je 

možno se sousedy konzumovat zakoupené a posedět na trávě na dece..  
Pro seniory v Texasu?  
Nabídka kulturních programů v NKC - ale na Stochově je stále větší výběr  
chybí bazén, venkovní koupání úprava vstupu do rybníků chybí kino  
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péče o seniory do domu - nedostatek  
Chybí cyklostezky, bazén, koupaliště, kino  
chybí možnost jezdit do MŠ/ZŠ na kole, město je nebezpečné a de fakto na kole s dětmi 

neprůjezdné (musí se po chodníku)  
Přednášky a akce v muzeu jsou výborné, ale malá propagace.  
Chybí zde například koupaliště, dráha na in-line brusle  
chybí kino málo prolézaček a houpaček  
chybí více divadel 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST 
 
Poliklinika (prostory 3, dostupnost 2, parkování 4)  
Lékařské služby ve městě nevyužívám.  
- nevidím pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované profese - průmysl, IT, stavebnictví apod. - 

s vysokoškolským vzděláním. Ale beru to jako fakt, se kterým těžko MÚ něco udělá. :-)  
Někteří lékaři dost neochotní. U odborných lékařů málo ordinačních hodin.  
Omezené možnosti parkování v okolí polikliniky.  
Málo parkovacích míst u polikliniky.  
Nemohu hodnotit.  
velký problém - dlouhodobě žádné pracovní příležitosti v místě, a to především pro VOŠ a VŠ  
Zubní péče nedostupná, obvodní lékaři jsou přetíženi - dlouhé čekací doby.  
Poliklinika - nedostatek parkovacích míst  
Jelikož se v našem městě hodně lidí přemísťuje na kole a to i senioři, možná by se hodil nějaký 

šikovný před polikliniku V tuto chvíli si tam kolo není jak bezpečně odložit. děkuji  
Pracovní příležitosti ve městě moc nejsou, ale je dost míst v okolí snadno dostupných. Není třeba 

zachraňovat proto zaměstnanost průmyslovou zónou - místa, která by vznikla tam by občanům NS 
nepomohla. Nevím o možnosti ambulantní péče o seniory.  

Pokud člověk není vážně nemocen, je to v pohodě. S komplikovanějšími chorobami je složité 
oběhat všechny doporučené doktory napříč středními Čechami.  

opravdu jsem si oddechl, když se do města vrátila RZS. Bohužel jsou v poliklinice dost často fronty 
v čekárně. Lékaři ordinují jen ve vybrané dny.   

Poliklinika - WC naprosto nedostatečné - opravy v přízemí trvají dlouho. Chodby se zdají 
neudržované, nástěnky chabé a stejné - při čekání se nudíte a není nikde nic nového..., chybí věšáky 
a kiosku si můžeme nechat jenom zdát. Ten by třeba použili i lidé z pečovatel. domu a protějšího 
domova důchodců....  

Poliklinika se zlepšila zvenku, uvnitř se to lepší postupně, ale stále je jete vnitřní vzhled hodně 
omšelý, připomíná zařízení 50 let nazpátek. Alzheimer centrum je pro celý středočeský  kraj, ani nová 
výstavba pavilonu moc nepomůže, když je čekací doba přes 2 roky, měl by se více  upřednostnit  
zájem místních.  

Jsem ráda, že ve městě přibyl mladý pediatr. Ještě potřebujeme přilákat praktického lékaře a také 
více zubařů, také specialistu dětského zubaře. Interiery polikliniky jsou jako z hororu, věřím, že 
existuje plán na kompletní rekonstrukci a jen se čeká na zajímavý dotační program, kam tento 
projekt okamžitě vyslat.  

Poliklinika zoufale volá po velké rekonstrukci!  
málo míst na parkování v poliklinice  
nemám info o dostupnosti pečovatelské služby  
čekárny nevyhovující  
Nedostatek odborných lékařů a a ke stávajícím problémům s přijetím do péče.  
Poliklinika by potřebovala pořádnou sanaci, parkování špatné.  
Při rekonstrukci WC v přízemí polikliniky se zapomnělo na WC pro zaměstnance  
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velmi malé parkoviště u polikliniky  
parkování v okolí polikliniky je nedostačující  
špatné parkování u polikliniky  
Pro vysokoškoláka žádná pracovní příležitost  
Poliklinika - stydím se za vnější prostory polikliniky, WC a dlaždičky na chodbách.  
V poliklinice je pořád přetopeno nebo vydýchaný vzduch 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Škola podporuje pouze sportovně nadané žáky, ostatní žáci jsou pak přesunuti na "druhou kolej". 

Chybí koncepce proti šikaně, kyberšikaně a pomoci žákům v krizové situaci. Komunikace mezi 
některými částmi školy a rodiči poměrně vázne (je to dáno ale bohužel vyhořením a přepracováním 
některých učitelů, kteří v daném prostředí  nemají možnost pracovat lépe či se do práce těšit). S tím 
souvisí i přestavba školy za provozu, která není koncepční a hlavně vhodná pro školáky, zvlášť malé 
žáky. Nesmím opomenout ani učitele, kteří musí vysvětlovat žákům, jak se mají chovat v době stavby 
a musí mít zvýšený dozor na chodbách. Na druhém stupni není možnost řešit mezi třídním učitelem a 
jeho žáky problémy, protože na to skrz různé sportovní soutěže není čas (buď chybí žáci nebo chybí 
učitel).Chybí hlubší znalosti obecných předmětů (nejen v matematické třídě), učí se stále podle 
stejných zajetých vzorů, bez možnosti interakce s okolím (interakce na interaktivních tabulích, není 
pro mne přínosem, žáci si nemohou osahat věci, jen tupě zírat do PC/NB...to mohou doma , což 
stejně většina dělá)  

Nemáme malé děti.  
- "díky" dojíždění za prací - je zavírací doba mateřských škol příliš brzo. Nestíháme se vracet.-   
Náš syn je spokojen se školní kuchyní.  
Při jarním úklidu ve školce Na Kocourku jsem viděla, jak lajdácky mně neznámí pracovníci 

instalovali nové herní prvky na zahradě a jaký po sobě nechali nepořádek. Kromě toho si myslím, že 
by si děti zasloužily nápaditější a vkusnější úpravu zahrady.  

Nemám děti, nevím jak tuto sekci ohodnotit.  
Velmi málo kroužků, které by nabízela přímo ZŠ a byly by cenově dostupnější. Atletika je sice fajn, 

je zde ale moc dětí a cena je vysoká. Školní družina by měla děti více brát odpoledne ven, myslím si, 
že klidně každé odpoledne, pokud "nepadají trakaře".  

Zatím nemůžeme hodnotit, děti teprve půjdou do školek / škol  
Nemohu hodnotit, zatim jsem neresila.  
Stravování v jídelně se během cca posledních 2 let velmi výrazně zlepšilo. Děkuji.  
Město se nevěnuje dospívajícím - nemají žádný prostor, kde se setkávat, kde trávit volný čas, 

kromě několika specializovaných sportovních klubů či skauta nemají dospívající kam chodit. I když 
klesl počet dětí v MŠ, stále není dost kapacit pro děti, které nemají bydliště v NS, a nedostává se ani 
na děti, kterým jsou 3 roky až po 1. září.  

V základní škole proběhla v uplynulých dvou letech řada změn k lepšímu. Přístavba, rozšíření 
prostor, významné zlepšení ve školní jídelně. Jen tak dál! Děkujeme.  

Školní jídelna si zaslouží velikou pochvalu za kvalitu jídel. Před dvěma lety nebyl rozdíl mezi 
chemickou bombou z dob před třiceti lety a nyní chutnější a zdravější jídlo, jak v restauraci. Škoda 
jen rodičů a jejich ratolestí, kterým chutná jen smažený Fast Food a celá jídla vyhazují.  

Škola téhle velikosti a významu by měla mít větší ambice posunout se od systému výuky 80. let 
min. stoleti do současnosti. Nabídnou dětem i rodičům alternativy, klást vyšší nároky na kvalitu a 
rozvoj učitelů, komunikovat s rodiči i jinou formou než 2 třídními schúzkami za rok, zprestřit výuku 
atd, atd.   

Školka na Kocourku:- trávit více času s dětmi odpoledne venku- u předškolních dětí mít zaveden 
sešit, kam by se vkládaly materiály z přípravy dětí (info pro rodiče, možnost práce s dětmi doma)- 
omezit sladkosti rozdávané dětem ve školce včetně regulace rozdávaných sladkostí při narozeninách-
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svátcích dětí (návyk na cukr) Základní Škola - I. stupeň:- zavést AJ již od 1 třídy - např. jako 
neklasifikovaný předmět (hry, tvoření) - být friendly a komunikativní vůči rodičům (např. používat  
elektronickou komunikaci v komunikaci, používat škola online na denní bázi, práce dětí ve skupině, 
projekty na vyhlédávání informací,  zkusit zapojit i rodiče do školního projektu s dětmi aj.)  

Mé děti se setkávají ve škole především s frontální výukou. V podstatě nevnímám rozdíl přístupu 
ke vzdělání před třiceti lety a teď. Projektové vyučování, skupinová práce, hodnocení individuálního 
pokroku.... a další metody, které jsou v současné škole běžnou praxí se v místní škole zatím naprosto 
neuplatňují. Škola se zaměřuje především výkonostně, což nevede k rozvoji klíčových kompetencí, 
které jsou formulovány pro vzdělávání 21. století. Otevřenost školy, propojení školního života s 
reálným životem a spolupráce s rodinou je v místní škole opět na velmi nízké úrovni.   

Mateřské školy mají stále příliš naplněné třídy. Úroveň vzdělávání na ZŠ je na druhém stupni 
otřesná. Kdo nesportuje, je šikanován a šikanu spouštějí učitelé - bohužel si toho nejsou vědomi. 
Snaží se být vtipní, čímž obrátí pozornost na fyzicky slabší děti. Zažíváme v širší rodině už několikátý 
případ. Až na výjimky  slabá úroveň výuky cizích jazyků. Humanitní předměty také žádná sláva. U 
přírodovědných předmětů je situace mírně lepší, ale položte si otázku - až odejde paní sršňová do 
důchodu, kdo dokáže to, co ona?  

Školní jídelna - zlepšit polévky! Školní družina - nemá moc dobrou pověst.  
Ano - jídelna se zlepšila  
Co se týká školní jídelny, jídelníček se zdá být pestřejší, než dříve. Chuť nemohu posoudit, děti to 

hodnotí průměrně. Konkrétně pro mne je velmi důležité, aby se pro vaření používaly čerstvé 
opravdové suroviny a žádné polotovary a ochucovadla.  

Deti už skolou povinné nemám, ale dle doslechu i podle jen čtení jídelního lístku  bych  velmi 
vyzdvihla snahu skolní jídelny  vymanit se z tradični staré a leckdy nezdravé stravy, myslím že 
nabídka je na užasné urovni /že si toho deti moc neváží a jedly by  jen hranolky a pizzu, je věc  jiná/  

Mateřské školy je aktuální velké téma a jistě se jím vedení města zabývá. Ano, rodiče se potřebují 
velmi často z důvodu finanční nouze vracet do práce. Už to je smutné. Ještě smutnější je, když se z 
toho stane rodinné drama a stres. Provozní doba školek je také velmi důležitá, protože většina z nás 
musí za obstojnějším výdělkem dojíždět do větších měst. Podporujte rodiny s dětmi, jak jen to je 
možné. Klidnější rodiče = šťastné děti.  

chybí kroužky pro děti 3-5 let  
Nemám jakékoliv informace, nemohu posuzovat  
Zlepšit kvalitu a chuť polévek ve školní jídelně  
jídlo je dobré, jsem spokojena  
kvalita předškolní východy v MŠ a stravování - komentář: Jak kde  
Uvítali bychom zřízení montessori školky a školy   
V mateřských školách umožnit přivézt ráno dítě až do 9ti hodin, umožnilo by to některým dětem 

se pořádně dospat.   
Školní výuka v ZŠ - neochota a nezájem pedagogů, ve školní jídelně vydávají jiná jídla - alergie !  
poslední 3 otázky - moc se změnilo od posledního hodnocení  
Syn přestal docházet do školní jídelny - nebyl brán zřetel na jeho alergii na laktózu  
Nedávno mi bylo řečeno, že v MŠ jedí děti polotovary a omáčky z prášku. Myslela jsem, že to v 

dnešní době není možné.   
kvalita školní výuky - záleží na konkr. Učitelích je škoda, že město a ZŠ odmítá podpořit také 

"alternativní (třída Montessori, lesní škola ap.) zájem veřejnosti není malý. 

SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST 
 
- ad TSNS - viz výše - odklízení sněhu, kontejnery na tříděný odpad, častější svoz biodopadu. 

Přidám ještě problémy s lampami, které v nočních hodinách nesvítí. Pokud v naší ulici přestane 
fungovat lampa, musíme si ji opravit sami. TSNS výměnu odmítlo! Pošta by měla být v sobotu 
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otevřena alespoň do 11. hodin, ve všední dny nepřetržitě do 18. hodin. Vyřizování pošty "přes oběd" 
považuji za standardní situaci, která v Novém Strašecí z neznámého důvodu není možná.  

Pošta je katastrofa-počet obyvatel se ve městě stále zvyšuje a pošta má otevřeno zpravidla jen 
dvě okénka! Fronty ,a neochota zaměstnanců pošty. Při kulturních akcích na náměstí je nutné zajistit 
TOI TOI WC !  

Pošta, jedna velká tragédie.  
Málo přepážek na poště. Dlouhá doba čekání.  
posta po upgrade trochu fail.. dve prepazky pred kteryma kdyz se udela fronta coz je docela casto 

tak se neni kam sezadito barevnym provedeni ani nemluvim.. to vybiral stejny blb jako pristavbu 
skoly?  

uvítala bych, kdyby alespoň podatelna měla v pátek otevřeno do 17:00 pro studenty bydlící přes 
týden mimo Strašecí je naprosto nereálné se na městský úřad v otevíracích hodinách dostat.   

Nevím jestli město může zasahovat do věci parkování u Lidlu, ale poslední dobou je čím dál tím 
horší a to už v jakoukoliv denní hodinu. Parkoviště je neustále plné. U Penny je naopak stále 
poloprázdno. To je asi způsobeno tím, že jako obchod je Penny opravdu otřesné. Prodejna zapáchá a 
bohužel personál také. Je nepříjemný a kasa je otevřená vždy jen jedna. Bylo by skvělé, kdyby tu byl 
ještě nějaký jiný čistý a dobře zásobený obchod, například Billa.   

TSNS fungují - sběrný dvůr, svoz odpadu. SUPER Pošta - jedna velká tragédie. Ale za to město 
nemůže. Ostatní nemůžeme hodnotit zatím  

Pan starosta se neobtezuje odpovidat na maily. Moznost podilet se na rozhodovani = 0. Nicmene 
bych vyzdvihla praci pani na matrice (co resi trvale bydliste, bohuzel si nepamatuji jmeno) - velmi 
ochotna pani, ktera mi pomohla daleko nad ramec sve povinnosti.  

Nechápu, proč nemůže být pokladna otevřena každý den, stejně tam jsou úřednice přítomny. 
Rekonstrukce pošty k žádnému velkému zlepšení nevedla. Dříve byly otevřeny ze čtyř přepážek dvě a 
u každé jedna fronta. Teď jsou otevřeny 2 ze tří, ale fronta je jen jedna zato až ven.  

Bohužel už několik let , je okolo domu s pečovatelskou službou příkop, který nikdo nezadělá. 
Nestará se o výměnu nefunkčních spotřebičů a přidělení jiného bytu seniorům, kteří o to žádají.  

pošta v roce 2018 nemá pořadník s tikety, to je výsměch a tragédie  
Obedova prestavka na Poste komplikuje zivot, Info centrum patri na namesti  
Otvírací doba pošty je dlouhodobě zoufalá!!!!!!  
Vzhledem k neuspokojivému stavu veřejných WC jsem ráda, že bude probíhat výstavba nových 

WC.  
Správa sportovních zařízení - viz výše. HBC přivlastněný stadión navrátit zpět  veřejnosti.   
Pošta po předělání na dvě přepážky je tragická - fronty až na ulici  
Údržba budov- školní jídelna (rekonstrukce - zateplení a fasáda bez přidané estetické hodnoty - 

design, dlaždičky bylo možné nahradit jiným obkladem, zakomponovat dřevo, jiné modernější 
prvky).- chátrající NKC web města - struktura nepřehledná, někdy se těžko hledají informace ZUŠ - 
postrádáme průběžnou zpětnou vazbu učitele rodičům žáka  

Na poště třetí na řadě čeká 15 minut.  
Poště se obrovským obloukem vyhýbám!!! Katastrofa. FRONTY NEUSTÁLE, NEOCHOTA 

NĚKTERÉHO PERSONÁLU, NEZASTIHNUTELNÉ VEDENÍ POŠTY V PŘIPADĚ STÍŽNOSTI  
Paní v domě dětí dělá, co může. nezdá se, že by měla masivní podporu. Infocentrum je spíše k 

smíchu. Obzvláště vtipná je samolepka na místě bývalého "Íčka" s infem o podpoře Středočeského 
kraje a za ní prázdná místnůstka. Infocentrum má pracovat i o víkendech. nejspíš to nejlépe 
fungovalo, když bylo v muzeu. Poštu obec neovlivní - úřední hodiny příliš nevyhovují. Řada občanů 
potřebuje něco vyřídit v sobotu, ale má šanci jen 2 hodiny. Gymnáziu chybí mladí kvalitní učitelé. 
Sbor má dost vysoký věkový průměr a většina učitelů učí frontálně (jako ostatně i na ZŠ).  

úřední hodiny - nikdy na úřad nejdu dopoledne. Spíše stihnu úřad po 16 hodině. Tzn. prodloužit 
dny a odbourat dopoledne.  

Pošta - opravy špatným směrem - méně místa, ač je tam vždy fronta prostoru na čekání se ubralo. 
WC -  jen když je otevřeno v tabáku. O posvícení není nikde nic ani TOI TOI- to nechápu. ZUŠ - dělá 
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tolik dobré práce a město málo komunikuje, nic moc neopravuje - ano věž je konečně hotová a prý 
budou i střechy.  

Na poště jsou neustále dlouhé fronty. Nově zrekonstruovaná pošta je sice hezká a moderní, ale 
bohužel pan architekt moc nepřemýšlel nad praktičností. Přepážky jsou přímo naproti vstupním 
dveřím, tudíž když se vytvoří fronta, není možné otevřít dveře bez omezení čekajících. V pravé čísti 
pošty, kde se nachází POBOXY, by byly přepážky praktičtější.  

TSNS - špatné řízení v oblasti parkování. Žádost podaná - bohužel žádné kladné vyřízení  
Absolutně nejvíce chybí ubytování a budova ubytovna je v hrozném stavu  
Vždy jsem se setkala s vstřícností a ochotou. Pouze stavební odbor - odbor hrůza, už se nedivím, 

že Strašecí vypadá tak jak vypadá.  
Zvláště "policejní deník" v Novostrašeckém měsíčníku je napínavé čtení.  
WC - nutná modernizace, nutný stálý přístup - po zaplacení poplatku v automatu za použití.   
wc by mělo fungovat nepřetržitě  
po rekonstrukci pošty nevidím zlepšení, funkční většinou dvě přepážky a fronta...  
dlouhá čekací doba na poště  
Hospodaření s prostředky města - školní přístavba - kontrola kvality provedení - FUJTSNS - 

problém úklid ulic v zimě, nevyvážení kontejnerů na tříděný odpad  
měsíčník - hodnocení 5, tragédie  
Infocentrum při dojíždění za prací mimo město nedostupné  
Neuvažovat o vybudování průmyslové zóny směrem za Lidlem.  
infocentrum na špatném místě  
Pošta po rekonstrukci velmi dlouhé fronty  
Pošta se zhoršila po rekonstrukci - míň místa pro lidi, zrychlení služby žádné  
Nedělat dluhy - to by byla katastrofa  
ZUŠ - v zimě mrzneme v sálech pošta - nerozumím novému uspořádání. Je krásně barevná, ale 

naprosto špatně zorganizován vnitřní prostor. Navíc nás obrali o jednu přepážku. 2 přepážky jsou 
opravdu málo a pokud jste 3. ve frontě už stojíte venku ze dveří  

Možnost občanů podílet se na rozhodování o řízení města - záleží na oblasti rozhodování 
referenda jsou důležitá  

špatná údržba NKC  
pošta - polední pauza pošta - krizové centrum, pokud mohu dojíždím na jiné pobočky  
Postrádáme volně přístupný internet v sídlišti  
veřejné wc - dá se použít pouze v době, kdy je otevřený tabák - dále nedostupný  
málo wc, potřeba wc s lepší provozní dobou a dále potřeba otevřeného wc na hřbitově  
Málo přepážek na poště!!  
opakovaně jsem se setkala s mylnými informacemi od úředníka stav. úřadu, které neúměrně 

prodlužují proces stavby RD  
Infocentrum by mělo být otevřené o víkend a téměř nikdo o něm neví.  
Pošta 2. okénka nevyhovující stále fronty, 2 hodiny přes poledne volno stačí 1 hodina  
Nejhorší investiční oddělení arogantní sprosté vyhrožují lidem, že dostanou na hubu pokud si 

budou stěžovat nakopal bych je do zadní části těla. Nechci být sprostý jako oni.  
pošta více přepážek 

SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST:  Co byste navrhoval/–a zlepšit 

při vyřizování na MěÚ?: 
 
Úředníci na MÚ jsou vcelku příjemní a vstřícní, avšak naši volení zastupitelé, bohužel, moc ne. 

Domnívám se, že slovo starosta je odvozeno od starati se. Starosta by tedy měl vědět, co jak kde 
vypadá, co je třeba zlepšit atd. Pokud se lidé musí doslova chodit doprošovat a jednání s těmito lidmi 
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je takové, že se patrně snaží odradit nás od dalšího jednání a hází klacky pod nohy, vymlouvají se, 
slibují...oddalují. To určitě vstřícné jednání není.  

Navrhovala bych zlepšit chování paní XXX.  
NEDOKAZU se dostat s kočárkem na úřad. když jsem chtěl řešit popelnice tak jsem měl smůlu - 

žádné nájezdové rampy, žádný výtah.... tragédie Stejně tak když jsem šel volit do Kulturního centra, 
tak jsem si i postěžoval komisy - že není možné se přes schody dostat do volební místnosti  

Stavební řízení na městě je zdlouhavé a ne vždy spravedlivé. Některé domy musí být omítnuty 
základní omítkou ke kolaudaci, u jiných to nevadí a zůstávají bez omítky už hodně dlouhou dobu.  

ELEKTRONIZACE ELEKTRONIZACE ELEKTRONIZACE  
Oboustranná komunikace pomocí E-malů.  
Platba za popelnice elektronicky  
Abych nemusel chodit pro známku na popelnici, když jsem zaplatil poplatek převodem  
Rozšíření elektronických služeb.  
minimalizace formulářů - elektronizace  
Např. možnost platby odpadů bankovním převodem.  
Vadí mi, že stanoviska, která jsem vepsal do archu s průzkumem postojů obyvatel Nového 

Strašecí před několika lety, nejsou v dokumentu (dokument na internetových stránkách) s názory 
obyvatel sebraných v rámci toho průzkumu! Arch s průzkumem jsem tehdy vyplnil ručně a vhodil 
jsem jej do poštovní schránky městského úřadu. Je to smutné, ale nejpravděpodobnější příčinou se 
mi jeví být to, že má sdělení se jevila někomu jako nežádoucí, a proto ten někdo tenkrát zlikvidoval 
mnou vyplněný a odevzdaný arch.  

Kontakt jednotlivých zájmových oblastí - odpovědných osob s veřejností. Např. jednou ročně? 
Představuji si to jako představení ročního plánu a následnou diskuzi. Snad by se lidé chovali 
kultivovaně a dialog by mohl proběhnout. Toto by mohl být další nástroj, mimo dotazník, který by 
mohl pracovníky úřadu inspirovat pro další práci.  

Není tu žádný obchod, který by sloužil občanům, Křivoklátské sídliště má obchody velmi daleko.  
úřední den- každý den  
Jsem spokojená  
nevím, většina úřednic ochotná  
rychlost!  
úř. hod. i v pá 8 - 17  
stavební - 4  
slušnost a úctu k občanům  
Zrušit objednávání u starosty. Lidé ho volili měl by s mima víc mluvit.  
Vstřícnost a ochotu pomoci, zejména některých osob na úřadě 

SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST:  Je nějaká oblast, ve které 

byste si přál/–a být více informován/–a?: 
 
- přál bych si být informovaný o plánech s města s ulicemi Rudská (tam chybí silnice), Vackova 

(město ji nepřevzalo), napojení Vackovy na okolní ulice... Z mého pohledu město nekoná.  
Verejne wc  
Stránky města jsou nepřehledné a v některých sekcích i neaktuální.   
Ráda bych se dozvěděla více konkrétních informací o pokračující stavbě školy.  
Jak je to například s tím vodním prvkem. Soutěž skončila, a tím celá věc vyšuměla.  
info sms o plánovaném dopravním omezení v okolí nebo proč mají výjezd hasiči  
"Chytré zastávky", veřejné osvětlení za domem Husova 800,   
kulturní a sportovní akce neorganizované městem (Kafka, Růžek,...)  
Obecně když se rozhoduje o něčem důležitém pro město a jeho budoucnost, měla by proběhnout 

přímá výzva k občanům, aby se k tomu vyjádřili. Nestačí jen uveřejnit informace na vývěsce MÚ a 
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čekat, jestli si toho někdo všimne, a když ne, tak je to lepší, protože do toho bude méně lidí mluvit... 
Povinnost MÚ informovat je sice takto splněna, ale není to ideální.  

Co spadá do činnosti TSNS? - článek v Měsíčníku?  
dřívější info na facebook  
činnost Městské policie  
Uvítal bych i informace o uzavírkách a rekonstrukcích komunikací i v okolí města.  
Akce města, KC, uvádět i jinde než pouze v Novostrašeckém měsíčníku  
Budování průmyslové zóny je možné dát přednost cennější zemědělské půdě, která ubývá  
voda a kanalizace ve městě  
dražby  
o plánovaných stavbách ve městě  
SMS zpráva o velkoobjemových kontejnerech  
Elektronická komunikace - dosud jsem neobdržel odpověď na jediný můj email  
investiční záměry, dlouhodobé plánování staveb a změn archit. města  
oblast Lesík upravovat , vyjeté koleje, nedá se tam chodit 

DALŠÍ NÁMĚTY 
 
V našem městě není možnost vyžití pro děti - jízda na kole, na kolečkových bruslích , v zimě není 

místo, kde bruslit, na rybnících mi to nepřijde bezpečné a pokud škola chce, aby děti uměly bruslit, 
mělo by tu být místo....  

To, že jsem to zaškrtla neznamená pro mne, že bych to chtěla zlepšit. Já jsem spokojená a 
nepociťuji újmu, ale kdyby to zlepšit šlo, tak proč se bránit?  

pro jízdu na kole ve městě a okolí? Vlastně jde o život.  
POZOR, pokud zlepšení jízdu na kole myslíte vybetonování stezek v lese, tak nikoliv. Ale lepší 

cedule, cycklotrasy a zajímavosti okolí (letáčky pro turisty), zveřejnění zajímavostí které můžeme na 
kole vidět tak ano. Hlavně ne beton, asfalt na cyklostezky a do lesa.  

Mela bych zajem o odpoved na email, kdyz ho poslu panu starostovi.   
kálení psů připoutaných i volně pobíhajících je velký, dlouhodobý, neřešený a nevyřešený 

problém, fuj.  
Zavést obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách v centru.  
Velmi špatný stav cyklostezky mezi tenisovými kurty a oborou Libeň. Možnost společného řešení 

s vlastníkem.  
V žádném případě bych si nepřál, aby se toto dělo. Bohužel s tímto bude určitě spojeno pití 

alkoholu, hluk, křik, zpěv, kouření apod. Stačí výčep práce, kde na lavičce a schody před 
samoobsluhou sedí v létě mnoho lidí popíjející alkohol. A nikdo ( ani MP ) s tím nic nedělá, přestože 
to odporuje vyhlášce o konzumaci alkoholu na veřejnosti v blízkosti hřbitova.  

na sídlišti už nebydlím, ale jsem toho názoru, že už "to není to, co to bývalo". Lidé nejsou tolik 
družní - jsou bytovkoví. Grilování bych jim dopřál, ale nevěřím, že toho budou příliš využívat...spíše 
se tam bude scházet omladina a opíjet se.  

S pohybem psů a jejich venčením je to dlouholetý problém, to každý ví, a mohl by se už konečně 
vyřešit. Co se týká jízdy na kole ve městě, pokud by to šlo řešit, bylo by to skvělé. Je jasné, že v 
současné době bezpečná jízda na kole po městě neexistuje, hlavně asi kvůli karlovarské ulici.  

Pokud město zřídí místa na grilování, aniž by na to lidé toho panelového domu museli nějak 
přispět, ta místa na grilování nebudou využívána a budou ničena vandalismem. Pokud město zřídí 
místa na grilování jen tam, kde se obyvatelé budou na jejich zřízení nějak podílet, ti obyvatelé budou 
využívat ta místa na grilování, budou se o ně starat a budou je chránit před vandaly.  

Ve městě je častým nešvarem jízda po chodnících a to u dětí, ale i dospělých. Protože dochází k 
častým incidentů - srážkou s chodci (máme už opakované jen v naší rodině), asi je potřeba něco 
udělat. Policisté by např. mohli udělat přednášku o bezpečnosti jízdy na kole na základní škole? 
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Zajistit nebezpečná místa, osobně vnímám např. okolí staré optiky a býv. galanterie. Podpořte 
vizuální kampaní uklízení po psech, pokud lze umístěte sáčky na psí exkrementy. Místa na grilování 
by byla skvělá, v zahraničí to funguje moc dobře. U nás mám malinko strach. Přílišnou blízkost sídlišť 
bych zvažovala kvůli rušení večerního a nočního klidu. Místo by měla pravidelně, tj. denně navštívit 
městská policie, aby se zabránilo popíjení mladistvých a hlídal úklid okolí. Kéž by se to podařilo 
zprovoznit! My, lidé ze sídliště, bychom chtěli také trochu žít venku. Chápu ale, že je vždy poblíž 
spousta, kazičů.  

Měla bych zájem o zřízení hezkého parku k trávení volného času v přírodě a relaxaci. Raději 
vybudujme park pro matky s kocary a dětmi k posezení než pro psy.  

Psi by ve městě neměli vůbec být bez vodítka  
než ten pes vyhrazeného prostoru přijde, tak se stejně vykadí  
U nové cyklostezky chybí přechod pro chodce  
Je nepříjemné vidět čůrat psy na trávníku, kde si pak hrají děti na dece, často jsou počůrané 

rohožky u dveří paneláku. Mám zvířata ráda, ale páníčkové jsou nevychovaní. Lidé chodí i na hřbitov 
s pejsky na volno. Jestli má někdo z bytu psí boudu, je to jeho věc, ale nerespektovat pietní 
místo...2.5.se na hřbitově dokonce proháněl muž na koloběžce. BORDEL!  

Nedodržování rychlosti motorových vozidel ve městě zejména v Karlovarské ulici, kde je velmi 
vysoký provoz, znečištěné ovzduší, velký až neúnosný provoz nákladních automobilů, traktorů a 
vozidel TIR. V důsledku takového provozu i neúnosný hluk.  

Při jízdě na kole potkávám na 1 km úseku i 5-10 kamionů jedoucích na ČLUZ  
poslední dvě otázky: NE!  
Výchova majitelů psů, bohužel není ve vašich silách. Asi je problém při venčení mít v kapse 

igelitový sáček....  
u všech otázek 0  
nelíbí se mi volné pobíhání koček  
Kontrola psovodů ohledně očkování psů, dohled a postih psovodů, pokud neuklízí po psovi!  
majitelé psů jsou stále bezohlední (tedy někteří) a neuklízejí po svých psech, někdy to vypadá jako 

schválnost (stále stejné znečištěné místo)  
psi by neměli volně pobíhat a hlavně by si po nich měli uklízet  
opakovaně si stěžuji na venčení psů v sídlišti v parku (Rakovnické sídliště) stačí sem zajít ráno 

nebo odpoledne kdy se vrací lidé z práce.  
Všech 5 položek jsou vynikajícím nápadem pro zlepšení služeb. Kéž by se něco zrealizovalo.  
Hlavně, aby se z toho něco opravdu splněno. Ale současně chci poděkovat za pěkné chodníky do 

Rakovnického sídl. 

MĚSTO JAKO CELEK:  Co vnímáte jako největší současný problém 

města, který by se měl urychleně řešit? 
 
Chybějící prostor pro jízdy na kole, bruslích - hodně lidí jezdí na Stochov či na Kladno, kde mají 

povrchy na tyto věci připravené, z toho důvodu lidé raději utrácí mimo naše městoChybí restaurace v 
našem městě, kde by bylo možné posedět s celou rodinou či přáteli či pracovní schůzceZměna 
vedení školy vůči dětem - vstřícná, přestat dělat výběrové třídy, přestat již od raného věku děti nutit 
být lepší než ostatní, naopak se snažit podporovat společnou práci a projekty. Zákaz elektroniky ve 
škole u žáků během trvání výuky.  

vyjíždění z N.S směr Rakovník  
nevím  
Bydlíme na "mšeckém sídlišti". Tady se neudělalo za posledních 40 let nic. Lipová alej, která byla 

kdysi příjemným místem, je zanedbaná, chybí tu lavičky, odpadkové koše, zpevněná cesta(už v 
antickém Římě si s vystavbou kvalitních komunikací věděli rady...). V místě panelového sídliště chybí 
parkovací místa. Veškerá jednání jsou protahována a vrcholem byla reakce, že si máme sepsat petici, 
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zda o parkovací místa lidé stojí. Kde to jsme?! Kdyby vedení města zvedlo zadek a večer se šli 
podívat, kam všude jsou lidé nucení své auto dávat, pochopili by nutnost ihned. Takže ignorace!  

Nedostatecná kapacita v MŠ  
Město neřeší situaci "nových" občanů - Ulice Vackova, Nad Obíralkou, Rudská. Bydlí tu lidi, ale 

chybí tu části silnic, osvětlení není udržované...  
Parkování, opravy komunikací.  
problémem je rozvíjející a rozšiřující se průmyslové areály (například poslední dobou diskutované 

zastavění polí u mackovy hory). Dle mého tyto haly naše malebné město zhýzdí a navíc opět ubyde 
orná půda pro pěstování  

Nedostatečné kapacity parkovacích míst v Křivoklátském sídlišti a zápach kanalizace.  
Pošta - málo okének, neochota, fronty  
-přilehlý pozemek k Křivoklátskému sídlišti - problém s bezdomovci, drogově závislými, velké 

množství odpadků, rozpadající se budovy, potkani a kuny, nedávno zde byl požár  
Stav komunikací v odlehlých ulicích (vzdálenějších centru města)  
Při vjezdu do města od dálnice působí město velmi omšele.  
Dokončení kompletní sítě kanalizace. Fasáda NKC. Kruhový objezd u Benziny.  
Chodník nebo alespoň zákaz stání v ulici Okružní od dětského domova k ulici Čsl armády. Pro 

chodce je to tam velice nebezpečné.  
Doprava  
Parkování na ulici ČSL. Armády. Přidat značky zákazu zastavení.   
veřejné WC, stále ještě část okolí NKC, nová část je velmi pěkná, výjezd z NS na Rakovník - 

kruhový objezd  
Nedostatek zeleně ve městě.  
nedokončená kanalizace a čistička odpadních vod  
pravdepodobna vystavba hal na mackove hore parkovaci mista v sídlištích zelen ve meste  
Přestavbu školy, a její velké prodražení   
Že ve městě není vyhláška o nědělním klidu. Lidé jsou bohužel schopní celou neděli sekat zahradu 

strunovou sekačkou, řezat dříví motorovou pilou atd. Rámusu je kolem nás neustále čím dál tím více. 
Alespoň v neděli by bylo příjemné si v klidu odpočinout.  

Oprava chodníku u kulturního centra a kulturní centrum Bezbariérové přístupy (kulturní centrum 
a městský úřad) chodníky / bezpečnost přechodů  

průběhový radar na konci města směrem na Rynholec a od Rynholce  
Parkovani v oblasti Krivoklatskeho sidliste.  
Dostavba kanalizace, oprava silnic a chodníků, dokončení revitalizace náměstí, více laviček v 

různých částech města - např. přidat lavičku v Nádražní ulici dole, pro lidi jdoucí na/z nádraží  
čistička odpadních vod  
nic zásadního nevidím  
výstavba kanalizace v Rudské ul. a ul. na Pískách, s tím souvisí oprava ul. Rudská  
Chybí zde volně přístupný prostor pro sportovní vyžití mládeže, skate park nebo in-line dráha. 

Třeba místo parčíku u evangelického kostela by se dal vytvořit malý plácek pro starší děti včetně 
laviček, aby neposedávali uprostřed uličky.  

Parkování v sídlištích  
dostavba areálu školy  
Slabý starosta.  
Námestí, Čistička  
chodníky (jejich stav a zároveň absence)  
Parkování Křivoklátská, dále stav hlavních komunikací ve městě, tragický stav příjezdové 

komunikace do města od Slovanky. Dále neomezená rychlost od Rakovníka na výjezdu z města resp. 
křižovatka u Lidlu, je to tam kolikrát o život.  

průjezd kamionů přes město  
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Dle mého názoru více sportovní infrastruktury - místo pro in-line brusle, více cyklostezek, hřiště 
na workout.  

Oprava silnice č. 606 a zákaz průjezdu kamionů městem.  
vedení TSNS  
Silnice, chodníky, cyklo-inline stezky  
NKC, náměstí, parkování a zlepšit činnost MP.  
Dostupnost lékařské péče - než odejdou někteří praktičtí lékaři do důchodu, aby byla kontinuita. 

Dostupnost sportovních areálů pro veřejnost.  
popíjení alkoholu na veřejnosti – před samoobsluhou v Křivoklátském sídlišti, na náměstí, u 

kostela...nedostatek pracovním míst volné pobíhání psů a exkrementy  
stav komunikací na hlavních, ale i vedlejších silnicích, provoz u Lidlu, nevyřešený chodník v ulici 

Jiřího Šotky od Elektromontu až ke konci obce  
pro mě jsou to všude přítomné psi vykaly na Kocourku a kolem okolí Obecních domu u stavebnin. 

Nájemnici bohužel po svých milaccich neuklizi a vzhledem k blízkosti školky a cesty k ni je to 
každodenní zážitek!   

chodníky, silnice a jejich inteligentní řešení  
Doprava - J.Šotky/Karlovarská. Hrací automaty. Zvýšení úrovně ZŠ. Znečištění rybníka Fortna. 

Usazovací nádrže pod čističkou.  
Nedostatek pracovních příležitostí.  
vzhled a stav náměstí  
1) Chybí koncepční přístup k požadavkům vzhledu a infrastruktury u nových lokalit, chybí 

koncepce při rekonstrukci a údržbě stávající infrastruktury a zeleně.2) Chybí proaktivní a 
systematický přístup k vybudování a napojení cyklostezek, vybudování dětských hřišt  

kácení stromů  
Přechody pro chodce, oprava silnice u zastávky Poliklinika směr Praha(při dešti se tvoří hluboké 

louže, žádná ochrana před skříkající vodou při projíždění aut),parkoviště v Texasu je v katastrofálním 
stavu(díry a prach),chodníky v Texasu a přechody  

oprava chodníků a silnic, ÚPRAVA NÁMĚSTÍ  
Parkoviště v Křivoklátském sídlišti, Zahradní a Žižkáč. Sjednocení pravidel silničního provozu, 

abychom věděli, kde musíme a kde nemusíme tyto pravidla dodržovat(aby občané i městská policie 
věděla na čem jsou)  

Chodníky, stav silnic  
Stav komunikací  
Základní škola - nepodařená rekonstrukce, úroveň vzdělávání Herny - ty se ve většině měst ruší a 

v Novém Strašecí přibývají  
Koncepce rozvoje centra i okolí (průmyslová zóna)  
Zoufalý stav některých budov v majetku města. Některé až řvou - neustále nevyřešené NKC. 

Budova Tesly ZUŠ - střecha, okna.  
zápach z kanalizace v Křivoklátské ulici  
Rekonstrukce bývalé školní družiny. Oprava komunikací. Rekonstrukce atletického oválu na 

kocourku.   
Viz výše - málo odpadkových košů, nedodělané některé chodníky, dětské hřiště na náměstí. Pak 

by mi vyhovovalo, když by bylo možné dostat se do Prahy i v pozdějších hodinách. V sobotu jede 
poslední bus v 18:00, o všední dny ve 20:30 (největší courák!). Taky by nebylo špatné, když by 
poslední bus z Prahy jel cca ve 23:30, protože mnoho kulturních akcí končí kolem desáté večer.  

Hodně věcí se zlepšilo. Možná sociální oblast může být potenciálně spící problém - práce s 
ohroženými skupinami (lidé z domu pro neplatiče, mládež a drogy, lidé bez domova) a prevence v 
těchto oblastech.  

Vzhled a úklid - květiny a údržbu má zjevně na starosti jeden člověk - dělá to dobře ale potřeboval 
by 7 dalších !! Proč město nezaměstnává na úklid lidi z úřadu práce /dostane dotaci na plat jen musí 
dohlížet a rozdávat práci/  
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Znovuotevření otázky průmyslových zón u města a jejich rozumné řešení, diskuse. Hlavně férově 
a pravdivě informovat občany. Nedomyšlená průmyslová zóna směrem na Čelechovice bez 
příjezdové komunikace mimo obytné části města. Kamiony musí projíždět ulicemi města, kde se 
bydlí a nachází se tu i školka.  

Vadí mi, že z Jungmannovy ulice byla učiněna jednosměrka. Vraťte obousměrný provoz do 
Jungmannovy ulice!  

parkování v Křivoklátském sídlišti (návštěva, rodina)  
stále stav komunikací oprava NKC alespon mírné zlepšení vzhledu náměstí , vodní prvek, opravy 

chodníků  
Interier polikliniky Oprava chodníků - opravdu je to tak drahé? ceny se mi zdají přemrštěné 

(namátkově - Vilová, Lomená) Parkování ve Mšeckém sídlišti  
Možnost parkování v některých částech města.  
Chodníky v zoufalém stavu.  
zničená podlaha v tělocvičně  
chodník u NKC, WC  
Zápach z kanalizace. Psí výkaly na chodnících.  
Vandalství  
Konečné dostavění školy  
Chodník v ulici Lipová  
parkování v místě bydliště  
některé chodníky  
Chodníky, silnice, obchody, více veřejných WC, parky  
Málo parkovacích míst (náměstí a málo míst u Lidlu a Penny)  
hustý provoz v úzké Karlovarské ulici!  
parkování v ul. Jiřího Tothy, špatný stav komunikace U Stadionu  
Ubytování akutně  
chodníky  
kvalita chodníků  
Zlepšení pohřebních služeb, modernizace obřadní síně a ostatních provozních prostor.  
patná koncepce úp, průmysl  
chodník v Lipové  
dokončení kanalizace  
Úklid města  
parkování ve městě  
Příjezd automobilů TIR a dalších nákladných vozidel, rychlost všech vozidel, měření rychlosti  
Parkoviště, Topinkova ulice - dvakrát zničené tlumiče, obrovské díry, ostuda platit za toto 

parkoviště!  
více laviček a odpadkové koše  
veřejné wc  
Parkoviště u Lidlu - parkují zde lidé, kteří cestují do Prahy. Městskou policii zajímá jen, kdo 

parkuje na místech pro invalidy. Ono je to jednoduší, než se starat o to, kdo tu parkuje neoprávněně. 
Jistý příslušník Mě. policie mi řekl, že na to nemají čas....pouze tam stojí a důležitě napomínají řidiče, 
kteří zastaví na vyhrazených místech. Celkový dopravní kolaps na parkovišti neřeší!  

častější odvoz plastů, sběrný dvůr - proč v úterý zavřeno  
parkování  
stání aut v Šotkově ulici mimo dobu parkování rodičů s dětmi (školka)  
úklid v zimě, úklid po psech  
Devastace města územním plánem - nutná změna ÚP, průmyslová zona západ je nesmysl  
výstavba kruhového objezdu na křižovatce u Lidlu  
Chybí bazén nebo koupání  
Dvě otevřené okénka na poště - ostuda!  
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Zbourání divadla a kina  
Rekonstrukce náměstí  
chodníky, Šimek  
WC, parkování, psí exkrementy  
Svoz a dostupnost kontejnerů na bioodpad  
parkování aut a autobusů, chodníky  
nevíme  
kanalizace! voda  
starost o Pecínov  
dokanalizování města (Rabasova a okolí)  
bus do Kladna  
1) šatny v Biosce2) nová fasáda NKC a chodník z ul. Okružní3) část chodníků  
dokanalizování města, úprava rybníků ke koupání nnebo koupaliště, bazén  
kanalizace  
kanalizace  
kruhový objezd u Lídlu, rezavé zábradlí - most nádraží  
silnice a chodníky  
Přechod, kde byl a né dvě čáry. Směr k TSNS  
Viz. body 1 a 2  
otravný bezdomovec, kouření v uličce k semaforům - když děti jdou do jídelny, doprava rychlost 

"PIZZA FLY" , parkování  
bordel v archivu ohledně pozemků - staveb - kanalizace  
dokanalizování zbývajících ulic  
Jako obyvatelé Nádražní ulice vnímáme malý zájem o údržbu zde  
Psí výkaly, rušení klidu, nadměrný hluk během státních svátků  
Chybí jesle  
náměstí a kostel  
koncept trávení volného času pro rodiny s dětmi, promyšlené celkové řešení  
Málo zahrádek s restaurací, automaty  
Udržování pořádku na dětských hřištích (Rákosníček)  
Neparkování na určených parkovištích, nekupování lístků, rychlost aut ve městě  
Vedení města  
komunikace, chodníky  
Dost malých děr na vozovkách!  
nedostatek bytů, doprava a její bezpečnost ve městě  
chodníky  
Hřiště pro školní děti s využitím - sport, prolézačky.  
Úklid města  
oprava komunikací  
kamiony, traktory, hluk, prašnost  
Páchnoucí kanalizace  
málo obchodů  
hustá doprava  
kanály ve vozovce, opravy chodníků  
celé město  
parkování 

MĚSTO JAKO CELEK:  Jaké je podle Vás nejhezčí místo ve městě? 
 
nemám žádné oblíbené  
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náměstí  
rodinné domky kolem vodojemu  
náměstí  
Bohužel...snad parčík u polikliniky.  
Namesti, u kostela  
Hřbitov :-)  
Líbí se mi tady vše. Je tu nádherně, krásně. Miluju to tady!  
Náměstí  
komenského náměstí  
-hospůdka Růžek  
okolí kostela  
Šibeniční vrch jako celek.  
Náměstí, Podhůrka.  
Náměstí   
okolní příroda  
Podhůrka  
okolí vodojemu (šibeňák)  
Náměstí  
kaffka :D  
Park směřující k fotbalovému hřišti   
Na Paloučku - výhled do údolí nebo vrch Šibeničák a výhledy  
Park u kaple sv. Isidora  
Nic me nenapada.  
Podhůrka, Fortna, náměstí (tam bych to tedy chtělo lepé vypadající a pohodlnější lavičky)teď 

vypadá pěkně opravená sokolovna a parkoviště - škoda, že to z této strany hyzdí výhled na NKC  
tradičně náměstí  
procházka kolem rybníku do Pecínova  
Samozřejmě náměstí, lípy jsou jedinečné.  
nevím  
Jsou jednotlivá místa, která se vymykají průměru - budova ZUŠ, domek, kde sídlí kavárna Kaffka, 

budova Městského úřadu či gymnázia. Celková koncepce náměstí a města je ale nepromyšlená a tak 
celkový dojem kazí. Z Paloučku je také krásná vyhlídka, ale lavičky tam jsou nepohodlné, koše tam 
přetékají odpadky, a v poslední době je tam tráva rozježděná motorkami a čtyřkolkami. Je to škoda.  

Podhůřka, Kaffka  
Podhůrka  
náměstí  
Kavárna Kafka,  
Stará Podhůrka  
Pecínov a jeho příslušné okolí.  
Komenského náměstí.  
Podhůrka  
Lada,Konopas  
Náměstí, když je plné dětí.  
Náměstí  
Komenského náměstí  
líbí se mi náměstí a okolí NC, i když je stále co zlepšovat  
Namesti  
náměstí  
Okolní lesy :-)okolí Kocourku. Námět - potenciál - revitalizace Fortny revitalizace, přinést 

myšlenku - větší využití pro relaxaci, sport, setkávání občanů  
cesta na hřiště od jatek  
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nevím o žádném  
Náměstí, park u polikliniky  
náměstí  
Moc se mi líbí okolí NKC a školní jídelny a teď po vysazení kytek i náměstí moc hezké  
Náměstí  
Už asi žádné. Oblíbený palouček nefunguje - nová výstavba a na zbytku volného prostranství 

zbytky po "mejdanech", Paraplíčko zmizelo v propadlišti času a nové se nikdy neujalo. Možná plácek 
kolem kostela se dvěma Jany Nepomuckými (jejichž svátek letos nikoho nenapsalo připomenout...).  

u kostela J. Nepomuckého  
Náměstí.  
náměstí - nová věž ZUŠ, budova gymnázia, budova MěÚ, zeleň a obecně opravené domy (až na 

dlažbu... - některé cesty by chtěly obnovit)  
Spravedlnost, náměstí, kostel  
U kostela by mohlo být krásné místo pro relaxaci, při trošce snahy. Pod fortnou. Nové Strašecí má 

krásné okolí - příroda, rybníky, les.  
Areál polikliniky s tamním vysokým modřínem.  
náměstí  
okolí kostela,  chválím upravu kolem sokolovny a sokolovny samotné  
okolí staré Podhůrky  
Nedokážu říct, je tu mnoho hezkých míst.  
U rybníka.  
okolí šj a NKC  
nám. Kom.  
prostor u šj ,chodník k poliklinice  
park Isidor  
park Isidor  
Prostory před NKC a ŠJ, ulice Čsl. armády, park Isidor  
Náměstí  
náměstí  
Když se zakáže průjezd skrz náměstí, tak pak náměstí  
náměstí  
okolo NKC  
Náměstí  
Podhůrka  
hřiště BIOS  
Šibeniční vrch  
Podhůrka  
Palouček  
kostel a okolí  
Novostavby RD směr k benzince.  
nám.  
nám. Kocourek  
Park u Isidora  
Náměstí  
rybníky pod nádražím  
snad náměstí  
Náměstí  
Náměstí, před NKC  
Náměstí  
park + náměstí  
náměstí  
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náměstí  
náměstí  
park Isidor  
Rakovnické sídliště mimo prostor OD Penny a zádí garáží  
náměstí  
park u stadionu  
náměstí  
park u Isidora  
náměstí  
náměstí  
náměstí J. A. K. je pěkné, Isidor, park - měl by se stále udržovat a zvelebovat   
Podhůrka  
Stará Podhůrka  
Bioska  
Náměstí  
není  
okolí rybníků Podhůrky  
náměstí  
Náměstí J.A.Komenského  
náměstí  
stadion  
náměstí  
náměstí  
Podhůrka  
Podhůrka  
náměstí  
náměstí a hřiště Bioska  
celkově je město pěkné  
náměstí  
náměstí  
náměstí  
Palouček a hřiště u Biosky  
Před radnicí  
reprezentativní místnost na MěÚ  
V okolí Podhůrka - krásná příroda  
náměstí  
náměstí  
náměstí a prostor u KC a sokolovny  
náměstí B. Smetany   
Náměstí  
Park u polikliniky  
Opravdu nevím.  
Náměstí   
Cesta z paloučku na paraplíčko - neopravená lavička  
náměstí  
náměstí  
nové upravení okolí školní jídelny, byt. domu a sokolovny  
rozhledna  
náměstí  
Palouček.  
park  
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Park  
Lokalita Na spravedlnosti  
náměstí  
Gymnázium  
Náměstí  
nám.  
okol íKC  
nám.  
pecínov, hospoda  
nám, před NKC 

MĚSTO JAKO CELEK:  Které místo je naopak ostudou města? 
 
různé typy dlažby na chodnících po městě  
nádraží  
volný prostor vedle prodejny Podlahový ráj, bývalé horní Hamiro, komunikace kolem bývalé 

prodejny Spektrum  
skladovací louka v blízkosti PENNY  
Mšecké sídliště, oblast u fortny, prostředek náměstí.  
Byvale Hamiro  
- Rudská ulice- chybějící kruhový objezd u Lidlu  
Hlavní silnice skrz město (ul. Československé armády, Palackého, Havlíčkova, Karlovarská) a 

budova kulturního centra.  
Zbořené kůlny v Křivoklátském sídlišti.  
vs. 8.1 přilehlý pozemek k Křivoklátskému sídlišti  
Nová výstavba mezi ulicí Nádražní a Rudská (Na Pískách?)  
Karlovarská ulice  
Město nemá místo za které je potřeba se stydět.  
NKC -fasáda. Fotbalové kabiny jsou zanedbané a chybí fotbalové občerstvení - restaurace.  
Paraplíčko   
zadní část NKC  
Hamiro a okolí  
okolí HamiraKarlovarská ulicenáměstí s rudoarmějcem  
momentalne ta uchvatna vysadba skalniku v ulici csl armady, pak pristavba skoly  
momentálně podlaha tělocvičny ve škole   
Řepkové pole Ulice úzká je nevzhledná  
Neudrzovany zarostly pozemek sousedici se sidlistem v Krivoklatske.  
NKC budova nádraží (brána do města). V Nádražní ul. teď byla po letech vyměněna jedna strašná 

lavička, ale chtělo by to přidat ještě jednu dole v ulici, pro lidi jdoucí na/z nádraží  
čistička a znečištěné rybníčky za čističkou  
stav některých budov, i soukromých  
stav Rudské ulice  
Podle mého názoru jsou ostudou města mezery, které vznikají po zbouraných domech. Už je jich 

tu několik a majitelé se ke stavbě nového domu nemají.  
aktuálně areál školy  
Horní i Dolní Hamiro  
bývalé Hamiro v Křivoklátském sídlišti, prales v majetku rodiny Stehlíků směrem k Hořkovci  
Křivoklátské sídliště - rozpadlé budovy za parkovištěm, parkoviště. Okolí kostela a převážně 

prostor za kostelem.  



29 
 

Doslova zdevastované hřiště na mini golf, které patřilo k nejhezčím hřištím v ČR.Stav komunikací - 
zejména komunikace ke hřišti  

Rybníčky pod čističkou.  
Ulice od Lidlu do centra - úzká, špinavá  
Hamiro u Texasu  
 Nevyuzite prostory Hamira - park?  
NKC, náměstí.  
Psy zdevastovaný minigolf, nevzhledná Karlovarská ulice.  
Neudržovaná místa v blízkosti Křivoklátského sídliště - zarostlá alej v blízkosti nového dětského 

hřiště s nebezpečným polorozpadlým plotem za čp. 960 a 961, dále opuštěný areal za čp. 968 - 970  
Park směr fotbal. hřiště  
Areál HAMIRO  
Areál HAMIRO  
vjezd do města od Rynholce po levé straně  
chodníky náměstí  
úzká ulička z náměstí k autobusovým zastávkám  
nekonečná stavba školy  
Texas  
NKC z pohledu od parkoviště od sokolovny  
Náměstí, prostory za Topinkovou ulici - za velkým parkovištěm  
Ulička vedoucí z náměstí do ulice Palackého   
vlakové nádraží  
Hamiro v Texasu  
Místa kolem popelnic na tříděný odpad - ale za to obec nemůže. Jak přesvědčíte občana, že starý 

nábytek se nenechává u popelnic, ale odváží do sběrného dvora?  
Prostor kolem Křivoklátského sídliště - já vím, že pozemky nejsou města, ale bylo by dobré po 

majitelích šlapat.  
NKC  
Fortenský rybník   
Staré Hamiro (u Texasu), dům s vrakovištěm v Pecínově v zatáčce  
Hamiro, výjezdy na Rynholec a od náměstí k benzince - chodníky už hrozné a ten provoz - chybí 

kruháč u Lidlu  
Nádraží a náměstí. Nádraží bez dalšího komentáře, tam je to evidentní. Náměstí není malebné a 

příjemné pro dlouhodobější pobyt. Chybí mu esprit a život. Obchody se zavírají, chybí příjemná 
restaurace. Trhy nejsou povedené, hodně prodejců je nevalné úrovně.  

—  
např. okolí Křivoklátského sídliště (alej, ohrazený prostor vedle sídliště plný odpadků)  
NKC zezadu a z boku včetně chodníků  
Stará továrna dolní i horní část - lze přinutit majitele, aby objekt udržovali? aktuální stav je 

katastrofální.  
NKC a poliklinika  
Kulturní centrum  
Tovární, Hamiro  
podlaha v těl.  
Komenského nám.  
Komenského nám.   
Okolí lavičky u hřbitova není koš  
Chodníky na náměstí, parkoviště Topinkova II, ruiny za uvedeným parkovištěm  
bývalý podnik v Křivoklátském sídlišti  
náměstí  
Přilehlá stráň a vodoteč v Pecínovské ulici  
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Náměstí  
areál bývalé Hamiro, rybníky  
bývalé Hamiro  
nádraží  
ubytovna  
Hamiro  
Duo  
KC, hlavně zadní část.  
prázdné náměstí  
Karlovarská ul.  
Prostor před mateřskou školou Na Kocourku, auta stojí na chodníku, děti chodí v blátě a neuklízí 

se v zimě ani v létě  
náměstí, nová škola  
nevím, nejsem schopen posoudit  
Neznám  
Herny - množství na naše město  
Hamiro  
chodník kolem kulturáku vzadu je hrozný  
chodník NKC proti zahradnictví  
Prostory oD Penny, Vietnamci, záď garáží  
Levá strana vjezdu do N.S. od Rynholce až po autobusovou zastávku.  
pozemek pana Stehlíka 960 a 961, byty na to hledí, chodí okolo děti na hřiště (zahrada)  
kraj chodníku na křižovatce Čelechovské  
Horní Hamiro  
všude, kde se nedá chodit s čistými botami  
ČLUZ  
park u dětského domova - skvělé místo, kde fetovat skupinově  
Nádraží a jeho okolí  
Lidl a přilehlá křižovatka  
Okolí kontejnerů na tříděný odpad  
Nonstop na náměstí  
nedokončená kanalizace, myčka aut termín  
Posr.... chodníky!!  
kulturák ze zadní strany (ubytovna)  
U všech kontejnerů na bioodpad  
náměstí  
není  
okolí NKC - Okružní ul.  
1) zchátralý areál u sídliště Texas 2) okolí RD pana XXX v Pecínově  
některé nové výstavby pěkné nejsou  
Karlovarská ulice  
Nádraží, Hamiro - Fortna, prostor vedle parkoviště u Křivokl. sídliště  
Karlovarská  
ubytovna u NKC, Park v ul. U Stadionu 1. část od Šotkovi ul., Paraplíčko  
ulička z náměstí k semaforu  
pod fortnou + silnice  
zadní část NKC  
nádraží  
nádraží  
Okolí Hamira  
Smetiště vedle paneláků  
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Konec ulice Tovární - není asfalt - mnoho prachu, auta tam, ale jezdí  
rozhledna - resp. nulový přístup k ní  
Pan XXX v Pecínově a jeho otřesný bordel na pozemku  
Všude okolo kontejnerů na odpad.  
Karlovarská ulice  
Odpadky, nedostatek, košů a nedostatek aktivit pro rodiče s na mateřské  
Vedení města  
zbořené domy - hyzdí město  
Rujny u hlavní silnice, v zadní ulici plot.  
neřešená křižovatka u LIDLU  
vlakové nádraží  
bezďák  
Okolí Křivoklátského sídliště "Texas".  
Hamiro v Křivoklátském sídlišti  
Křivoklátské sídliště, Hamiro  
Nová přístavba školy  
horní Hamiro (Křivoklátská)  
ČSAD, DUO, jídelna  
Stále přetrvává horší kvalita některých chodníků před NKC  
Nová Škola  
Všude, kde jsou psí výkaly  
Hamiro  
Hamiro  
proluky v Palackého  
Výčep Prace 

MĚSTO JAKO CELEK:  Jakou službu ve městě nejvíce 

oceňujete/využíváte? 
 
TSNS , svoz odpadu  
poliklinika, pošta, technické služby  
Odvoz tříděného odpadu a dostupnost kontejnerů.  
Bubakov.net  
připojení na internet díky Bubákovu  
Obchody  
Městská knihovna  
rozhodně knihovnu  
TSNS  
Granty 2018 hodnotím velmi pozitivně.  
školství  
MŠ a ZŠ  
Školy, lékaři, sportovní vyžití  
Studio Cvička   
kavárna Kaffka, Lidl, pekárna na náměstí  
Sběrný dvůr  
sms zprávy místního rozhlasu  
Nejvice vyuzivam sluzby mestske policie, kam chodim platit pokuty za parkovani v miste bydliste.  
Knihovnu, veterinární ambulanci paní Raichové  
sběrný dvůr, knihovnu  
svoz bioodpadu  
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cvičení s dětmi ve Studiu Cvička  
Základní škola a mateřská škola, sportoviště, dětská hřiště, knihovna, poliklinika, kulturní akce ve 

městě, práce městské policie.  
lídl  
Knihovna.  
Knihovna, holič  
poliklinika a lékarny  
Poliklinika.  
Odvoz odpadu.  
BIO odpad  
ZUŠ, sporty, knihovna, pošta.  
Techn. služby  
Lékař, pošta, kadeřnictví  
knihovna  
Pošta, zdravotnická zařízení  
poliklinika  
TSNS  
Knihovna.  
autobusové spojení s Prahou a Rakovníkem  
Nákupy - potraviny, drogerie, lékárna, benzínka, aj Škola, školka, ZUŠ, kroužky pro děti Hala BIOS 

sport  
info přes e-mail  
lékařské služky, svoz BIO odpadu,   
Bubakov.net (neoceňuji službu, ale možnosti, které tento spolek nabízí)  
Knihovna, obchody na náměstí, pošta  
bubakov.net  
Knihovnu.  
Technické služby - odpady  
Sportoviště všeho druhu.  
Všechny dobré a stabilní obchody (drogerie, železářství Soukup, zahrady Tomášek) z nových U 

Slunečnice (otevřeno i v neděli) nebo Pivárium... Jsme rádi za Kaffku... Obecně dobrá vybavenost pro 
rodinu - MŠ, ZŠ, ZUŠ, kroužky, poliklinika...  

ZUŠ a školy  
Sběr odpadů je výborně vyřešen, všechno funguje skvěle. I osvěta funguje, ta je stále potřebná.  
Různé lékaře, vyvážení a třídění odpadu, internet Bubákov.  
TSNS  
ZUS, NKC, knihovna, sportoviště  
Knihovna  
svoz odpadu sběrný dvůr  
TS  
čistírna   
Městský úřad  
lékařskou dostupnost  
Obchody, lékařské služby  
Žádnou  
TS  
sběrný dvůr TS  
obchody  
autobusová dostupnost  
knihovna  
knihovna  
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Práce knihovny, úprava zeleně, městská policie  
sběrný dvůr  
Poliklinika, knihovna  
školka, škola, lékař  
TSNS, sběrný dvůr  
Zdravotnictví, autobusová doprava  
Knihovna, poliklinika  
Lékařskou  
Fitnes centrum Cvička  
OÚNZ  
dopravu autobusem do Prahy, Kladna, Rakovníka  
TSNS  
lékařskou, knihovna  
poliklinika, nákupní možnosti  
lékař, knihovna, muzeum, baráčníci, cesty za poznáním, AVČ  
Svor bioodpadu  
bioodpad - velkoobjemové kontejnery - díky nim je v lesech čisto  
bus  
knihovnu, kulturní pořady  
třídění odpadu - chce to ale vyvážet častěji, jinak je to na nic  
Obchody, knihovnu  
Svoz bioodpadu  
Sběrný dvůr, kulturní akce, muzeum - klub cest za poznáním  
Knihovna  
Knihovna  
LIDL  
dětská hřiště  
Poštu a lékaře  
obchody LIDL a Penny / vodu + kanalizaci dod. el. , odvoz odpadků  
restaurace u Axamita  
ZUŠ  
knihovnu, nový pavilon ZŠ, družinu  
veterináře, sběrný dvůr, lékaře, knihovnu, cvičiště psů, akce v KC, různé obchody  
technické služby  
sběrný dvůr  
Sběrný dvůr  
Nikdo nic nevidí! Ale nedává. Stěžovat si pro strach nebude nikdo.  
poliklinika  
škola, pediatr   
Za provedené různé úpravy sídliště Křivoklátská – děkujeme  
knihovnu, NKC  
zdravotnictví, knihovna  
knihovnu a polikliniku a technické služby - dvůr  
Oceňujeme pravidelný svoz odpadu i během st. svátků  
Kadeřnictví, pedikůra  
Sběrný dvůr, Bios  
MŠ na Kocourku  
Solárium a knihovna  
Knihovnu, cvičení v "Katce"  
Svoz odpadu  
Dětská hřiště, trasy pro kola ke Stochovu, TS, knihovna  
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celkem vše - díky  
knihovnu  
lékařské služby  
knihovnu  
knihovnu  
poliklinika  
Dětské hřiště, obchody, kulturní akce  
Sběrný dvůr  
TSNS, lékař  
knihovna  
sběrný dvůr  
švadlena  
knihovna, pizzerie 

MĚSTO JAKO CELEK:  Jakou službu naopak nejvíc postrádáte? 
 
Kvalitní úklid ze strany TS.  
rychlé připojení na internet. Ocenil bych optické kabely ve Vackově ulici, ev. jiný způsob 

vysokorychlostního internetu - tj. 100 MB a více  
----  
Finanční podpora fotbalové mládeže.  
bazén, slušné veřejné WC  
kino, bazen, inline drahu  
rozumná restaurace, kde se dá příjemně a dobře najíst  
Odvoz z náměstí například na vlakovou zastávku. Jinak nám tu vlaky za chvíli přestanou stavětVíce 

regionálních trhů - mléčné produkty, ryby, pekárny. Podpořit další cukrárnu, restauraci (krom rest. U 
Jansů není možné jít jinam). Podpořit život na náměstí (trhy, místní produkty aj.)  

měření rychlosti ve městě  
Uplne nejvic postradam moznost zaparkovat v miste bydliste.  
žádnou tu výrazně nepostrádám  
nenapadá mě  
veřejné osvětlení v ul. Rudská  
8leté gymnázium  
Čistírna, opravna obuvi.  
Možnosti kulturního a volnočasového vyžití pro mládež nad 15 let.  
Dostatek hřišť pro nejmenší děti s matkami na rodičovské.  
otevřená restaurace o víkendu během dne - možnost zajít si na oběd  
sportoviště - POSILOVNA  
Kulturní letní akce a koncerty venku   
Kulturní vyžití pro dospělé  
sauna, bazén  
službu ani tak ne, jako nějaký dobře zásobený obchod s oblečením a botami jak pro dospělé, tak 

pro děti- třeba i Vietnamci, ale dobře zásobeni.  
Cykloopravna, Velké fitness centrum se saunovým světem a bazény (Na Rakovnicku nic takového 

neexistuje, ani bazén) - hodilo by se jako investice z evropských fondů například do místa bývalé 
továrny v Tovární ulici, dále občerstvení v neděli u hřiště - Hala Bios.  

volná pracovní místa  
Možnost hlídání vyzvednutí děti pro rodiče bez prarodičů  
simultánní přepis zasedání městského zastupitelstva  
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předzahrádka v restauracích. V Novém Strašecí a okolí jsou cyklotrasy, ale cyklisté zde nezastavují 
- nemají kde se občerstvit. Zastavují ve Stochově, na Bucku či v Řevničově.   

slušné parkování  
Bowling  
restaurace otevřené o víkendu  
Elektronický úřad - dojíždím do práce.  
kompostování  - na západě běžná věc, že se ze zbytků ze zahrádek vytvořený kompost v 

centrálním dvoře zase vrací do oběhu - na zahrádky.  
saunu  
Větší počet cyklostezek a možnost in-line bruslení.   
Bazén nebo koupaliště a také saunu.  
třeba cykloobchod, dobrou restauraci (škoda předešlého Allegra...)  
Málo se dbá o parky a parčíky ve městě. Mohly by mnohem lépe a více plnit funkci odpočinkovou 

a relaxační. To tady opravdu chybí.  
—  
více obchodů  
Obchody - je to tu ráj pro vietnamské občany, ale jiné obchody nejsou  
sauna  
bazén  
kino  
bazén  
veřejné WC  
Akce pro mladé nad 15 let a naopak pro seniory (cvičení)  
Opravnu bot  
obuvníka  
kino, bazén  
kino  
čistírna, sklenář  
kvalitní obchody - textil a pod., vše se soustřeďuje na potraviny  
sauna  
sklenáře  
Posezení, zahradní restaurace a nejaké vyžití na náměstí pro děti  
Sklenářství  
?  
Bazén  
sklenářství  
restaurace, obchůdky na náměstí  
hřiště pro náctileté  
švec  
zahradní restaurace  
Úpravu snížení rychlosti na 40 km  
stomatologická péče za přijatelné peníze  
péče o seniory do domu  
Chybí kruhový objezd u Lidlu - křižovatka - výrazné zvýšení bezpečnosti  
Pepco  
klub pro důchodce  
Péče obce o vlastní pozemek před parcelou RD, často pokryté, porostlé plevelem  
Hlídání dětí, koutky pro děti, spojení s letištěm (Jesle)  
mateřské rodinné centrum  
Klasický dům služeb, čistírna, oprava obuvi, opravna oděvů, rámování, brašnářství, hodinářství  
Koupaliště, obchodní centrum  
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více praktických lékařů  
neustále snižující možnosti nákupu na náměstí  
slušné veřejné toalety  
kino, bazén  
Opravna obuvi, sklenářství.  
kino, bazén  
oprava obuvi  
kino, koupaliště, kluziště  
oprava obuvi  
cukrárna  
koupaliště 

MĚSTO JAKO CELEK:  Chcete sdělit něco dalšího, co se nevešlo do 

formuláře? 
 
Mobilní WC při venkovních kulturních akcích.  
-----  
Největší dík patří městu za čerpání evropských dotací a s tím spojených investic za posledních 5 

let.  
V okolí N. Strašecí se nenachází moc travnatých rozlehlých ploch, jako je ta na Mackově hoře v 

místě zvaném letiště. Slyšel jsem o plánu postavit zde haly, jakoby jich po okolí nebylo už dost. Na 
něco takového se nedá vůbec koukat a navždy už se tímto zabere půda a změní vzhled krajiny. 
Myslím, že zrovna tohle místo je velmi využíváno pro volnočasové aktivity.  

velmi oceňuji, co vše pro město děláte, zlepšení jsou pořádně vidět, děkujeme za ně  
Omezení provozu nákladních automobilů ve městě.  
Dořešení územní plánu Průmyslové zony Severo-Západ. Tedy jak má vypadat ochranné pásmo 

ulic Dukelská, Jabloňová, Nad Větrákem. Jak budou vzrostlé stromy, jak se světelným smogem a 
hlukem. Kdy bude daná zona a jestli vůbec v provozu. Více informovanosti (individuální) dotčených 
ulic a obyvatel. Individuální přístup a konzultace s nimi. Nikdo není apriori proti novým pracovním 
příležitostem, ale není možné aby zona vznikla samovolně a lidé v přilehlých ulicích trpěli hlukem, 
světelným smogem aj.   

Líbí se mi Fortenský rybník bylo by dobré ho vyčistit, okolí osadit lavičkami a trvale umístit 
vodotrysk.  

Myslím si, že v tomto a dalším roce by se město mělo hlavně soustředit na stavbu školy a pořádně 
ji ohlídat, aby se okamžitě řešily veškeré nedostatky ze strany stavební firmy. Vždyť je to na 
pováženou, že děti nemůžou stále do nové tělocvičny a ani staronová tělocvična není v pořádku. 
Kolikrát si říkám, jestli odbor výstavby na městském úřadě opravdu věci řeší a nezametá pod 
koberec.  

Přes všechny nedostatky se mi tu moc líbí!  
Technické služby by měli neustále pracovat na zlepšení podmínek ve městě, být úkolovány 

vedením města a ne dělat jen běžný servis a údržbu. Jsou zřízeny městem, proto by mohly pro to 
město soustavně pracovat.  

Velká pochvala a poděkování za upravenou strukturu dotazníku a promyšlené otázky!  
Oceňuji Mateřskou školku Na Kocourku, práci místních pedagogů a otevřenost vedoucí učitelky 

Mgr. Zuzany Levé.  
špatná cesta k paraplíčku, hodně rozježděná.  
Workoutové hriště, které se postavilo na oválu na kocourku je hrozné!   
zrušení hazardu už by konečně mělo být na programu dnemít městské byty by také nebyly od věci  
Přeji si, aby krátkodobé (to znamená do zhruba 15 minut trvání) parkování na Komenského 

náměstí a jeho okolí bylo zdarma.  
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Ocenuji  práci vedení mesta,hodně se toho zlepšilo, dostupnost informací i otevřenost  úřadu, 
stále  ale město nevypadá upraveně (kromě malých okrsků)  snad pomuže  mestský architekt  

Mšecké sídliště by si zasloužilo komplexní a dlouhodobý projekt na úpravu - parkování, úprava 
zeleně, laviček, košů, starého osvětlení, odstranění? starých klepadel a vybetonovaných ploch. 
Nechci proto žádat o rychlé vyřešení.  Projekt by měl projít rukami architekta. Na sídlišti žije velký 
počet lidí, kteří jsou v kvalitě svého života závislí na činnosti města.  

Na Paloučku se neustále povaluje odpad okolo odpadkového koše. Je potřeba buď častěji odpad 
vyvážet, ostuda.  

děkuji za kulturní akce (vánoční strom), zdařilé stavební práce (parkoviště u sokolovny před NKC, 
sokolovna)  

Je velmi smutné nedat možnost obyvatelům parkovat (ani když si to chtějí zaplatit) a pokutovat je 
městskou policií. A starosta společně s TSNS mlčí!  

Více zeleně - parků, kde by jste si mohli sednout do trávy a nebyli špinavý od psích výkalů  
bývalé Hamiro je ostudou města, byl by tam hezký lesopark nebo bazén, který by měl využití 

všech občanů ze Strašecí a okolí. Dodělat chodníky tam, kde nejsou.  
Jsem ráda, že ve městě klid a bezpečně. Za to velký dík. Technické služby se také snaží.  
pod parkovištěm u polikliniky je ošklivá neupravená strán  
lidé z okolí používají Lipovou jako parkoviště, řešte to  
plavecký bazen  
Ve městě je málo odpadkových košů, okolí školy, ul.ČSl armády, Česká spořitelna není ani jeden  
Vyhrazené parkoviště pro hřbitov. Stále plné a hřbitov prázdný...Na tento problém jsem 

upozorňovala už minule. Mám invalidní matku a tento problém je pro nás dost důležitý. Kdyby 
policisté rozdali pár pokut, určitě by došlo ke zlepšení. Asi není problém zjistit majitele vozů, které 
zde parkují.  

dobře hodnotíme obchody: řeznictví u Hendrycha, pekárnu  
prosím o časté čištění ul. Karlovarská  
Zadní část budovy NKC by se měla opravit, vypadá hrozně zpustle, a s tím i chodník, zbourat asi 

rozvodnu - rozpadlý blok u parkoviště v ul. Okružní )část od ČSL armády ke KC), silnici opravit tak, aby 
tam byl chodník pro pěší. Frekvence aut se zvýšila  

Minimum možností pro neorganizované vyžití náctiletých - hřiště pro tuto věkovou kategorii, 
klubovna, filmový klub  

Parkování v ulici Lipové za křižovatkou s ulicí Karlovarskou - nepřehledné, nebezpečné  
Cyklostezka na Stochov - chtělo by to asfaltový povrch  
Mělo by se ještě nějak řešit parkování u hřbitova! Ta auta po celé křižovatce vždy děs! Kamiony v 

ul. Pecínovská na Hořkovec!  
Nelíbí se mi kouření na dětském hřišti - konkr. v Texasu. Ničení zařízení dětmi bez dozoru. Špatná 

údržba městské zeleně.  
kdy se bude dělat kanalizace?  
dokanalizování města (Rabasova a okolí)!!! Odvoz fekálií je nespravedlivě dražší než platba za 

stočné.  
začátek Čls. armády není odpadkový koš, pejskaři nemají kam hodit psí exkrementy. V ulici B. 

Němcové projíždí nákladní automobily, přestože je zde zákaz vjezdu nákl. aut  
Jedná se o parkování v sídlišti Rakovnické v parku před vchodem do bytovky nemůže probíhak 

kolikrát čištění, zajet ke vchodu kdo má ZTP atd. někteří tam parkují i několik hodin  
Viditelné označení u hřbitova, že vstup psů na hřbitov je zakázán  
Na hl. tahu bezpečnost pro děti a chodce, častý úklid, jelikož tu projíždí JZD. Policie - bylo tu už 

dost bouraček  
kouření před hospodou  
V sídlišti Křivoklátská postrádáme kvalitní obch. řetězec - potraviny, např. Penny, Albert apod., 

(toto je až na druhém konci města). Zvláště v zimním období se nakupuje s obtížemi.   
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proč se město v zimě nestará o chodníky? lidi, co tam bydlí, nedostanou žádné zvýhodnění? 
Fortna - ostuda města - kanalizace není + Tovární  

zrušit automaty ve městě  
V Nádražní ulici za chvíli zmizí příkopy, jak jsou zaplněné listím a trávou, stejně i průtoky pod 

můstky.  
Doporučuji přísnější dohled i sankce za psí výkaly po celém městě, resp. zabezpečit službu na 

úklid exkrementů  
Zvážit asfaltový povrch do ulice Tovární a jezdí tam cisterny, hodně řidičů si tam zkracuje cestu, 

prach jde do ul. Příkré  
Žádám už několikrát o výměnu nebo opravu lavic a opravu pískoviště u č.p.821 - 822 v Husově 

ulice  
vnímám, že městu nechybí snaha o spokojenost občanů. Chybí, ale promyšlená koncepce pro 

uskutečnění změn. Nikdo se nezamýšlí nad funkčností využitím městských prostor, nebo nad 
efektivnějším zhodnocení investic do městských budov. Město se o zájmu občanů stará velmi 
obecně. Nekomunikuje s cílovými skupinami (např. maminky na rodičovské, rodiče školáků, mládež 
12 - 25 let ap.)každá taková skupina má jiné priority a žádá od města něco jiného. Chybí "terénní" 
výzkum nebo výzva k otevřené diskuzi. Výsledek je, že se ve městě - opravuje stávající bez přidané 
hodnoty (viz prostor kolem šk. jídelny, nabízel se tu např. park, hřiště pro náctileté, amfiteátr, dětský 
klub v NKC ap. Opravuje stávající bez vize na změnu a pod tlakem místních obyvatel jedné ulice, 
podnikatelů (viz oprava chodníku v ulici čs. Armády, nabízelo se tu např. příjemný "bulvárek" s 
lavičkami, cukrárnou, dopravní hřiště, krátká naučná stezka se zasázenými stromy, místo toho je tu 
parkoviště!). Staví nové, ale nepropojuje se se starým (např. komplex školy, školního dvora)- i když to 
možná ještě přijde, přesné informace nemám. Dlouhodobě opomíjí zájmy urč. částí/skupin obyvatel 
města (např. úsilí o alternativní vzdělávání, nebo mateřské centrum). Vymýšlí se nesmyslné projekty, 
které nevycházejí z reálných potřeb občanů (např. fontána na náměstí - místo otevření diskuse proč 
a co chceme na náměstí měnit, dělat, mít a následné promyšlené a odborné nabídce změn. 
Nezhodnocuje se, co již máme (rozhledna, zimní stadion a sousední "pikniková louka") myslím, že 
Nové Strašecí má ohromný potenciál jak v místě, kde se nachází, tak v nabídce služeb a možností, 
prostor, zejména, ale v množství aktivních a ochotných lidí. Město by mělo být tím, kdo tyto priority 
zhodnotí a docení. Často by to totiž nestálo moc peněz, ani enormních změn. Těším se, až to takto 
bude fungovat a díky za vám nelehkou a nevděčnou práci. M.Č.  

Chybí bazén, sauna, vířivka, in line dráha, střelnice, veřejné prostory pro grilování a pikniky, málo 
obchodů jen samý Vietnamci, špatné spojení na Kladno a z Kladna. Chybí cukrárna a prodej i v neděli.  

Umístit kameru v okolí kontejnerů a přísně pokutovat za nedodržení pořádku.  
Domluvit se se Stochovem a Rynholcem o úpravě cest od nás do jejich měst  
Udělejte konečně něco s minigolfem na kocourku  
Prosím o vybudování chodníku z parku u polikliniky do Topinkovy ulice. Je to tam vyšlapané, lidé 

tam chodí, je to tam často rozebrané, proč tam není chodník?  
Ostudou města bezdomovec  
Jako nedostatečnou vnímám podporu mladých rodin, při plánování bydlení, město upřednostňuje 

pohodlnější řešení na úkor podpory rodiny, odprodávání městských pozemků.  
oprava chodníku Al. Jiráska  
nejhorší je pošta 
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