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Otázka 0110: Bezpečnost. Další oblast (případně komentář k 

Vašemu hodnocení výše): 
 

V ulici, kde je M3 U Lesíka je sice kamera když přijíždíte levé strany, ale nikdo Vám z prava nedá 

předsnost a od školky Zahradní je to katastrofa, myslím, že nejsem jediná kdo je zrdcen jízdou a rychlostí 

služby GSL uvítala bych zpomalovací pruh a to tedy nutně. 

V ulici Husova 822 se již prakticky nedá zaparkovat. Mezi domy je velká travnatá a dětmi 

nevyužívaná plocha (chodí na dětské hřiště u sportovní haly. Ano já vím, zeleň je potřeba, ale také 

potřebujeme někam odstavit svá auta a navíc jsme město a ve městě parkují auta před domy. Parkují 

zde i ti, co tady nebydlí, protože také nemají kde parkovat. 

Prosila bych udělat alespoň jeden autobus zastavkovy na Prahu bez přestupu jako to bylo dříve 

lidé ze Strašecí mají problém se dostat do jiného místa pracoviště ale i k lékaři. Bydlíme ve městě a ne ve 

vesnici. 

Stav chodníků: vlnité, nepoužitelné pro vozíčkáře nebo pro lidi o berlích (např.Karlovarská ul.) - v 

zimě/za mokra kloužou Stav komunikace : např. ul. Máchova je naprostá tragedie. Další : špatné 

umístění/chybějící přechody - např. u Lidlu a benzinové stanice 

Chybí bus na Louny. 

úklid komunikací a chodníků mimo zimní sezónu mi připadá až zbytečně nadstandardní 

Chybí důslednější úklid listí na podzim. TSNS jednou uklidí a další spad již ne. 

- obnovit zastávku autobusu u nádraží (třeba na znamení) 

Dodělat chodníky po kanalizaci-někde se to propadá. 

V Pecínově v ulici Pecínovská by bylo potřeba udělat rekonstrukci chodníku. 

Prechod pro chodce by byl vitan smerem k Mackove hore: prebihat hlavni silnici je vzdy riskantnim 

“krokem”, zvlaste s malymi detmi. Prechod pro chodce postradam i ze samotneho vyjezdu z 

Komenskeho namesti. Prejit od “Napoju u Bradu” na druhou stranu smerem k “Prodejně Optiky” byva 

take velmi “dobrodruzne”. A nelze si denne nevsimnout, jak si obcane “radi zkrati” krok na namesti a 

nevyuziji prechodu pro chodce od Knihovny ci nedalekeho Kadernickeho salonu. Nabizi se otazka, zda 

tedy neposunout prechod pro chodce smerem k “Palube”. 

-je dobré znovuobnovit autobusovou zastávku u nádraží 

instalace retardérů v ulici Pecínovská. Snížení rychlosti na 30 km / h. Nedostatek přechodů ve 

městě. chodník do Pecínova. 

Přechody v zatáčkách a v nepřehledných místech málo přechodů příliš vysoká rychlost i 50 km/h 

skrz centrum města. Snížení rychlosti na 30 km / h v ulici Pecínovská - není zde chodník a v silnici se 

pohybuje mnoho lidí včetně dětí. Případné vytvoření obytné zóny. 

Ve městě se nedostatečně uklízí v okolí Lidlu, benzinové pumpy... U benzinky pomalu vzniká 

skládka. 

Vadí nám, že byla zrušena autobusová zastávka v nádraží. Žádáme o její obnovení 



 

 

Málo parkovacích míst v oblasti Křivoklátská, sídliště,třeba parkovací dům.......něco pro děti - 

koloběžky,skejty,kola,dopravní hřiště.....bazén asi nebude.... 

Hodily by se lavičky nebo malé hřišťě u ZUŠ na náměstí, aby si čekajícví maminky měly kde 

popovídat a sourozenci pohrát. Alespoň 2-3 autobusy do Prahy a z Prahy za den by měly stavět na 

zastávce Strašecí, železniční stanice, nebo by měly alespoň navazovat ty co jezdí. Zrovna tak autobusy, 

které jezdí v době výluky na žel.trati, by měly vždy stavět i u nádraží a ne jen na Palackého!! Jsou to 2 km 

pěšky-hodně pro starší lidi. 

Velmi nespokojená s úklidem. Všude nepořádek. Jeden metař z technických služeb asi město 

neuklidí že? 

Přejeme si, aby krátkodobé (to znamená do např. jedné hodiny trvání) parkování na Komenského 

náměstí a jeho okolí bylo zdarma. 

Tak určitě v místě našeho bydliště pod Mackovou horou chybí veřejné osvětlení a bezpečný 

přechod nebo nějaký podchod, aby se dalo přejít na druhou stranu BEZPEČNĚ-do města. Myslím, že už 

tu bydlí docela dost lidí, že by se s tím dalo něco dělat! Ale zatím slyším jen proč to nejde, žádná snaha, 

už se sepisovala i žádost od zde přítomných obyvatel a spíše se to zametlo pod koberec. 

Dva roky po opravě mostu nebyla obnovena zrušená autobusová zastávka u nádraží - to nám 

velmi chybí, žádáme její vrácení do provozu - resp. vrácení autobusů na Prahu, dříve tam stavěly na 

znamení busy 304, nyní nic, to každodenní dopravu do školy a do zaměstnání velmi komplikuje a 

prodlužuje. Vadí mi neekologický úklid listí pomocí fukarů. 

První hodina parkování na Komenského náměstí by měla být zdarma. 

Prvních 30 minut parkování na Komenského náměstí by mělo být zdarma! 

Stav ulice Rudská je neuspokojivý a taktéž ulice Na Pískách. 

Komunikace a chodníky jsou vesměs v pohodě, ale Rudská ulice je ve strašném stavu, navíc bez 

osvětlení. 

Ve městě jsou chodníky pěkné, horší v parku, po dešti vždy dlouho vysychající louže. 

Chodníky, silnice ... vím, v naší zemi finančně nedostupné. V jiných vyspělých zemích příjemný 

standard. Chtěla bych rovné silnice s minimem záplat a chodníky ze zámkové dlažby všude, kde je to 

potřeba. Nebylo by jednodušší vytvořit vlastní firmu na opravu komunikací v našem městě? Zaměstnat 

místní lidi, kteří mají zájem zlepšovat právě naše město. Vím, zákony, pravidla, peníze, složité věci. Ale 

opravdu někde tímhle lesem nevede nějaká cesta, která by věcmi začala hýbat? 

1. Ulice Husova u haly BIOS. Zde by mohlo být nějaké menší parkoviště misto bříz, které jsou u 

křižovatky s hlavní silnicí. 2. Neopravené opěradlo na ruce na lavičce na náměstí. 3. Často na večer nebo 

v noci nesvítí lampy, např. na hlavním přechodu s semaforem. 

Bezpecnost ul.Karlovarska - uzky profil cesty. Nebezpecne pro jednolivce, natoz kdyz jdete se 

psem nebo ditetem. Projizdeni obrovskych aut, kamionů. Velka rychlost aut na tak uzkou silnici! 

Rozhodne znizit rychlost projizdeni na 30KM/H ! S merenim rychlosti. + Prašno. Na ulici je i seno z 

prejezdu hospodarskych aut. Kvuli lampam neni mozne ulici uklizet mechanicky. Ulice je pritom hlavni 

tah na Centrum - Lidl. Je mozne to resit obchvatem? Spojeni Praha vyborný. Ale spojeni na druhou 

stranu? Karlovy Vary, Plzen spatny! O nadrazi nemluve. Uplne odstrizene od mesta. Pesi dostupnost 

temer nemozna. 

Nespokojenost s Vlakovým nádražím – lepší propojení nádraží s městem. I díky rostoucím cenám 

benzínu a kvalitě budovy nádraží. Ulice Karlovarská – nebezpečné místo díky obrovským kamionům, 



 

 

úzké silnici i chodníku hlavně v dolní části. Je zde smrad výfukových plynů, znečistěné ulice. Auta projíždí 

opravdu rychle, některé značky jsou neustále ohnuté. Zároveň je to jedna s historicky prvních ulic a v 

současnosti je na trase Lidl/Penny a zastávka autobusu a centrum města a přijde mi to nedůstojné pro 

Město i obyvatele, kteří tudy prochází a žijí. Řešení snížit povolenou rychlost? Zvážit možnost částečného 

odklonění na širší silnice? 

V Křivoklátském sídlišti nemohou zaparkovat návštěvy. Parkoviště v Topinkově ulici je ve velice 

špatném stavu (platí se za jednotlivá míst)! Ve městě (kolem školy) bezplatné parkování min. 15 min 

(vyzvednutí dětí ze školy). 

Nebezpečný je přechod v Křivoklátské ul. u parku. Auta směrem z ul. ČSL armády odbočují sem ve 

velké rychlosti a přes auta parkující před domy č. 294 a 310 není pro přecházející dobře vidět ... 

nebezpečné hlavně pro děti!!! V centru města by mělo být parkování např. na 10 minut zdarma - pro 

vyzvedávání dětí z družiny a ze školy - jít k automatu a platit zdržuje. V Křivoklátském sídlišti naprosto 

chybějí místa pro parkování návštěv! Navíc parkoviště v Topinkově ul. je v příšerném stavu, a to za místo 

platíme!!! 

neřešené parkování na veřejné zeleni, nekvalitně prováděné opravy chodníků a komunikací, 

likvidace veřejné zeleně za účelem budování parkovacích ploch je krátkozraké. 

Velice nám chybí spojení z naši lokality do města. Je urgentne třeba vybudovat chodník na cele 

ulici Jiřího Sotky od Elektromontu až k poslední zástavbě. Bydlí zde mnoho děti a je velice nebezpečné je 

pouštět do města po silnici. Toto je třeba řešit s největší urgenci, drive, než dojde k nějaké tragédii. 

Dekuji 

Ulice Jiřího Šotky je ve špatném stavu, jinak hodnotím komunikace pozitivně 

Městem vede cesta na skládku, denně projede centrem města a především obytnou zónou kolem 

Křivoklátského sídliště až 80 těžkotonážních aut naplněných odpadem mířící soukromou skládku. 

Komunikace, vzhledem ke zbudovaným parkovacím místům není na podobný provoz dimenzovaná. V 

okolí komunikací je velký hluk, velká prašnost a pohled na řítící se železné monstrum vyvolává obavy a 

nepříjemný dojem a pocit nebezpečí. Často jsou tak chodci, ale i auta která vyjíždí na komunikaci 

vystaveny velkému nebezpečí a stresu. V minulém roce jsem byl dokonce svědkem, kdy rychle jedoucí 

auto, jedoucí Křivoklátskou ulicí málem srazilo malého chlapce. Proto s plnou vážností apeluji a navrhuji 

zakázat vjezd těchto těžkých vozidel, upravit rychlost na max. 30 km, případně instalovat na začátku zón 

zpomalovací retardéry. 

Nikdo neuklízí chodníky v létě ani v zime v ulici Máchova kolem domu 897 ani směrem k ulicím 

Vrchlického a Erbenova. 

Komunikace v ulici Máchova je zoufalá a stav před garážemi naproti domům č.781,782 je 

katastrofální. Občas tam vylezou dráty z betonové plochy a to je tak na proražení pneumatik. V této části 

města se nedělají žádné opravy. Na silnici mezi domy 780 a 781 vznikly vloni 2 díry a úspěšně se zvětšují. 

A nějaké zalepení děr, které se někdy udělá, jen posouvá nutné velké opravy. 

- chybejici prechody v ulicich U Stadionu a Lomena - spatny stav komunikace v ulici U Stadionu, 

Lomena a s tim spojene chybejici chodniky/prechody 

Například spravování silnic v současné chvíli - vyřezala a spravila se ta nejhorší místa, ale o půl 

metru vedle je to skoro stejně špatné, takže se to může tímto způsobem opravovat pořád dokola 

donekonečna a nikdy nebude hotovo. Chodníky ze zámkové dlažby jsou šikmé kvůli vjezdům, nedá se po 



 

 

tom chodit. Navíc i na relativně nových chodnících je spousta míst, kde se dlažba propadá - nikdo to 

neopravuje. 

Nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Některé úseky pozemních komunikacích ve městě jsou 

v katastrofálním stavu. 

I po celkem nových chodnících se špatně chodí, jsou šikmé, zvlněné. 

Rada bych se vyjadrila k mistu, ktere je opomijene a pritom by vyzadovalo vasi pozornost - ulice 

Rudska. Chapu, ze neni v "centru" deni a "na ocich", ale presto je velmi frekventovana. Ulice Rudska je v 

zalostnem stavu, chybi komunikace, chodnik, osvetleni, misto umisteni kontejneru take neni dostacujici. 

Deti tudy chodi do skol, skolek, dospeli do prace. Spousta lidi tudy chodi na prochazky do prirody, k 

rybniku, na nadrazi..atd. nehlede na to, ze tu spousta lidi bydli. V zimnich mesicich je to az nebezpecne. 

Bydli zde spousta lidi, mladych rodin s detmi a myslim, ze by melo byt i ve vasem zajmu venovat teto 

lokalite pozornost. Podporit rodiny s detmi... Take mista jako "podhurka" a "paloucek" - kam chodi 

mimochodem deti ze skolky ci male deti hrat si - je v hroznem stavu (bordel). Pritom jsou to tak hezka 

mista kde lide mohou relaxovat s krasnym vyhledem, ....dale velky problem je kanalizace... Neni dostatek 

odpadkovych kosu. Uvitala bych take nejake misto, kde by se dalo jezdit na koleckovych bruslich napr. 

Kolem fotbaloveho hriste nebo vyuzit napr. spojeni cyklostezkou NS se Stochovem....atd. Chybi dostatek 

pracovnich prilezitosti. Naopak chvalim knihovnu, akce poradane v duu ( kino, divadylka pro deti), 

dopravni dostupnost do Prahy. 

Ulice Rudská je tristní- díry v asfaltu nikdo neřeší a jediná aktivita města je oprava lepivým jílem! 

Navíc je to vždy řešení na max. 14 dní. Chodníky chybí na mnoha frekventovaných místech- například i v 

ulici Lipová. Ulice Rudská nemá nic- kvalitní povrch, chodník, osvětlení! 

Město pronajímá park. stání TS a pouze v Texasu se za to platí, proc, kdyz je to samá dira, mista 

nejsou dobre oznacena a na prideleni park. Mista se ceka nekonecne dlouho. Osobne cekam pres 2 roky. 

Technicke sluzby v tomto stoji za nic! A to ze ostatni stoji na placenem bez toho, aby si mista platili? To 

uz nikoho nezajima! Proc se pronajima park. misto nepojizdnym autum? Hrozny, kvalita zadna a jeste na 

tom ts akorat vydelavaj. A to nemluvim o tom, jak tam sousede moc radi pousteji psy vykonavat sve 

potreby bez uklidu! Jsem zvedav/a jak bude vypadat ta prijezdovka k bille a jak se park. mista vyresi! 

Parkovani v miste meho bydliste je v poradku. Rada bych ale upozornila na nedostacujici kapacity 

parkovacich mist v bydlisti mych rodicu - Krivoklatske sildliste. Pokud jim potrebuji neco zavezt, nebo je 

navstivit, hledam parkovaci misto minimalne 15 minut abych pak od auta sla dalsich 10 minut pesky 

Rada bych se vyjadrila k mistu, ktere je opomijene a pritom by vyzadovalo vasi pozornost - ulice 

Rudska. Chapu, ze neni v "centru" deni a "na ocich", ale presto je velmi frekventovana. Ulice Rudska je v 

zalostnem stavu, chybi komunikace, chodnik, osvetleni, misto umisteni kontejneru take neni dostacujici. 

Deti tudy chodi do skol, skolek, dospeli do prace. Spousta lidi tudy chodi na prochazky do prirody, k 

rybniku, na nadrazi..atd. nehlede na to, ze tu spousta lidi bydli. V zimnich mesicich je to az nebezpecne. 

Bydli zde spousta lidi, mladych rodin s detmi a myslim, ze by melo byt i ve vasem zajmu venovat teto 

lokalite pozornost. Podporit rodiny s detmi... Take mista jako "podhurka" a "paloucek" - kam chodi 

mimochodem deti ze skolky ci male deti hrat si - je v hroznem stavu (bordel). Pritom jsou to tak hezka 

mista kde lide mohou relaxovat s krasnym vyhledem, ....dale velky problem je kanalizace... Neni dostatek 

odpadkovych kosu. Uvitala bych take nejake misto, kde by se dalo jezdit na koleckovych bruslich napr. 

Kolem fotbaloveho hriste nebo vyuzit napr. spojeni cyklostezkou NS se Stochovem....atd. Chybi dostatek 



 

 

pracovnich prilezitosti. Naopak chvalim knihovnu, akce poradane v duu ( kino, divadylka pro deti), 

dopravni dostupnost do Prahy. 

Ulice Rudská je vážně katastrofa. Člověk aby se bál vézt v autě i děti jak jsou šílené díry. Přijde mi 

tato část města trochu zapomenuta 

Je tu málo akcí a kulturního vyžití. 

Na dohled od policejní stanice, na Náměstí 5.kvetna směrem do Rudské pravidelně parkují auta v 

křižovatce, nikdy tam nemají pokutu, ale nikdy kvůli nim není vidět. Ulice Rudska je peklo. Díry částečně 

fungují jako retardery, ale i tak tam spousta lidí jezdí velmi rychle. Chtělo by to chodníky a úpravu 

křižovatky na ulici Na Pískách. Chodníky, protože tudy chodí plno dětí z nové zástavby do města, a 

úpravu křižovatky, protože předností zpráva se tam nikdo neřídí. 

V okolí Žižkova náměstí se v zimě projede jen jednou po chodníku, ale zahrnou se cesty ke 

vchodům a nikdo to tu neposoli. Většinou si to lidi dělají samy. Je tu v okolí spousta dětí a není tu žádné 

dětské hriste. Pod školkou je ideální prostor a je tam už pískoviště. Přechody tu nejsou vůbec a chtělo by 

to tu vymyslet nějaký brzdný pruhy nebo něco, protože přes Žižkovo náměstí projíždí dopravci, kteří dole 

mají depo pod plným plynem a je to nebezpecne. Ani se neohlíží. Navíc zde u kostela se schází u té 

betonové stavby spousta pubertaki, kteří tam hulí marihuanu a používají i jiné drogy a hlavně tam chodí 

chlastat a zanechávají po sobě nepořádek. Pro děti nevhodné místo. Dejte tam kameru 

Momentalne za nejhorsi povazuji parkovaci kapacity v Husove ulici (byvale Msecke sidliste, mezi 

halou Bios a bytovkami. 

Nejhorší přechod pro chodce je v ulici Palackého u kadeřnictví. Pokud stojí auto u instalatérských 

potřeb "Jandera", není z této strany vidět přijíždějící auta.,A co se týče parkování? Spousty studentů 

dojíždí autem a ty potom parkují né ve středu města, kde je to placené, ale v postranních ulicích a podle 

toho to také vypadá. 

Dopravci z GLS služby řídí neurvale v místě Žižkovo náměstí byly by zde vhodný retardery 

V letošní zimě napadl asi 4x sníh k odklízení v našem městě. Ani jednou technické služby nezvládly 

dopoledne zajistit sjízdnost hlavních komunikací, zejména těch v kopcích. Ulice Tovární, Kocourek apod. 

Technické služby by měli fungovat jako soustavná údržba. Když už neodklízejí sníh, který padá vzácně, 

bylo by na místě alespoň opravovat rozmlácené chodníky, kolem kostela, na náměstí a jinde. 

Parkování rozhodně velký problém 

V ulici Buková chodníky nejsou, auta parkují na silnici, takže je někdy obtížné vůbec ulicí projet. 

Vzhledem k parkování aut se v zimě sníh odklízí velmi zřídka. Často je celé Nové Strašecí odklizeno a tato 

ulici ne. 

Zima: zbytečné solení, neznám město nebo vesnici, kde by se takto "udržovaly" chodníky Léto: 

chtělo by to sekat trávu cca co 2 týdny...ne až ji máme po kolena 

Zimní údržba už minimálně druhou zimu hodně pokuhávala. Silnice se začaly prohrnovat vždy dost 

se zpožděním, kdy už všichni odjednou do práce. Opravy komunikací - zouflý stav chodníků kolem 

kostela, u odbočky před trafostanicí chybí kus asfaltu už roky, chodí se po blátě nebo hlíně (podle 

počasí). 

Špatně řešené parkovací místa, zbytečné trávníkové plochy na úkor parkovacích míst. Zejména u 

kostela a na kocourku. Tyto plochy jsou velmi zanedbané, slouží jako psí záchody, skoro nejdou sekat a 

při údržbě jen zdržují. Bylo by vhodné vyměnit člověka, který tyto nesmysly navrhuje. 

V zimě se sníh odklízí. V létě úklid velmi špatný. 



 

 

V zimě zbytečně moc soli na chodnících. Nasolené chodníky s nepatrným popraškem sněhu. Sůl je 

na chodnících po celém městě ještě měsíc po posledním "ošetření" na začátku března a ničí dlažbu. 

Co se týče udržování pořádku a bezpečnosti v okolí bydliště, je to jednoznačně katastrofa. Výčep 

Práce v obležení opileckých skupin do pozdních nočních hodin, neustále močení na panelové domy. Co 

takhle reflexní barva, to by se asi Strašecí divilo. Není příjemné projít večer kolem. Nemluvě o tom, že 

spousta návštěvníků přijede autem či na elektronické koloběžce ??? Od policie bych očekávala více 

přísnosti a ne všechno řešit kamarádskou domluvou. Na prosbu ohledně rušení nočního klidu se 

dočkáme odpovědi - tak je zavolejte, jsou to kámoši. Zlatá doba covidová, alespoň jsme se vyspali a 

mohli otevřít okno. 

Nově zavedený jednosměnný provoz před ZŠ - nešlo by umístit dodatkovou tabulku, aby platil jen 

v ranních hodinách, když rodiče vozí děti do školy? Např. od 7 do 9 hod. Po zbytek dne by se mohlo 

jezdit jako dřív, moc by nám to pomohlo, děkujeme. 

Parkování v křivoklátském sídlišti = naprostá tragédie a známka toho, že lidi ve městě jsou ti 

poslední, kteří velectěné zastupitelstvo zajímají! 

Mackova Hora příjezdová cesta sjízdná pouze teréním vozem.Je třeba před sezonou návštěvníků 

rozhledy dát cestu do pořádku ostuda města. 

Bydlím v ulici Československé armády na výjezdu z města a bohužel si stále někteří řidiči si myslí, 

že konec města (ale i začátek) je na úrovni polikliniky. 

Velmi chybí přechody u hřbitova, špatně vyřešené parkování pro návštěvníky hřbitova, silná 

kamionová doprava v obydlené části města, kde kamiony jezdí velmi neopatrně a rychle - směr ČLUZ. 

Ulice "U stadionu" a zvláště pěšina v parku nebývá ošetřena při nepřízni počasí v prvním pořadí, 

ba někdy hodně pozdě, když už je všude ve městě uklizeno. 

Bydlím v Karlovarské ulici - silně frekventovaná, nadprůměrně prašná, znečištěná - zimní údržba je 

celkem častá a úklid sněhu na chodnících je v pořádku, ale na jaře a v létě je nutné častěji čistit silnici. V 

létě chodníky téměř nikdo neuklízí, kromě nás - obyvatel ulice. 

K bodu - Bezpečnost v místě Vašeho bydliště: poslední dobou se stále častěji setkávám v okolí 

mého bydliště (okolí ulic Ke Stadionu, U Stadionu, Buková a Jiřího Šotky) s volně pobíhajícími psy. Ať už s 

majitelem nebo bez. Bohužel v mém případě již párkrát došlo ke konfrontaci. Zejména v noci se v této 

oblasti během venčení mého psa již necítím v bezpečí. Ačkoliv vím, že dle vyhlášky "Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2015, Čl. 2" je ve zmíněných ulicích volný pohyb psů povolen, tak psi nejsou pod neustálým 

dohledem majitelů a dochází k nepříjemným situacím. 

Chybějící přechod na rohu u knihovny(směrem k jídelně), spousta lidí tu přechází. Parkování pro 

návštěvy v Křivoklátském sídlišti naprosto chybí. 

Co se týče stavu a oprav komunikací, město se stará jen o hlavní tahy. Vedlejší komunikace jsou 

nebo brzy budou v dezolátním stavu. K tomu se vztahuje i zimní a letní údržba. Letní údržba jsem si ani 

nevšimla, že by nějaká probíhala. Zimní údržba se opět vztahuje hlavně na hlavní tahy. U vedlejších 

můžeme být rádi když alespoň shrnou sníh, tím se to stane kluzké a člověk je rád že si nezlomí končetiny. 

Osvětlení bočních ulic,je nedostatečné. 

Parkování na Křivoklátském sídlišti - chybí místa pro návštěvy ( volná místa neplacená ) , případně 

možnost zaplacení parkování pro návštěvy . 



 

 

Nevidím důvod, proč by mělo být krátkodobé parkování za účelem nákupu, vyřízení administrativy 

na úřadě nebo poště v centru města zpoplatněno, dle mne by měla být např. 1. hodina zdarma. Stav 

komunikací a chodníků se ve městě hodně zlepšil, ale ještě to nehjí úplně ono :) 

Přechod v Havlíčkově ulici se mi zdá nebezpečný, především pro děti. je zde čím dál větší provoz, 

hlavně po ránu... Semafor?.. 

Bezpečnost dětí na Kocourku, kolem atletického hřiště, a školky je otřesená, žádný přechod. Auta 

zde jezdí velice rychle. Zpomalovací prahy by byly řešením 

Je skvělé, že Městská policie dbá na pořádek před školou a pomáhá dětem přecházet, ještě 

bychom ocenili, pokud by mohli případně věnovat pozornost i řidičům, kteří svým neuváženým 

vysazováním dětí uprostřed silnice blokují provoz ostatních aut. Velmi oceňujeme zimní údržbu 

komunikace Rudská Technickými službami, tato komunikace je protažena vždy jako z prvních. Bohužel 

technický stav této komunikace je katastrofální. 

chybějící přechody , omezení a kontrola rychlosti aut v sídlišti nutná oprava komunikace před 

domem Rakovnická 685 

Nedostatek přechodů cestou od knihovny do Rakovnické ul - konkrétně absence přímo při 

přecházení do sídliště v místě, kde končí po pravé straně chodník. Nízká bezpečnost v Rakovnické ulici 

dle mého spočívá hlavně v absenci zpomalovacích prahů, neboť v ulici Jabloňová téměř žádné auto 

nedodržuje nařízenou rychlost v obytné zóně (bohužel ani často projíždějící hasiči, kteří tudy jezdí k 

hydrantu!) V Rakovnické ulici před domem č. 685 je nutná oprava silnice!, která se propadá, stejně jako 

části komunikace kolem řady garáží 

Náměstí by se mělo, dle mého názoru, udělat tak, abych autem mohla jet kolem dokola 

Ráda bych se vrátila k bodu “Parkování v místě vašeho bydliště” - jelikož neplánuju žít v tomto 

bytě u náměstí napořád, nemám zde trvalý pobyt. Tím mi je znemožněno si dlouhodobě zaplatit 

parkování na náměstí a musím si ho chodit platit každý den do automatu. Ocenila bych tedy možnost 

“předplatit” si parkovaní i přestože tu nemám trvalý pobyt. 

Autobusové spojení je co do počtu v pořádku,ale měl by být apel na PID, aby bylo přehodnoceno 

zařazení Strašecí až do 6 pásma. Vzhledem ke vzdálenosti od Prahy při komparaci s dalšími městy v 

obdobné vzdálenosti je to nesmysl. Ohledně stavu silnice jsem nespokojen se stavem silnice Rudska, 

která je v katastrofálním stavu. Přesto kvituji její zimní údržbu a že byla vždy sjízdná. Bezpečnost v místě 

bydliště hodnocena nízko z důvodu nedostatečného množství dopravních značek v místě bydliště a že 

kolem jezdí auta velmi rychle a na cestě je často mnoho dětí. Bylo by vhodné dát na Rudske před ulicí Na 

Piskach značku obytná zóna, případně značku 20km/hod 

Chybí autobus na letiště Praha, kde je spousta pracovních příležitostí. 

Mimo středu města je velmi málo odpadkových košů. 

Uvítal bych rekonstrukci chodníků na náměstí. Dále by bylo fajn opravit nabouranou lampu na 

přechodu u Lidlu, už je tak x měsíců a je to celkem ostuda na příjezdu do města. Také by bylo fajn víc akcí 

a aktivit v kulturáku, teď je hezky opravený, tak by bylo fajn ho efektivněji využívat. Jinak jsem 

spokojený. Musím pochválit třeba cyklostezku/polní cestu směrem na Stochov a nové stromy na jejím 

začátku. 

Opravy chodniku - dochazi ke zlepseni, ale stale je co zlepsovat Zimni udrzba - katastrofa, k uklidu 

dochazi ke zpozdeni, mizerna kvalita 



 

 

V ulici Křivoklátská není kde parkovat. Přes rok mám podanou žádost na parkovací místo a do 

dnešního dne bez jakékoliv odpovědi a vyjádření. Odpadky na chodníkách, zeleni, dětských hřištích a 

výkaly od domácích mazlíčků!! Silnice v ulici U Rybníka v NEHORÁZNÉM stavu!!!!! Velice se těším na 

volby. 

parkování u hřbitova je špatné. Auta stoji v cele ulici Vackova. Vlevo. V křižovatce. Bývá problém 

projet. U hřbitova chybí přechod. v mnoha ulicích chybí chodníky. Napr. lokalita u vodojemu. Město 

dlouhodobě neřeší nedokončené komunikace - napr. ulice Rudska. Cesta mezi Vackovou a Dvorakovou 

byla namísto dokončení zatarasena květináči (Existuje racionalní důvod zatarasit cestu? Dnes slouží jako 

parkoviště okolních domů. Je obtížné tudy projít.) 

Chodníky po opravě nakloněné, že se po nich nedá chodit, lampy v jedné třetině šířky. Městská 

policie je hlavně výběrčí parkovného... 

Ulice U Stadionu auta jezdí jako blázni, vždy se bojíme u těch nových zástaveb aby je nesmetlo 

auto. Chtěli bychom retardéry. 

Chybí uvedení dotazu na spojení a kvalitu spojení vlakem. Vlakem se fakticky nedá cestovat pokud 

jste starší či máte např. sebou kočárek, a to z důvodu chybějích peronu. Zejména po modernizaci trati na 

Kladno, bude vlakové spojení nejrychlejším spojením s hlavním městem bez rizika kongescí. Bylo by 

vhodné uvažovat o větším množství parkovacích míst. Již nyní je cesta vlakem Nové Strašecí metro A 

stejně rychlá či rychlejší než autobus (osobní zkušenost). Vlak je obecně považován jako páteř 

vysokorychlostní komunikace a město by mělo usilovat o jeho udržení a rozvoj zejména s ohledem na 

modernizaci trati. 

Bydliště Křivoklátská. I když jsou značky do sídliště dané. Obytná zona kde se říká že se nesmí 

parkovat mimo vyznačené pruhy tak u nás na sidlišti se parkuje jak se komu hodí.A policie jezdí jako že 

se jich to netýká. 

Pokud pořádáte akci v NKC bylo by skvělé, aby město zajistilo kontrolu zvýšenými hlídkami MP, 

jelikož se běžně pri těch všech diskotékách a plesech stává, že do 2-3 hodin ráno před NKC je hluk, řev, 

odpadky a tělesné tekutiny ze všech otvorů přímo na schodech domu, kde nám pak i zmožení účastníci 

vyspávají, motají se kolem aut a agresivně řvou po všem nehybném... Víte, to ze je pátek nebo sobota 

neznamená, že všichni lidé mají volno... A nehodlám se už v noci pres balkom překřikovat s ožralým 

hrdinou, který nedokáže zavřít hubu a pak nam pobleje schody a pod schody hodí bobek... Buď se o to 

postarejte, aby byl noční klid nebo tyto akce nepořádejte... Omlovam se za výrazy, ale minulý rok mě v 

tomto směru opravdu znechutil 

Velmi nespokojená - u nás není veřejné osvětlení a komunikace je špatně schůdná či sjízdná, 

nevyhovující rozhledy, neodvodněná, není bezbariérová a tedy se jedná o komunikaci velice 

nebezpečnou. Kontejnery na odpad podél komunikace nemají své místo. Je zde značné množství malých 

dětí, kteří si hrají na ulici, ale zatím tady asi nikoho nepřejeli. Jsou zde i starší lidé a komunikace pro ně 

není bezbariérová. Na komunikaci někdo vozí jíl s opukou místo štěrku, a tak je to i ulice prašná a blátivá. 

Občas sem přivezou recyklát asfaltový, ale jak zaprší, tak se to splavuje po komunikaci a vlivem eroze se 

v komunikaci dělají boule. Parkovací místa tu nejsou. Parkuje se kde se dá. Velmi spokojená s ochotou 

Městské policie a zajištěním bezpečnosti u školy a postupnému nasvětlování přechodů pro chodce. Na 

náměstí by to chtělo vyměnit dlažbu. Jsem však ráda za množství parkovacích míst na náměstí. Pomáhá 

to obchodům, že jsou snáze přístupné. Možná to i lépe uspořádat, ale určitě nesnižovat počet míst. 



 

 

Autobusové spoje na Prahu (bus 304) se sice velmi často upravují, avšak stále je jich méně a méně. 

Např. poslední bus ze Zličína jede ve 23 hod ve všední den, v sobotu ve 20.20 hod a v neděli 21.20 hod. 

Nerozumím tomu, proč to tak škrtí. Myslím, že i v sobotu by měla být možnost se dostat do Strašecí 

později. 

Nádražní ulice nové osvětlení svítí skvěle na silnici, ale na chodníku je tma 

Texas - Nedá se parkovat Rakovnické sídliště - TSNS na úklid chodníků totálně kašle a lidé si jej 

musí odklízet sami (důchodci) 

Bydlime v Karlovarske ulici- je to nejrusnejsi ulice ve meste a v zime se tu neudrzuje chodnik. Coz 

je vzhledem k neustale projizdejicim autum velice nebezpecne. Lide tu casto uklouznou. A nejvetsi 

problem je rozhodne “ulice” u stadionu. Tehle aleji se snad ani prijezdova cesta rict neda. Navic zde 

casto ani nevyvazi popelnice a tak musi moje 80leta babicka blatem tahat kazdy tyden pres pul aleje 

plnou popelnici. 30let se v tehle “ulici” nic nezmenilo. Je nejvyssi cas. Dekuji, ze jsem mohla vyjadrit 

nazor. 

Autobusové spoje, směr Kladno, by měli jezdit častěji o víkend a večer od 17:00 do 22:00 ve 

všední dny. 

Spousta chodníků v dezolátním stavu. Je problém se dostat z místa na místo zejména kočárkem. 

Nedostatek parkovacích míst v křivoklátské ulici 

Měla by se opravit komunikace k vlakovém nádraží, která je teda v katastrofálním stavu. A když 

bych měla hodnotit co v našem městě je na nejhorším úrovni měst a vesnic v okoli je to náměstí. 

Bydlíme v ulici Mysliveckova a i když se nacházíme v obytné části kde je rychlost upravena, řidiči 

tuto rychlost nedodržují. Děti se tí pádem bojím nechávat na ulici samotné. 

Stav komunikace v ul. U Stadionu není dobrý. Velmi špatný je úsek pěšiny pro chodce v lipové aleji 

v úseku ulice J.Šotky a Lomená. Po každém dešti je tato pěšina rozbahněná, takže lidé chodí po trávě 

mezi stromy, nebo po silnici na druhé straně. Chtěl bych připomenout, že při každých volbách si nějaká 

strana dává do programu, že tuto pěšinu opraví, ale zatím zůstalo jen u slibů. 

Chodníky jsou přespříliš nasolené čímž trpí kalhoty a boty. 

Nespokojen s dopravní bezpečností v ulici Žižkovo náměstí, Do Hlinišť. V tomto místě je to spíše o 

toleranci nebo o tom kdo má silnější auto než o předpisech o silničním provozu. V ulici Do Hlinišť 

parkování rodičů před školkou, nezájem, že jede auto ve směru k Hamiru vjedou do protisměru nejenom 

že dojde k omezení, ale i k ohrožení, musím změnit směr, aby nedošlo ke střetu. 

Ul. Husova okolo haly BIOS a v okolí není kde zaparkovat. Město tuto situaci vůbec neřeší. 

spojení s prahou je sice dobré, ale jen směr zličín. Chtelo by to pokrýt Evropskou. dekuji 

ulice ČSL armády by potřebovala min 2x semafory - u knihovny / přechod křižovatka Okružní x 

Žižkovo náměstí - tato "křižovatka" vnímám jako velmi nepřehlednou a nebezpečnou nejen pro děti. 

Policisté, kteří zde stojí v nejfrekventovanějším období to nevyřeší 1. děti se na ně spoléhají, pokud tam 

policisté není - je to o to horší. Od knihovny po tuto křižovatkou jsou 4 přechody, řidiči, kteří situaci 

neznají už mají tendenci po 3. přechodu zrychlit -další přechod po tak krátkém úseku už nečekají. 

Současný stav je opravdu nešťastný. Ve večerních hodinách je to o to horší, že už řidiči nepředpokládají 

školáky - tj. opět často člověk přes přechod utíká před autem, které díky zátočinám spatří až na poslední 

chvíli :( 

Velmi postrádám stojany s ekovodou. Děkuji. 



 

 

V místě našeho bydliště bohužel, i přesto, že bydlíme v obytné zóně - rodinné domky jsme měli už 

několikrát problém s autama, který nedodržují rychlost a jezdí s prominutím, jak blázni a ohrožují tak v 

prvé řadě malé děti, které kolikrát ani nepočítají, že by tudy mohlo jet auto takovou rychlosti. Děti 

myslím věk 2-10let. Policie s timi samozřejmě nemůže nic udělat a my jako rodiče také ne, ale nějakým 

způsobem by toto mělo být zabezpečeno... 

Zimní údržba je katastrofální, údržba začne když je jaro. Nikdy se nevyužívá vliv počasí - v poledne 

lze odstranit zmrazky, ale to se neudělá a ve večerních hodinách to znuvu namrzne. Kdyby se to stálho 

radlicí, nebo zametlo, nebyla by potřebná další údržba a chodníky by byly schůdné. Bohužel lidé s 

omezením pohybu si přejí aby nesněžilo, neboť úklidové čety jsou schované a začnou uklízet až když ve 

vesnicích kolem je již čisto. 

Pouze jen taková připomínka, bylo by skvělé, pokud by policie před školou dohlížela i na provoz, 

mnoho řidičů zablokuje dopravu tím, že zastaví uprostřed silnice a dítě vysazuje rovnou, na místo toho, 

aby o několik metrů dál zaparkovalo. Chování některých řidičů je nepochopitelné. 

V ulici Mšecká není žádná možnost parkování výjimkou jsou vlastníci předzahrádek kde ale není 

možné za normálních okolností automobil zaparkovat. A vzhledem ke skutečnosti že se v této ulici 

nachází zubní ordinace nemají kde pacienti zapakovat tudíž nechají automobil v silnici a strážníci MP to 

benevolentně přehlížejí a na obyvatele této ulice nastoupí s pokutovým bločkem po zavíracích hodinách 

zubní ordinace. 

Ad opravy a údržba - město není jen náměstí, některé ulice ve městě jsou o zlomení nohy 

Myslím, že by městská policie mohla méně času trávit kontrolou parkovacích hodin (např. u 

polikliniky) a věnovat se jiným činnostem 

K bezpečnosti a stavu komunikací: více retardérů, prosím. 

K bezpečnosti v místě svého bydliště -hrůza společnost GSLzde jezdí jako blázen div,že zde někoho 

ještě nesrazili. Otázka parkování- Žižkovo náměstí kolikrát člověk nemá kde zaparkovat,lidé zde ráno 

zaparkuji a jdou buď na autobus nebo pracuji na náměstí. My kteří zde bydlí pak nemají šanci 

zaparkovat. 

V křivoklátském sídliště je velký nedostatek parkovacích míst, jak pro obyvatelé, tak i pro případné 

návštěvy. Zejm. u elektra HH a u hřbitova chybí přechody. 

Mizerná situace co se týče parkování na Křivoklátském sídlišti. Nedodržování rychlosti na sídlišti 

(hlavně od spoluobčanů bydlících v domech okolo) zimní údržba na 100%, v létě nám na sídlišti 

pracovníci TSNS posečou trávu až na hlínu, ideálně v maximálním vedru. Vše pak chcípne a je tu pak 

poušť. 

V poslední době, kdy nepadá sníh a tím se nečistí chodníky, vidím na komunikacích špínu. Po 

větrném počasí, kdy opadávalo jehličí, drobné větve a byl rozfoukán odpad ze špatně zavřených 

kontejnerů, je stále ještě neuklizeno. 

Parkování v místě mého bydliště je velice tragické, připadám si jak rukojmí TS. Když mi přijede 

návštěva a chtěla by přespat, má prostě smůlu, protože není kde parkovat....možná někde na druhém 

konci města a to nemluvím o tom, že pokud je v rodině druhé auto (což je standardem), tak každý den 

řeším, kam zaparkovat. Jedná se o Křivoklátské sídliště, již 2 roky mám žádost na parkovací místo pro 

syna a nic......, a to potkávám sousedy, kteří nově koupili byt do osobního vlastnictví a parkovacím 

místem....ptám se, jak je to možné? Žiju v domnění, že parkovací místa spravují TS, tak jak je možné, že 

se s místy tak "kšeftuje"? Nejspíš by měla proběhnou nějaká kontrola, ne? Dále mě velmi irituje, že na 



 

 

pozemku města (který je ve správě TS), kde je parkoviště K4, K5 jsou na neoznačených místech (kde by 

se případně mohlo parkovat a člověk by i rád za to zaplatil) stojí 2 vraky aut s prázdnými koly a bez 

STK)......a opět to nikdo neřeší. Ještě bych se chtěla vyjádřit k údržbě silnic. Jezdím denně do práce brzy 

ráno (5,30hod.) a letošní zimu (přestože nebyla tak krutá) to bylo většinou tragické. Chápu, když padá 

sníh, je těžké silnice udržovat, ale od Slovanky jsou silnice v pohodě, tak nechápu, proč je problém ve 

Strašecí.....sjíždět Rynholecký kopec je opravdu zážitek.... led a přes noc napadaný sníh je opravdová 

lahůdka. 

Myslím, že stav chodníků se značně zlepšil i celková čistota. Jestě stále jsou ale místa, kde by si 

člověk zlámal nohy. Např schody do školky Na Kocourku, kde je vylomená část stupně, schodiště by 

zasloužilo celkovou opravu i se zábradlím už několik let :) 

Parkovani-stale stejna katastrofa v Krivoklatskem sidlisti,nedostatek neplacenych mist a 

nedostatek mist k pronajmu. Mame tak pekne namesti,nove chodniky...az na jeden-vedouci od 

hrackarstvi v horni casti k drogerii.To je ostuda celeho namesti. A dalsi vec jsou bezbarierove pristupy na 

chodniky.Na nekterych mistech je to s kocarem opravdu zatez,chudaci lidi na invalidnim voziku. 

Bezpečnost na Žižkovo náměstí je teď katastrofální. Řidiči společnosti GSL zde jestli jako prasata. 

Parkování v této oblasti je také nedostačující, jako obyvatel této lokalita nemam kolikrát kde zaparkovat, 

jelikož zde ráno nechají lidé kteří dojizdi do zaměstnání svá vozidla a poté jdou na autobus. 

Přechody chybí, např u allegra, nebo na Karlovarské po cestě k Lidlu není v spodní části kde přejít. 

Stav vedlejších komunikací je žalostný, oceňuji ale snahu opravit alespoň chodníky. 

Zimní úklid chodníků. Bývá na nich více soli než sněhu. Ničí to podrážky bot, spodky kočárků a 

neprospívá to ani přírodě ani rozvodům pod chodníky. Použitá technika na úklid je příliš těžká. I na 

nových chodnících jsou brzy vyjeté koleje. Autobusové spojení: Chybí dříve běžné přímé spojení do 

Karlových Varů, Kadaně, Žatce, Loun, Podbořan 

častěji sekat trávu 

Nechápu, proč nelze koupit parkovací místo v neplacené zóně. Stejně je tu každý den plno, takhle 

já bych měla jistotu a město další peníze do kasy. Pro mě absolutně nelogické… 

Více než 20 let je před naším domem na Žižkově náměstí 137 provizorní štěrkový hlučný a prašný 

povrch komunikace - stalo se tak po pokládce kanalizace a rozkopání původní komunikace někdy kolem 

roku 2000. Od té doby se orgány města tváří, že nejsou peníze. Na podzim roku 2021 nechali TSNS v 

rámci údržby komunikace posypat průtah přes Žižkova náměstí prachem, což za suchého počasí 

způsobuje enormní víření prachu zejména po průjezdu nákladních automobilů. Přestože tudy denně 

projíždějí auta technických služeb, je jim to úplně jedno. 

Rozhodně bych ocenil rozšíření kamerového systému. Například na sídlištích (Texas, Žižkovo 

náměstí) Již několikrát zde vandalové poškodili jak soukromý, tak veřejný majetek. 

Parkování v centru města : osobně mě vadí úhlopříčný průjezd náměstím, a parkování po jeho 

stranách. 

Stav a opravy komunikací: štěrk místo chodníku v Jiráskově a Okružní v dezolátním stavu je už 

alarmující. 

Za domem Husova 822 není odklízen sníh - ani po týdnu od sněžení a je tam často ledovka. 

Rozsirovani zelene a odpocinkovych mist v souladu s prirodou (nedotcenych- prirozenych mist 

ubyva)… 



 

 

Parkování v krivoklatskem sídlišti pro navstevy je skoro nemožné pokud nechteji porušit 

zákony/narizeni. A pak mi vadi provoz pred skolou, diky bohu za městskou policii. 

Jediné místo ve Strašecí kde se platí místo na parkování a ještě jich není dostatek. A když přijede 

návštěva má problém někde nechat auto. A spíše to bude horší staví se tam obytný dům a nákupní 

centrum. Kde všichni budou parkovat a v sídlišti bude větší provoz. Značky: obytná zóna jsou spíše 

úsměvné. 

Vlidnejsi pristup k obcanum ze strany zamestnancu mesta. 

V Křivoklátské sama díra 

Dětské hřiště Křivoklátská - nesmyslné prolézačky místo pískoviště. Jsou zde furt úrazy! 

Parkování v oblasti “Texas” - Křivoklátského sídliště je naprosto nedostatečné. Je nutné rozšířit 

parkovací kapacitu. Na přidělení parkovácích míst od TS čekám již přes 3 roky a do dnešního dne 

nemáme ani odhad, ani pořadí na čekací listině. 

Zámkova dlažba v zimě klouže a nedá se po ní chodit. Křivoklátské sídliště zrušit zeleň a dodělat 

parkovací stání. Nějaká nová místa u Billy opravdu nejsou řešení. 

Škoda, že tam není anketa o jednotlivých členech vedení města. Místostarosta by sám rezignoval 

kdyby viděl výsledky. 

Část ulice Okružní mezi ulicemi ČSl Armády a A.Jiráska ve špatném stavu vozovka, chybějící 

chodník. Parkování na náměstí by mělo být na hodinu zdarma kvůli pořizování nákupů. Chválím naopak 

opravu kanálů na hlavní silnici v rámci záruky na provedené dílo. Na náměstí by se obyvatelům líbila 

kašna, tak jako je to na spoustě jiných náměstí v jiných městech, místo by tam na ní bylo. Vyřešit Lídl, 

parkování naprosto nedostatečné, možná výstavbou nového supermarketu a odprodejem stávajícího 

jinému řetězci. 

Část ulice Okružní mezi ulicemi ČSl Armády a A.Jiráska ve špatném stavu vozovka, chybějící 

chodník. Parkování na náměstí by mělo být na hodinu zdarma kvůli pořizování nákupů. Chválím naopak 

opravu kanálů na hlavní silnici v rámci záruky na provedené dílo. Na náměstí by se obyvatelům líbila 

kašna, tak jako je to na spoustě jiných náměstí v jiných městech, místo by tam na ní bylo. Vyřešit Lídl, 

parkování naprosto nedostatečné, možná výstavbou nového supermarketu a odprodejem stávajícího 

jinému řetězci. 

Jen tak dál! 

Umístit více odpadkových košů 

vytvoření parkovacích míst v sídlištích 

Oblast pod Mackovou horou - nový most, ale nelze přejít most na stranu nádraží s kočárkem či 

osobou nemohoucí (ZTP). 

K přechodům - v místě mostu žádný přechod není!!! K autobusovým spojům - u Nádraží žádná 

zastávka není!! K údržbě - zimní dobrá, letní špatná (nezametá se) Do obydlené části za mostem žádná 

přístupová cesta není!! 

V oblasti mostu není přechod k údržbě - zimní dobrá, letní velmi špatná Do obydlené části za 

mostem není přístupová cesta. 

K parkování - auta parkující dlouhodobě na chodníku, autobusy parkující se zapnutým motorem. 

Ke stavu oprav chodníků - v Lipové ul. chodník většinou chybí K úklidu - úklid chodníku žádný + úklid 

ulice v naprosté většině jen po 1 straně. 



 

 

U polikliniky směr Praha na silnice je nevhodně vyřešený kanál. V případě dešťů se nedá stát v 

čekárně na autobus. 

Přechody - myslím, že chybí přechod z ul. Na Spravedlnosti do Křivokl. sídliště, z ul. 1.máje do 

Křivoklátského sídliště 

Přechod (Čsl.armády - u obchodu s potravinami vietnamci) - není pořádně osvětlený, auta jsou ze 

zatáčky dosti rozjetá - do zatáčky není vidět, mám co dělat, abych rychle přešla - řidiči k tomuto 

přechodu přijíždějí hodně rychle. 

Absurdní vznik parkovišť s papírovými hodinami 

Při sekání křovinořezem soustavně poškozují zaparkovaná auta. 

Příjezdová cesta k RD prašná, blátivá a to jsme prakticky v centru města. K bezpečnosti před 

školou - úprava okolí - před školou vydupané trávníky, zeleň nulová! A před družinou - to je naprosto 

příšerné- žádné lavičky, rodiče zakopávají o rozbité obrubníky - 4 K zimní a letní údržbě - Ohozená auta a 

dokonce poškozený lak auta od sekání trávníků!! 

Nebezpečný neosvětlený přechod pro chodce na křižovatce Čsl.armády a Okružní ulice. Bránění 

parkování různými předměty, např. popelnicí, špalkem. 

Nebezpečný přechod pro chodce u ústí ulice Okružní do ulice Čsl.armády. Kvůli parkujícím autům 

není vidět do vozovky. Zrušte uvedená dvě parkovací místa v bezprostřední blízkosti přechodu!!! Parkuje 

tam vietnamka, která má obchod na druhé straně ulice. Má možnost parkovat ve dvoře svého domu! 

Řešení parkovacích míst v Křivoklátském sídlišti - katastrofa!!! 

horší autobusové spojení na Stochov 

Dostatek přechodů je, ale jejich bezpečnost hodnotím 3 

Přechody nejsou moc bezpečné, úklid chválím, p.Chovana poctivý a sám! 

Uvítala bych vhodnější a častější autobusové spojení do Kladna v období svátků a Vánoc 

Je skvělé, že se chodníky opravují, ale bylo by fajn zamyslet se nad způsobem provedení - vlnité 

chodníky, které někdy kloužou. Chválím pána, který uklízí stále a je pečlivý! 

Špatné řešení vjezdů do domů. Auto má lehký průjezd vs. chodec, který chodí stále po vlnovce. 

zhoršení spojení - nezastaví autobus 304 na zastávce Nové Strašecí želez.stanice 

Po rekonstrukcí Nádražní by si zasloužil opravit i chodník, s kočárkem se nedá po drnkající cestě, 

maminky s dětmi chodí po silnici. Parkování v centru by měl být na půl hodiny zdarma, např. pro 

vyzvednutí léků, pošty, apod. Parkování v Nádražní ulici po její opravě - znemožněno částečně zajet 

mimo vozovku díky vysoké krajnici. Nyní nutno stát v jízdním pruhu - při stavbě nebylo změněno na 

návrh občanů. 

moc se solí 

k zimní údržbě - zejména některých ulic 

Parkování Křivokl.ulice - málo park.míst, pokuty za špatné parkování - jinde po městě za stejný 

prohřešek bez povšimnutí m. policie. Proč? Přechod pro chodce před bývalým Patrem - auta stojí těsně 

před ním a děti nejsou vidět, že tam vchází zpoza auta - značka snížení rychlosti + retardéry + pokuty!!! 

Chodník před vietn.prodejnou Monika- auta v těsném sousedství chodníku - NAINSTALUJTE PLNÉ 

ZÁBRADLÍ. 

Ul.B.Němcové bez krajnic, zpevněných chodníků, omezené rychlosti, je velmi frekventovaná, pro 

nás občany velmi nebezpečná. Město neslyší na stížnosti nás občanů! 

Parkování v centru po určitou dobu zdarma! Např. na Stochově mají 30min.zdarma! 



 

 

Parkoviště u hřbitova bývá většinou plné, ale nikoli automobily lidí, kteří by byli na hřbitově. 

Nevyhovující údržba veřejného osvětlení - ale včasné platby to chcete!!! 

Přáli bychom si parkování k Šotkově ulici. Autobusové spojení s Kladnem je špatné. 

Městská policie neřeší parkování v obytných zónách, chce to časté kontroly a postihy. 

v Křivoklátské stav komunikací je špatný 

3 dávám pouze za Karlovarskou ulici, potřebuje údržbu častěji 

Někdy v zimě moc soli na chodnících - škodí - moc peněz mě.úřadu. 

přechod u kadeřniství měl zůstat ten původní 

velký provoz 

Není zde dost parkovacích míst pro návštěvy 

V ulici Obětí okupace stále není opravený chodník po zavedení kanalizace. 

parkování v místě bydliště - kdyby byla možnost, dám známku 5 parkoviště, které se řeší léta, ale 

staví se blbosti 

Obnovit vodorovné značení parkovacích stání ve městě, aby byla zřetelná 

v lesíku na Ladě je velký nepořádek od mládeže - odpadky, ohně atd. 

Parkoviště Topinkova vypadá jako tankodrom. Zásadně se neopravuje. 

k parkování v místě bydliště - máme garáž v zahradě. 

Problém s parkováním v Pecínově, z nedostatku míst se parkuje i na trávě. Někdo za to dostane 

pokutu, trvale parkující na trávě ne. 

Chybí chodníky v horní části ul. Rudská, Rabasova, v oblasti novostaveb u vodojemu. Špatné 

parkování aut u hřbitova (auta v křižovatce, stání vlevo), v ulici Vackova 

Údržba chodníků v zimním období není téměř žádná a po zimě horší. 

ulice Jiřího Šotky byla v zimě nejméně udržovaná. Na ulici Jiřího Šotky chybí chodníky, není 

bezpečná pro chodce. 

MP po zavolání přijede po několika hodinách. 

k bezpečnosti před školou připsáno - když tam jsou strážníci 

Když napadne sníh, silničáři jsou překvapení.....každý rok 

Špatný chodník přes náměstí 

Naproti hřbitovu špatná viditelnost silnice z výjezdu "Nad Obíralkou" (nevysekaná tráva), nutnost 

kontroly rychlosti aut v Křivoklátské ulici 

 

  



 

 

Otázka 0211: Životní prostředí a odpady. Další oblast (případně 

komentář k Vašemu hodnocení výše): 
 

Opět bych uvítala jako matka více kontrol na dětských hřištích. Nepořádek co tam dělají mladiství 

je někdy opravdu za hranou. 

Popelnice na bioodpad je zamčené. Proč... 

Vzhled náměstí : rozhodně NEKÁCET STROMY. PONECHAT lípy. Josu krásn, voní a i když pomaleji 

rostou, jsou lepší než jakkoli jiné rychleji rostoucí druhy. Určitě NESNIŽOVAT zeleň na úkor např. 

parkovacích míst. Vzhked okolí v místě našeho bydliště : prostor před garážemi patří městu a je v 

havarijním stavu. Armatura ve zbytcích betonu vylézá ven a denně tak hrozí defekt pneumatik. Vzhled 

veřejné zeeně : v pořádku, ale může být zeleně více. Služba svozu bioodpadů : vše ok, jen je teba 

zkontrolovat stavu vozu. Vytéká z něj zapáchající tekutina. Dostupnost a počet kontejnerů na tříděný 

odpad : je třeba opakovaně dělat osvětu, aby se lidi naučili správně třídit a kontejnery využívat tak, jak 

se má. 

- ve městě by měly být cíleně ponechávány zelené plochy a stromy, s novou zástavbou původní 

mizí a nové nevznikají, zdá se že parkovací plochy mají přednost, což považuji za hlavní nedostatek 

města - podpořit třídění odpadů a kompostování (odvoz bioodpadu v plastových pytlích je dost 

neekologický) 

SD by měl mít otevřeno alespoň 2 hodiny v neděli. Jinak pochvala za sobotní prodloužení otevírací 

doby SD. 

- vymyslet jiné ekologičtější řešení svozu listí než v igelitových pytlích - zrušit diagonálu na 

náměstí, bezautová zóna, posezení, kavárna nebo stánek, místo setkávání při čekání na děti - při 

sběrném dvoře zřídit bazar 

Na Komenského náměstí by bylo potřeba udělat rekonstrukci některých chodníku a také si myslím 

že by tam byl vhodný nějaký vodní prvek. 

Uprava a celkovy vzhled Komenskeho namesti je jiz dlouho resena otazka. Matne si pamatuji, ze 

by byli občane obeznameni, ktery ze to projekt na obnovu namesti vlastne vyhrál. Vizualizace projektu 

vypadala velmi slibne, ale… Kazdodenni “prochazka” skrze nerovne chodniky napric Komenskeho 

namesti si rika o nejedno zakopnuti. Nove vybudovany kruhovy objezd by si mozna take zaslouzil na 

svem “vyvysenem kopci” zasadit nejakou tu kvetenu. Prijezd do sve domoviny by byl hned veselejsi s 

ohledem na rocni obdobi. Kultivace zelene a vysadba stromu je rozhodne na miste, kdyz to nase 

generace neucini, nase deti a jejich vlastni deti nebudou mit z ceho cerpat. 

- lepší než řešit kontejnery na bioodpad je motivovat občany, aby v zahrádce založili kompost - dal 

by se také založit městský kompost (zažila jsem v Praze, celkem to fungovalo), např. s omezením na listí 

a posekanou trávu, aby se předešlo zneužívání tohoto místa na směsný odpad 

stromu se kaci moc na verejnych mistech a zadne se nevysazuji, bylo by treba zacit sazet, masivne 

Náměstí: více zeleňě, zrušit diagonálu, zavést bezautovou zónu a kavárničku na náměstí Svoz 

bioodpadu: přistavit v sezoně kontejner, aby lidé nemuseli házet bioodpad do pytlů, ale rovnou do 

kontejneru Tříděný odpad: bylo by dobré zavést samostatné kontejnery na tetrapaky - tak, jako to má 

např. Praha. U nádraží prosím přidat kontejner na bílé sklo a na kovy. 



 

 

Svoz bioodpadu jednou za 2 týdny? Ten, kdo to vymyslel, asi nemá zahradu a netřídí doma 

bioodpad. A ten smard v létě, když popelnici hned po svozu naplníme a další dva týdny na ní svítí 

sluníčko. Ne každýmá vozík za auto a pro důchodce se zahradou je popelnice na bio jediná možnost, jak 

odpad ze zahrady zlikvidovat. 

Vadí nám, že bylo vybudováno parkoviště u jižní strany budovy polikliniky! Bylo lepší, když tam byl 

trávník a vzrostlé stromy. 

Chybí na Mackově hoře kontejner na sklo a kontejner na papír a plasty často přetejká a je to pak 

větrem všude rozneseno 

Neekologický sběr listí od občanů do plastových pytlů - vhodnější by bylo přistavit přímo 

kontejnery. Ve sběrnémdvoře bychom uvítali něco na způsob swapu - možnost odložit věci, které by se 

ještě mohly někomu hodit - třeba prodat za poplatek v řádu desetikorun, který by přispěl na pokrutí 

nákladů na provoz. Náměsí je jen průjezdní parkoviště. Uvítali bychom nějaké herní prvky a více laviček 

při čekání před ZUŠ, kde se přirozeně shromažďují čekající maminky s dětmi - nebo i stánek s 

občerstvením. 

Vadí nám kácení a pravidelné ořezávání stromů ve městě. Tato špatná praxe svědčí o tom, že 

město usiluje krásu města a o bezpečnost jeho obyvatel, ale také o tom, že městu nejde o blaho 

samotných stromů, protože to pravidelné radikální ořezávání stromům vážně škodí a je ve skutečnosti 

jejich postupnou likvidací. 

Ceníme si města za to, že vysadilo mnoho ovocných stromů v okolí města. Prosíme, aby město 

pokračovalo. Jen tak dál. Lidé, kteří nemají zahradu, chtějí mít v okolí města ovocné stromy, z nichž 

budou moci trhat ovoce a pod nimiž budou moci sbírat ovoce. 

Laviček by mohlo být více,v parku i v jných odpočinkových zonách 

Zeleň ve městě - nejsem vůbec spokojená, bylo by fajn na tohle zaměstnat odborníka/locální 

firmu, který miluje zeleň a ozeleňovat vše, co se dá. Myslím, že zeleň dokáže 'napravit' spoustu jiných 

optických problémů a vysadit strom/keř/dosít trávu je v dnešní době o mnoho levnější než jiné počiny. V 

zeleném městě se zdravěji žije. Máme ve městě i školu pro zahradníky, dejte jim trochu financí a nechte 

děti, ať sázejí jednoduché druhy kdekoliv chtějí a motivujte občany, ať se hezky starají alespoň o své 

nejbližší okolí. Lepší vysadit a později třeba některé vyříznout než nevysadit vůbec. 

Mesto postrada celkovou koncepci. I kdyz se snazi delat hodne akci pro zlepseni. S potencialem 

takoveto polohy a napojeni by se dalo mit krasne mesto. Zda se vsak ze do verejneho prostoru malo 

zasahuji odbornici na verejny prostor. Pouzivaji se materialy hrozne necitlive k meritku a charakteru 

mesta. (Zamkova dlazba opravdu neni reseni pro vsechny povrchy na svete i kdyz je za dobrou cenu.) 

Lavička na nějakém miste jeste neznamena ze je to odpocinkove misto. Opet, je potreba koncepcne! Co 

je namesti a co s nim? Odkud kam smeruji aleje? 

Město má co do vzhledu a kvalit opravdu velký potenciál. Bohužel některé zásahy jsou v řádech let 

dost necitlivé a upřednostňují jiné kvality než veřejný prostor a pobytovost v něm. Je vidět, že město se 

lokálně snaží "střílet" a zlepšovat, ale je to spíše posilňování malých věcí, než zlepšení největších priorit, 

které by veřejné prostory podrželi. Jedná se hlavně o použité materiály (zámková dlažba a pod), 

mobiliář..nevhodné měřítkem i vzhledem pro města této velikosti. Odpadkových košů je málo, ale 

nadruhou stranu jsou vždy vynesené a nepřetékají. Chybí háčky nebo stojany na kola v centru. 

Křivoklátské sídliště - velmi málo zeleně, úklid po psech. Obnovit kontejnery na bioodpad v 

sídlištích. Zavětřit stání kontejnerů na odpad v Topinkově ulici (často převrácené kontejnery při větším 



 

 

větru). Velmi často přeplněné kontejnery na plast, papír, sklo. Prodloužit otevírací dobu sběrného dvora 

v sobotu. 

Velmi málo zeleně, málo stromů v Křivoklátském sídlišti. Málo laviček v parku u polikliniky. Lidé 

neuklízejí výkaly po svých psech, zvláště v sídlišti je jich plno. V Topinkově chybějí popelnice na 

bioodpad, velmi bych uvítala jejich opětovné umístění. Nyní vše házím to směsného, a to mi přijde velmi 

špatně!!! Dobré by bylo třeba komunitní kompostování - např. pro daný panelák. Postavit zábrany ke 

kontejnerům na tříděný odpad v Topinkově ul. - při větru jsou vždy převrácené a odpad rozfoukaný 

všude v okolí. Velmi často přeplněné kontejnery na plast, poměrně často i sklo není kam dávat. 

Prodloužit otevírací dobu sběrného dvora v sobotu. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou často zaplněné, především ty na papír. Úklid po psech hodnotím 

za rok 2021, teď se situace zlepšila, ale nevím, zda je v okolí méně psů nebo se zlepšil úklid. 

kontejnery na tříděný odpad mají nevhodné řešení vík (nebo nemají žádné) a při větru dochází k 

rozfoukání obsahu po okolí, Zamykání kontejnerů na bioodpad je nesmysl, který znemožňuje účelné 

třídění. 

Životní prostředí je v našem okolí negativně ovlivněno především kouřícími komíny některých 

majitelů nemovitostí. Často je okolí zamořeno dlouhou dobu kouřem který se rozlévá v širokém okolí. 

Majitelé často získali dotace na jiný typ topení, který využívají pouze okrajově. Vzhledem k vycházejícímu 

kouři se můžeme domnívat, že se zde spaluj i jiné než schválené topiva. Město je k tomuto nešvaru 

nečinné. Lidé žijící v okolí jsou tak nuceni být doma, neotevírat okna. Karcinogenní kouř a následný prach 

tak ohrožuje sousedy v blízkém, ale i dalekém okolí, chodce...... Navrhuji podobný nešvar zakázat, 

případně používání podobných topidel omezit a důsledně kontrolovat 

Město nemá šanci uklidit dokonale po psech. To je věc jejich páníčků. A ti jsou často bezohlední k 

ostatním občanům. Nechávají své psy volně pobíhat po záhonech kolem domů, zanechávají tam své 

bobky, počúráno je kde co. Sběrný dvůr funguje bezvadně. Zaslouží si pochvalu. Svoz bioodpadu funguje 

skvěle, ale z vozu pravidelně vyteče smradlavá voda, která nám před domem (Máchova č.781) vydrží 

smrdět i několik dní. Blee. 

- spatny stav chodniku na namesti, s kocarkem se spatne jezdi. Celkovy vzhled namesti by mohl 

byt lepsi - male mnozstvi odpadkovych kosu - v parku v ul. U Stadionu jsou vsude psi exkrementy, 

predevsim stari lide to po svych psech neuklizeji - v ul. Lomena jsou sice kontejnery po dvou, ale jejich 

svoz neni tak casty a krabice se vali i u kontejneru. Pri vetru litaji az po parku 

Chybí nádoby na bioodpad, zahrady na Šibeňáku 

Kontejnerů na tříděný odpad je asi dostatek, ale bývají často přeplněné, lidé u nich nechávají další 

odpad, takže tam bývá nepořádek. Údržba zeleně v poslední době dost pokulhává. Tráva (spíš plevel) se 

nechá vyrůst do 0,5 metru a pak se poseká až na hlínu. Stromy se téměř neudržují. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou často přeplněné, bývá kolem nepořádek, lidé tam nechávají 

další odpad. Náměstí by zasloužilo nové chodníky ve stření části. Nečekejte na celkovou rekonstrukci. 

Údržba zeleně v poslední době není dobrá. V částech města je cokoli od 0,5 m vysoké trávy - spíš plevele 

- až po do hlíny zrytých ploch - asi aby se nemuselo tak často sekat. O stromy se město vůbec nestará. 

Lokalita Rudská vypadá, že to není městská část a že na tuto oblast město úplně zapomnělo. Jsou 

veliké rozdíly mezi vzhledem a upraveností ulic ve městě. Výkaly po psech jsou na chodnících v ulicích i 

blízko náměstí. Zelené plochy nejsou všude hezky udržovány. Mohlo by být více záhonů s květinami. 

Betonové zídky a obrubníky v ulicích kolem náměstí i na náměstí jsou rozpadlé. Náměstí nemá žádný 



 

 

zajímavý prvek, chybí na něm kavárna, restaurace se zahrádkou a klidný prostor bez aut, náměstí jakoby 

nežije, každý se tam zastaví jen na vyřízení nutných nákupů a pochůzek. 

Bioodpad by mohl být na jaře a podzimu častěji. Kontejnery na tříděný odpad jsou často 

přeplněné. 

Chybí koše a hlavně sáčky na psí exkrementy 

Všude jsou psí exkrementy...ulice Rudská i Nádražní jsou poseté, bylo by fajn, kdyby na to 

MPnobcas dohlédla. Stejně tak by pomohlo rozmístit pytlíky na exkrementy po městě a koše na ně, 

např. dole na Rudské u studánky. 

Více bych se zaměřila na zeleň, více květin, keřů, s možností dětských hřišť, které by mohly být 

klidně přírodnějšího rázu. Mnohem lépe využít parky, nikde není možnost se setkávat a posedět, např. u 

nějakého ohniště, nebo jiného využití, kde by společně lidé mohli trávit čas. Také mi zde chybí 

cyklostezky, stezka na brusle... 

Lavičky poničené a věčně obsažené pubertaky, kteří sedí nahoře a na sedací části mají nohy. Plivou 

tam. Navíc lavičky v místech se stromy, takže jsou věčné pokalene od ptaku 

Kontejnery na plast a papir byvaji nekdy přeplněné, odpadky se pak valeji vsude kolem, pri vetsim 

vetru vsude letaji - zajistit lepsi monitoring a pripadne vyvážení. 

Úklid po městě probíhá a myslím, že je dostačující. Co není dostačující, je chování lidí, kteří vlastní 

pejsky a nejsou schopní po nich uklidit. Při upozornění jsou ještě vulgární. Jinak si myslím, že je 

nedostatek odpadkových košů. Když už jsou, tak bohužel pouze u jedné strany a ono přecházení vozovky 

pro vyhození odpadku také není ono. 

Všude samé výkaly majitelé psů po svých miláčcích neuklízí 

Kontejnery na tříděný odpad jsou v některých lokalitách trvale přeplněné, hlavně sklo. 

Životní prostřední od začátku výstavby rezidence Krivoklatska a Billy = katastrofa. Hluk přesahující 

povolené normy,prašnost-tím neustálé znečištění domácnosti, znečištění pozemní komunikace. 

Eliminovat tyto potíže není možné ani přes nejvyšší kvalitu okenních skel. Hluk po celý den,děti zde 

nemohou spát,dům se celý otřásá v základech. Město by mělo zvážit kompenzace pro občany v okolí. 

Máme opravdu ošklivé náměstí. Zbytečné parkování, místo zeleně 

Náměstí je hezké, ale je škoda, že se s ním nic nedělá zřejmě z důvodu čekání na "velké koncepční 

řešení". To je ale v nedohlednu, a tak aspoň drobná zlepšení jako výměna chodníků z polámaných 

dlaždic nebo vodní prvek na místě bývalého vodotrysku - třeba jen nenáročný, žádná kašna a dominanta, 

třeba jako mají v Třeboni, Liberci, Poděbrady (voda prýštící z dlaždic, trysky) - klidně menší, jen pro 

osvěžení. To by rodiny s dětmi určitě ocenily a náměstí by to dodalo na životě. 

Zeleň ve městě je řešena naprosto bezkoncepčně. Náměstí se ještě za 30 let nevyhrabalo z 

komunistické éry. Aspoň že rudoarmějec zmizel. 

Náměstí není hezké. Pamatuji, když na náměstí byly záhony, květiny, vodotrysk. 

Tradičně nezájem MÚ o Mšecké sídliště. Jen sliby, arogance, nezájem. Ostudou města lipová alej v 

ulici U Stadionu. Odpadkové koše jsou v dostatečném množství jen na náměstí. Při venčení pejska slušný 

člověk nese "poklad" několik stovek metrů, ten méně slušný po psovi neuklidí. 

Počet by možná byl dostatečný, pokud by kontejnery na sklo nebyly neustále plné sklenic od piva z 

Výčepu práce a na papír z prodejny u sídliště, navíc neroztříděný i s plastem 



 

 

Vykaly od psů jsou všude, nejen v trávě, kam nejde tedy vkročit. Bylo by dobré dávat třeba pokuty, 

hlídat to. Aby se majitelé psů trochu báli peněžitého trestu. Sběrný dvůr bychom brali otevreny hlavně o 

víkendu, kdy se dělají velké úklidy v domácnostech. 

Svoz odpadu řádně platíme, ale nebaví nás čekat až budou kontejnery vyprázdněné. Plast a papír 

zaplní majitel vietnamského obchodu do hodiny, sklo jakbysmet zaplní Výčep Práce. Zajímalo by mne, 

kolik tyto podnikající subjekty za svoz platí, když vyprodukují mnohonásobně více odpadu než běžné 

domácnosti. Neměli by mít náhodou tyto subjekty zajištěny své kontejnery? Pochválit musím pána ve 

sběrném dvoře. Velice ochotný a vstřícný pán. 

Proč na sídlišti je zamčena popelnice na bioodpad? Postrádá to logiku. 

Kontejnery na bioodpad zmizely, tak na co ta otázka. Úklid po psech je ponechán zcela na 

dobrovolnosti občanů a podle toho to vypadá - nikdo to nevymáhá, takže se s tím hodně lidí neobtěžuje. 

A veřejná zeleň? Kde se v tomto městě nachází? Já vím akorát o pár zákoutích, kde je akorát bordel od 

puberťáků. 

Navrhuji nedělat zimní pauzu u svozu bioodpadů (hnědé popelnice). I v zimních měsících vzniká v 

domácnostech bio odpad. Není to jen o odpadu ze zahrady. 

Příšerná je ulice Karlovarská (v úseku od Jiřího Šotky k Lípové) - zaprášená, bez kousku zeleně. Pro 

chodce je tahle ulice utrpení. Radši ten úsek obejdu jinudy. Hodně podobně je na tom ulice 

Jungmannova. Nejspíš s tím nejde nic udělat, ale tyhle ulice se mi hodně nelíbí. Taky nemám moc ráda 

náměstí - strašně mě štve ulice, co vede napříč. Hrůza!!! I když jsem moc ráda za stromy na náměstí. I 

domy na náměstí jsou pěkné. 

Laviček by v odpočinkové zoně mohlo být více 

V blízkosti bydliště byly v minulém roce pokáceny okrasné stromy a smrk, nebyly ničím nahrazeny, 

i když je v ulici nadměrná prašnost. Prostranství vedle sběrných surovin (lokalizovaných téměř v centru 

města!) je zanedbané - neudržované. 

V ulici Tovární, zejména v okolí Fortenského rybníka velmi postrádám odpadkový koš. 

Úklid po psech je katastrofa, vím, že to má dělat majitel psa, ale kolikrát je to fakt hnus. 

Během sezóny zahradničení, bych uvítala svoz bioodpadu každý týden. A co se týče dostupnosti 

bio kontejnerů, tak moc nechápu otázku. Bio popelnici mám svou za plotem. Žádné jiné kontejnery na 

bioodpad jsem nikde neviděla. 

Mrzí mě že je z náměstí pryč voda- dříve tam bylo v dolní části jezírko, něco takového by se tam 

hodilo. Asi se to ale špatně udržovalo, pokud do toho třeba občané hází odpadky. Jinak nemám výhrad. 

Na náměstí byla zrušena kašna a odstraněna socha rudoarmějce (toto považuji za správné). 

Náměstí ale něco chybí a pokud zrovna nejsou Vánoce, kdy je nádherné, tak je velice strohé a prázdné. 

Chtělo by nějak motivovat majitele mazlíčků, aby si po nich uklízeli, člověk si musí dávat pozor, aby do 

něčeho nešlápl. 

Nedostatečný uklid chodníků na náměstí před obchody , např.nafoukané listí .. Zdá se, že je ve 

Strašecí stále málo kontejnerů na tř. odpad, často jsou přeplněné 

Zaměřit se na atletické hřiště, které nikdo neuklízí. Je zde plno dětí každý den. A nepořádek veliký 

Úklid po psech ve městech - souvisí spíše s neukázněností majitelů psů, kteří po psech neuklízí. 

Uvítali bychom kontejner na bioodpad v ulici Rudská 

málo laviček - z náměstí ke hřbitovu až v parku u Křivoklátské bioodpad - častější odvoz hlavně v 

zimě úklid po psech - více stojanů se sáčky + koše 



 

 

Uvítali bychom častější vývoz bioodpadu, neboť především v letních měsících pak nádoba zapáchá. 

V zimních zase není důvod pro méně často frekvenci odvozu, protože se používá skoro stejně intenzivně, 

a prodleva například po vánočních svátcích je nesmyslná. Sběr a úklid po psech je bohužel záležitostí asi 

majitelů, ale situace je dost příšerná. Například i v sídlišti je to doslova jak minové pole. Nedostatek 

odpadkových košů je také problém (například i pro pejskaře - trasa od náměstí 5. května ulicí Rabasova 

až téměr k UNO/školce u Lesíka je bez odpadkového koše). 

Když by byly popelnice na psí exkrementy, a nedostávali bychom svačinové pytlíky, tak by těch 

hovínek bylo mnohem méně. 

Více laviček a odpadkových košů 

Náměstí je hezké v zimě 

Máme prostorově perfektní náměstí,které je však zcela zaplněné auty. Místo ve středu by bylo 

přímo ideální na veřejné akce typu trhy, oslavy,koncerty...ohledně svozu odpadů navrhuji změnu ceny 

podle váhy popelnic,mám půl popelnice za dva týdny přesto musím platit za čtyřčlennou rodinu pomalu 

3000. 

málo odpadkových košů 

Bioodpad kontejner je dostupný, nicméně je uzamčen 

Málo odpadkových košů ve vedlejších ulicích. 

Odvoz separovaného odpadu by někdy mohl být častější, ale je dobré že jsou kontejnery opravdu 

na každém rohu, o tom si ostatní obce mohou nechat zdát, tady to máme všichni blízko a snad to 

motivuje více lidí k třídění. 

Bioodpad - kde jsou kontejnery? 

prosím více kontejneru na plasty nebo raději častější svoz. Kontejnery jsou často přeplněné. Pokud 

má být náměstí centrem města, místem k setkávání, chybí tam infrastruktura. Odpočinková místa, 

kavárna, vodní prvek atp. V současnosti slouží jako administrativní centrum, tj. rychle tam a pryč. 

(nekritizuji, možná je to záměr, pak v pořádku) Město jako celek nema "tvář". Každý dům každý plot je 

jiný, jsou tu místa typu Texas, která nemají dobrou atmosféru. Malo zeleně, malo "umění" (napr. sochy, 

busty jako v Rakovníku) 

Smutné a mrtvé náměstí. Asi radnice nechce, aby si bylo kde sednout, kde se potkat. Není moc 

měst, kde by na náměstí nebyl stánek s pohoštěním, hospoda či kavárna. 

Město začíná vypadat lépe. Pouze by to chtělo dělat opravy dříve a ne po mnoha měsících. 

Oceňuji výsadbu podél chodníku na náměstí. Kazí vzhled umístění kontejnerů. Je jich mnoho a nevejdou 

se na vyhrazené místo. Často jsou umístěny u křižovatky a není přes ně vidět. Občas se tam odpadky 

nevejdou a pak to lidé dávají okolo. Město nevykupuje pozemky na kontejnery a nějak na ně nikdo 

nemyslí, že je potřeba s nimi počítat. Kontejnery na bioodpad jsem ve městě neviděla. Více se mi libí 

Stochov. 

Vzhled zeleně - poslední dobou si všímám, že se po městě kácí stromy a keře a připadá mi, že 

mnohdy je to zcela bezdůvodně. A pokud už to důvod má, tak proč místo původního stromu hned 

nevysadit jiný? Samozřejmě pokud nebude ničemu překážet. Dostupnost kontejnerů na tříděný odpad je 

dobrá, ale kontejnery jsou velmi často plné a nejdou ani zavřít. Pak stačí, když trochu foukne vítr a odpad 

se rozletí po okolí 

Oceňujeme nové 2 lavičky u Husitského kostela. Kéž by takových místeček bylo více. Odpadkový 

systém je dobrý a hlavně dobře opečovávaný, nicméně jeden koš nám moc chybí, a to na konci Strašecí 



 

 

směrem na Rynholec. U odbočky na Stochov by se moc hodil. Jakmile se udělá hezké počasí chodí zde 

spousty lidí, sportovců, rodin s dětmi na procházky a poslední odpadek či exkrement po psu můžete 

vyhodit buď v sídlišti či u zastávek. 

Obsluha sběrného dvora se velmi zlepšila 

Namesti je krasny, chybi mi tu jen nejaka hezka restaurace s venkovnim posezenim. V lete si neni 

ve Straseci kam sednout na zahradku coz je skoda. 

svoz BIO odpadu jednou týdně 

Odpadkové koše + PAPÍROVÉ PYTLÍKY na psí exkrementy - v části města, kde jsou rodinné domy, 

není dostatek odpadkových košů. Společně s nimi chybí papírové pytlíky na psí exkrementy (PLASTOVÉ 

PYTLÍKY od města nejsou řešení, spousta lidé nenosí pytlík z domova. Dále je pytlík od města plastový, 

což škodí životnímu prostředí, a naše snaha omezit plasty, je tedy zbytečná.) V Pecínově se, na proti 

hospodě, pravidelně nevyváží tříděný odpad. Sklenice nelze do popelnice vložit, je neustále přeplněná! 

To platí i pro papír i plast! 

Psí exkrementy na chodníku v Jungmannově ulici jsou opravdu nechutné a hlavně čím dál častější. 

Chápu, že toto není primární starost města, ale kličkovat mezi bobky s kočárkem a malym dítětem je 

téměř nemožné. 

Nádoby na tříděný odpad jsou často přeplněné. Uvítali bychom nádoby na třídění použitého oleje 

ze smažení. 

Doporučila bych větší kontrolu a pokuty za nesebraný exkrement Vadí mi poházené odpadky na 

hřišti v Křivoklátském sídlišti, lidem bych usekla ruce za pohození odpadků 

Dříve zde byly 2x do roka velké kontejnery na zahradní odpad. To bylo dobré, ale chápu jejich 

zrušení, protože tam lidi házeli veškerý odpad, který tam nepatřil. 

Nutné dodat kontejnery na třídění odpad také do nové ulice Sadová. 

ocenila bych v sezoně častější frekvenci odvozu bioodpadu nedodržování předpisů - rychlost / 

nerespektování značení průjezd zakázán apod. 

O větší počet +1 kontejner na plast se snažím již 3/4roku, nejdříve se museli objednat, ale bohužel 

dosud nevyřešeno, pan Kozel zatím jen slibuje, že se to dořeší. V zimních měsících je potřeba více 

kontejnerů na papír a v létě je potřeba více kontejnerů na plast. To, že tříděný odpad odveze multikára 

je super, jen by mě zajímalo, zda takto odvezený třídený odpad neskončí v komunálním odpadu. 

Krásný vzhled města určitě kazí nepořádek kolem kontejnerů/nevyvezené,naházeno okolo a špína 

kontejnerů hrůza v době počátku covidu se mohly mýt a pak to skončilo/ulice Lipová a Rudská 

děs/podotýkám ,že pokud stojí kontejnery u komína a všechen spad jde na ně,tak by asi mohly stát jinde 

. 

Neustálý bordel okolo kontejnerů /asi málo odvozů/špinavé kontejnery až hrůza na ně šahnout 

,přitom,když začal covid,tak se daly umýt/např.ul Rudská a ul .co je sběrný dvůr/pokud stojí pod 

komínem,asi by bylo třeba jiné stanoviště. 

Na bio odpad máme vlastní kontajner, proto nemohu hodnotit dostupnost , jelikož nevyuzivam. 

Tříděný odpad, je do dvou dnů po vyvezení zaplněný a kolem kontejneru je šílený nepořádek z důvodu 

“přetékajících”kontejneru. 

Z mého pohledu odpočinkové zóny ve městě zcela chybí (městský park apod.) Doporučuji jinak 

řešené kontejnery na kovy (nebezpečí zranění při vkládání), častější vyvážení - neustále přeplněné 

Dostupnost kontejnerů na třídění odpad i jejich počet je perfektní, ale jsou neustále plné. 



 

 

Ulice Příčná (mezi Okružní a Molkovou) se stala veřejným WC pro majitele psů z bytovky u NKC a 

Žižkova náměstí. Na upozornění reagují agresivně. Stalo se mi to nejednou. Stejně tak mládež, která 

odpočívá u zdi výkupu obilí, po sobě nechává plechovky, PETky, obaly od potravin. Reagují na 

upozornění stejně, jako majitelé psů. Chudák chlapec od TS, který denně jezdí s kárkou a uklízí po městě 

nepořádek. Stejně tak TS, když sekají trávu a sklidí více psích lejn, než trávy. To aby pak čistili techniku v 

atombordelu. Za celá dlouhá léta jsem tu nezaznamenal ani jeden průjezd MP, natož kontrolu chování. 

Kontejnery-brala bych kdyby bylo možné kontejnery na Žižkovo náměstí dat do vyzděné jakoby 

kukaňe. V létě je to hrozné máme balkon přímo u těch popelnice s trpíme. 

Nelíbí se mi "zvlněné" chodníky před vjezdy do domů. Auta zde dostala absolutní přednost před 

chodci. Při náledí je to nebezpečné, pro vozíčkáře nepříjemné. Např. pod poštou je to na svahu zvláště 

nebezpečné. Náměstí: jakékoliv úpravy náměstí se "zmrazily" než bude architektonická soutěž. Ta není a 

i když bude, nebudou peníze na celkovou rekonstrukci a my zatím budeme chodit po viklající se dlažbě. A 

ikdyž by peníze na rekonstrukci byly, shoda občanů na jednom návrhu je nepravděpodobná. 

Uvítala bych více košů na sberny odpad a častější vývoz tříděné odpadu, nebo více kontejneru 

Doplnit na vice mist kontejner na bioodpad a kovy pripadne baterie. Castejsi odvoz plastu a papiru 

více laviček v parku chybí mi kontejnery na bioodpad (sídliště Křivoklátská) 

Křivoklátské sídliště by jistě zasloužilo více zeleně (křoviny, okrasné květiny) Velké problém jsou 

zde neposlušní pejskaři, kteří neuklízí po svých psech. Psí bobky jsou téměř po celém sídlišti. Vhodné by 

bylo zajištění stojanů s pytlíky na psí výkaly a více košů. Dále zde chybí kontejner na bioodpad, chvíli tu 

byl a pak ne. Kontejnerů na tříděný odpad je tu dostatek, ale bylo by fajn kolem nich postavit třeba 

okrasnou zídku (nebo křoviny), což by celkově zlepšilo vzhled a zároveň zabránilo poletování kontejnerů 

a odpadků při velkém větru. V parku u polikliniky by chtělo více laviček a celkově pozvednout vzhled 

snad jediného (většího) parku v Novém Strašecí. 

na křivoklátském sídlišti nejsou kontejnery na bioodpad park je tu jediný, mizerný a naprostá 

nedostupnost dětských hřišť pro malé děti (pouze prolézačky pro velké děti nebo basketbalové hřiště) 

Město působí omšele a zanedbaně. 

Meli byste se zamerit na uklid detskych hrist. Neustaly neporadek v Krivoklatskem sidlisti je 

opravdu zalostny. Ani se mi tam nechce s detmi chodit, sami rikaji, proc je tam takovy neporadek. 

Dulezite je taky podchytit, aby lide sami neporadek nedelali, uklizeli po sobe. 

Střed náměstí protíná široká asfaltová silnice. To je dnes celkem unikátní, ale zároveň také ošklivé! 

Alespoň ten vodní prvek by to trošku vylepšil. Stačí se podívat jak to pojali na Lánech a nemusí se chodit 

pro inspiraci daleko. 

Hřiště před barákem Topinkova 1137, bylo by dobré ho opravit. 

kontejnery na tříděný odpad zmizely v ulici Janáčkova/Sukova, což je škoda. Ostatní kolem jsou 

pořád plné. 

Strašný vzhled Křivoklátského sídliště!!!!!!!!! Ostuda města!!!! 

Křivoklátské sídliště je vzhledově velmi ošklivé, chybí zde vice detských hřišť,to co zde je neni 

pořádně vybaveno pro malé děti,chybi piskoviště.V parku by mohlo být vice laviček a nějaké vyziti pro 

děti.Ted je to park akorát pro pejskaře 

Co se tyče psých exkrementů je to hrůza sama mam psa malé rasy a vše uklizim. Další co se týká 

kontejnerů na odpady,Žižkovo náměstí by si zasloužilo popelnice umístit do vyzděné tzv. kukaně . V létě 

máme kontejnery rovnou u balkonu a je to hrůza. 



 

 

Náměstí je pěkné, ale bohužel nevyužité. Chybí jen nějaká kavárna se zahrádkou. Košů je na 

náměstí dost, ale jinak je to bída. V Tovární chodí hodně pejskařů, když už náhodou někdo (asi jeden ze 

sta) sebere bobek, hodí pytlík k popelnicím na tříděný odpad. Bylo by fajn sem alespoň jeden koš přidat 

a také bych ocenila cedulky upozorňující pejskaře aby si uklízeli po svých psech. Okolo rybníka je doslova 

minové pole. 

Málo odpadkových košů ve městě. ( vedlejší ulice ) 

na náměstí mně stále chybí vodní prvek 

V Čsl. Armády málo kontejnerů na plast 

Cca 2 roky zpět se jednalo o tom , že kontejnery na směsny a a tříděný odpad budou z Pecínovské 

ulice ze zatáčky posunuty cca o 100 níže , kde jediné co se stalo , že tam urovnali plac a to je vše . Proč 

tam uz dávnou nejsou přesunuté a zároveň proč tam nikdo nezaridi aby majitel odstranil nevzhledné a 

nebezpečné vraky aut. To se ho bojíte? 

Odpadové hospodářství je odborně i lidský naprostá tragédie. 4 Kontejnery na směšný odpad a 1 

na plasty je u paneláku jako z jiného století. Zrušení svozu bioodpadu bez jakékoliv náhrady je přiznání 

naprosté neschopnosti. 

Vzhled náměstí: zbytečný průjezd náměstím, a s tím spojená absence zeleně a dostupnost 

odpočinkových míst. Úklid po psech ve městě: náhrada stávajících papírových sáčků za igelitové 

biologicky odbouratelné sáčky, a větší množství míst s těmito sáčky. 

Svážet bioodpad v sezóně 1x za dva týdny, když už je vše tlející a smrdící asi není ideál. Rezignoval 

jsem na to a vozím na sběrný dvůr. 

Krivoklatske sidliste, malo zelene a laviček. A exkrementy po psech na každém kroku 

Popelnice u Č.p. 879 Křivoklatska, buď zrušit nebo zrusit alespoň sklo. Ruseni nocniho klidu 

katastrofa kazdy si to tam haze jak chce… navic popelari rano po 6 hodine tez katastrofa, cely barak 

vzhuru 

Zaměřit se na majitele psů, co po nich ne uklízí a tvrdě pokutovat 

Ubylo kontejnery na tříděný odpad 

Trvalkové záhony, lepší sestřihy keřů (např. ve Mšeckém sídlišti). Nepomohly by konsultace s 

nějakým zahradním architektem? 

Na náměstí chybí nějaká ta voda. Na Lánech to mají úplně perfektní, vzal bych si z toho vzor a 

nevymýšlel ptákoviny. 

Oblast pod Mackovou horou - věčně plné kontejnery na plast a papír, bioodpad v okolí není vůbec 

Pro obyvatele pod Mackovou horou a za mostem se vůbec nic nedělá!! Co si neuděláme sami, nic 

nemáme, hrozné!! 

Vše si musíme udělat sami, sekání trávy, čištění příkopů, uklízení poházených odpadků ze silnice. 

Nedostatečná činnost M.policie v kontrolách majitelů psů při venčení a zanechávání exkrementů. 

k dostupnosti odpočinkových míst - málo laviček, často zničené 

V místech s rodinnými domy a pod Fortnou - nejsou žádné odpadkové koše (na vyhození psích 

exkrementů). 

Lavičky - opotřebované, z nekvalitních materiálů (Paraplíčko atd.) 

zamykání biokontejneru? 

Sběrný dvůr -lepší otevírací doba dostupnost kontejnerů - pokud by v RD mohly být popelnice na 

tříděný odpad (papír, plast) bylo by to 100% lepší a proč jsou kontejnery na bioodpad zamčené??? 



 

 

častou jsou plné kontejnery na tříd.odpad, kolem je nepořádek, údržba zeleně nedostatečná. 

Náměstí - hrozné fasády. Šílené plastové květináče namísto sochy a vodotrysku- nevkus! Chybí 

vodní prvek. 

Při mechanickém úkidu chodníků - chybí úklid kolem laviček (např. v parku). 

Pokud by si každý majitel uklízel hned po svém psu, nebylo by potřeba ještě uklízet!!! Jinak v 

období podzimu - padání listí, je úklid v tomto městě katastrofický! 

k dostupnosti odpadkových košů - hlavně mimo náměstí k úklidu po psech - mám 2 pejsky, po 

kterých uklízím, ale koše mimo náměstí, tak to je tristní 

Chodníky na náměstí v hrozném stavu, silnice- díry! 

ke svozu bioodpadu - TS rozdaly termíny v dubnu s chybou! Žádná informace nepřišla! Máme 

zaplaceno! Uvádí čtvrtek-jezdí středa!! Doporučuji větší důraz na stav obecních cest - například cesta k 

Šibeničnímu vrchu. Po každé zimě od aut je cesta nepoužitelná! Po dvou letech až po upozornění 

tech.služby částečně cestu srovnaly. 

dostupnost kontejnerů na bioodpad - není vzhled veřejné zeleně - málo zeleně 

vzhled náměstí - velké zlepšení, díky za opravy, nové kytky. Ale chtělo by to nové chodníky, .... 

Zmizely kontejnery na bioodpad. Kontejnery na tříděný odpad častěji vyvážet, bývá hodně plno, 

přetékající popelnice, rozlétané odpadky. Opravit kontejnery - mají rozbitá či chybějící víka a odpadky 

odlétají. 

k úklidu po psech - park - mastné pokuty 

Známka 4 je díky tomu, že po psovi uklízím, ale sáček s exkrementy nemám mimo centra kam 

vyhodit a celou cestu nosím nevábně páchnoucí sáček s sebou. Každý má popelnici uklizenou a 

odpadkové koše mimo centrum, kam se se psy moc nechodí, nejsou. 

k úklidu po psech - uklízím sama 

Nedostatek odpadkových košů - pejskaři, než dojdou k dalšímu koši, radši exkrement neuklidí, aby 

půl procházky nenesli exkrement v sáčku. Např. U Mlýna. 

Neskutečný bordel na dětských hřištích!!! Milion psích výkalů - víc míst se sáčky pro psí výkaly - lidi 

jsou líný a blbý!! 

Zvažovat kácení letitých ale zdravým stromů (viz. jasany při stavbě obchod.centra) a parkoviště u 

polikliniky. 

Každý chodník má jiný vzhled! Více zeleně a lepší péči o ni! 

Kontejnery na tříděný odpad jsou často přeplněné. 

vyčistit rybník Fortna - celý jeden roh zanesen plastem, nepořádkem, uhynulé ryby... 

Nejsou kontejnery na olej na smažení. 

Málo odpočinkových laviček a malá výzdoba zeleně a květin - keře. 

Málo kontejnerů na plast Texas, udělat chodníky na náměstí. 

ke kontejneru na bioodpad - na Fortně není 

k dostupnosti odpočinkových míst - málo lavic mimo náměstí k úklidu města a dostupnosti 

odpad.košů - dobré pouze na náměstí 

náměstí, chodníky v parku, lavičky v parku o polikliniky chybí 

Po rekonstrukci ul. 1.máje - zrušeny záhonky, navezena hlušina, ve které neroste ani zasetý 

trávník. 

Chtělo by to více kontejnerů na tříděný odpad, v Pecínově jsou neustále přeplněné. 



 

 

ke službě svozu bioodpadů - kontejnery zmizely. Kontejner na odpad papíru v Topinkova je 1 a 

nestačí. Lidé hází krabice po zemi. 

ke vzhledu okolí v místě bydliště - zapomněli upravit prostor poblíž kontajnerů a stav příkopu. 

Nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v Pecínově - v nepřehledné zatáčce. Vadí nám 

vraky aut na pozemku p. Lidického a p. Trubky. 

Nepořádek na dětském hřišti Rákosníček, zvláště v jeho okolí. 

Oblast - psi: v bytovkách poplatek nízký, především ti majitelé psů nechávají nepořádek po svých 

psech. 

Nejsou pytlíky na psí exkrementy. T.S.-sídliště sekají 3 dny - údržba trávníku po zimě žádná. 

Málo kontejnerů na tříděný odpad - papíry se válí všude okolo. 

Staré lípy na náměstí by měly být řešeny radikálně. Jsou přerostlé a nemocné. 

u vzhledu okolí v místě bydliště - asfaltová cesta 4x devastováno (voda, plyn, elektro, kanalizace) 

bioodpad - nepotřebuji 

vzhled města - dobrý vzhled náměstí - líbí se vzhled veřejné zeleně, dostupnost odpočinkých míst 

(lavičky aj.) - chybí u rybníka Na Hrázi úklid města a dostupnost odpad.košů - košů dost, ale vajgly jsou 

vedle úklid po psech - špatný dostupnost kontejnerů na tříděný odpad - dostatečný služby sběrného 

dvora - v pořádku 

Vadí mi upřednostňování parkovišť před zelení, viz.parkoviště u polikliniky, ze kterého je nyní 

betonová poušť, parkoviště lze kombinovat se zelení 

Častější vývoz kontejnerů a odpadkových košů 

 

  



 

 

Otázka 0310: Volný čas. Další oblast (případně komentář k Vašemu 

hodnocení výše): 
 

Škoda že v našem městě není třeba cukrárna kde je hernička. 

Pro mou rodinu je nevetší kulturní trauma 1x ročně v září, kdy se na náměstí koná pouť. Kvůli 

extrémnímu hluku, který trvá několik dní do pozdních nočních hodin, jsme dokonce nuceni opustit 

město. 

Neznám vůbec činnost Akademie volného času pro seniory - tak nemohu hodnotit 

Sportoviště přístupná veřejnosti : řekla bych, že tato chybí. Na ovál Na Kocourku se už myslím 

dávno nemůže kdykoli, což je škoda. Nevím co je v plánu místo minigolfu, ale osobně bych zatravnila a 

umístila nářad na street workout. Je to sice jen pro relativně úzkou skupinu lidí,a le nějak se začít musí. 

Oceňuji vznik pumptrackového hřiště, tento typ aktivit stále chybí - skatepark nebo in-line dráha 

apod. Město by mělo podporovat pořadatele kulturních akcí mimo NKC, které nabídku výrazně (a 

potřebně) rozšiřují. Totéž platí pro jiné volnočasové aktivity. 

- skatepark - finanční podpora kulturních akcí jinde než v NKC: Kaffka, Na Růžku - koupání: 

zprovoznit Fortnu nebo Podhůrku ke koupání, přestat pronajímat rybářům, vyčistit - přístup na Mackovu 

horu: nadchod rakovnické silnice 

Dětská hřiště pro předškolní děti: Na velikost města nedostatečný počet. Ve velkém Křivoklátském 

sídlišti pouze 1 malé hřiště. V sídlišti Na Žižkově náměstí žádné dětské hřiště (pouze 1 zastaralé zřízené 

ale soukromníkem, ne městem). 

Dětská hřiště pro předškolní děti od bydliště daleko, na velikost města nedostatečné. 

V prostorach Knihovny bych velmi ocenila moznost verejneho pripojeni na internet, moznost tisku 

a kopirovani. “Zabava” a cinnost pro deti skolniho veku je velkou otazkou, do ceho je vtahnout a 

zaujmout. Napada me absence nejakeho modelarskeho krouzku, sachove vyzvy, oko fotografa, 

outdoorove a posilovaci hriste, vnitrni hala se sportovnim vyzitim (badminton, squash, bowling). S 

ohledem na stale se rozrustajici Mesto Noveho Straseci bych uvitala moznost vetsiho deni na 

Komenskeho namesti s cilem prilahat lidi a setkavat se s nimi (stanek s tocenou zmrzlinou, remeslne trhy 

a jarmarky, ziva hudba, kurz vareni, piknik na namesti, kvetinove aranzma, klaun pro deti…) 

- oblast volného času dětí a mládeže mi připadá ve městě hodně špatná, nic tu není kromě hřišť 

pro předškolní děti a omezeně dostupných veřejných sportovišť, chybí skatepark - koloběžkáři pak 

zbytečně ničí schody u jídelny - chce to městem sponzorované rodinné centrum - tato služby dnes úplně 

chybí - koupací rybník (jeden z rybníku nenechat rybářským, ale koupacím a čistým, může to být stará 

Podhůrka nebo třeba Fortna jako městské koupaliště) - celoročně přístupná veřejná sportoviště - 

dřevěné herní a tělocvičné prvky na frekventovaných městských vycházkových trasách (Palouček, 

Paraplíčko, Soudné rybníky atp.) - finanční, popř. prostorová podpora kulturních akcí a kulturních 

osobností ve městě (Kaffka, Růžek, zde žijící umělci, Klubovna aktivních rodičů atd.) 

úplně chybí dětská hřiště. jediné co město má je Lidl hřiště + Bioska. Obě v porovnání s jinými 

okolními i menšími obcemi špatná, nezajímavá, malá. Hřiště mohlo být místo obchodu Billa. 

kulturní program NKC je vtip, s kulturou nema moc spolecneho, je citit potreba utratit rozpocet za 

ubohe akce na klic pochvalit bych chtel pristup a vybaveni mistni knihovny 

Nedostatek dětských hřišť pro předškolní děti, případně jedno kvalitní hřiště... 



 

 

Pro děti starší deseti let není ve městě v podstatě žádné vyžití. Hřiště na Kocourku je stále plné. 

Město by mělo zprovoznit i hřiště u traktorky. Děti by jistě ocenily skate park , inline dráhu....prostě 

cokoliv, co současné děti baví. Místo, kde mohou bezpečně jezdit na koloběžkách, skateboardech...... 

Ve městě chybí: - skatepark -koupací rybník - např. stará Podhůrka nebo Fortna - městem 

sponzorované rodinné centrum - celoročně otevřená sportoviště - proč je sportoviště Na kocourku v 

zimě zavřené? Dále navrhuji zřídit: - celoroční bazárek - místo, kde se dají zanechat ještě použitelné věci 

a jiní lidé si je mohou zadarmo nebo za symbolickou cenu odnést - nové hřiště pro děti není třeba, ale 

spíše navrhuji zbudovat nové herní prvky (dřevěné) na městských vycházkových okruzích, herní zónu na 

náměstí, ... - Navrhuji zvýšit finanční podporu kulturních institucí nebo aktivních osobností, které 

dotvářejí kulturně - společenský program města (např. Kaffka, Růžek, Klubovna aktivních rodičů atd.) 

Hřiště pro puberťáky , skejty, brusle atp v zóně kde nebudou nikoho rušit a vyblbnou se. 

Kulturní akce jsou pěkné. Jen to načasování.. Kino v pondělí? Kde seženu v pondělí hlídání, pondělí 

je nejdelší pracovní den.. 

Velmi chybí vyžití pro teenagery - skatepark, lanové centrum, lezecká stěna, atraktivní prvky na 

hřištích. Sportoviště na kocourku celou zimu zavřené. Velmi chybí možnost koupání - rybníky jsou kvůli 

chovu ryb a ptactvu všechny špinavé. Bylo by skvělé, kdyby se aspoň jeden udržoval čistý a přístupný na 

koupání (co třeba Fortna nebo Podhůrka?) Uvítali bychom více příjemných míst lákajících k procházce po 

městě a okolí - sochy, lavičky, altánky, herní prvky a prolézačky. Město by mělo více podporovat ty, kteří 

zde organizují kulturní a jiné akce - Kaffku, Růžek, Cvičku aj. 

Ve městě je už dostatek sportovišť, která mají svou provozní dobu, jejichž použití je zpoplatněno, 

která mají svůj provozní řád plný zákazů, která jsou velmi kvalitní a často splňují tak přísná kritéria, že by 

se na nich mohly hrát ligové zápasy. Tato sportoviště jsou vhodná pro organizované skupiny (tělesná 

výchova školáků, sportovní kroužky, sportovní kluby, skupiny dospělých). Neorganizované skupiny dětí a 

mládeže si cestu na ně nenajdou! Ve městě téměř chybí kdysi hojná sportoviště, na něž nikdo nedozírá, 

na něž může každý, na něž může člověk kdykoli, na nichž nejsou omezení, zákazy a příkazy, na která je 

vstup zdarma, a která mají nestandardní rozměry, špatný povrch a chybí na nich mnohá značení. Taková 

sportoviště bývají využívána neorganizovanými skupinami dětí a mládeže a neorganizovanými skupinami 

dospělých. Jednou z příčin nedostatku tohoto druhu sportovišť je, že bývalá sportoviště tohoto druhu 

byla za hodně peněz opravena a po rekonstrukci zprovozněna jako sportoviště popisovaná v prvním 

odstavci tohoto komentáře. Je potřeba, aby ve městě byla sportoviště obou druhů ! 

Rodičům na RD není věnována žádná pozornost, přitom jsou velkým potenciálem, protože mají 

relativně hodně času (pokud mohou děti vzít s sebou), mohou se vzdělávat, mohou brigádničit, 

zlepšovat, zkrášlovat, pomáhat s organizací akcí, protože mají tu nejlepší motivaci - děti, pro které chtějí 

to nejlepší místo na život. Vysazování stromů za čističkou byla např. úžasná akce! Víc takových prosím!// 

Dětská hřiště v NS se pěkně rozvíjejí, doufám, že se v letošním roce najde znovu více financí na obnovu 

stávajících a na nové prvky. Tribuna a klouzačka na Kocourku jsou super! Pumptrack také využíváme. Je 

potřeba také kontrolovat, dosypávat, zatravňovat a natírat. Odpadkové koše poblíž vždy potěší.// 

Kultury by v NS mohlo být stále víc. přijde mi třeba nevyužitý potenciál absolventů umělecké školy, 

různých kroužků, ať děti ukazují své dovednosti, při různých akcích města, musíme je podpořit, zatleskat 

jim, aby získali ocenění za svou snahu a dál pokračovali v práci na svých talentech. A dál nějakou 

moderní kulturu pro lidi 25-50, akce, které by vzbudily zájem. 



 

 

Sportoviště jako Kocourek, které se odemyká na konci března a zavírá někdy na podzim upřímně 

nechápu. To si nemůžu jít zacvičit 25.3. když je zrovna hezky a musím čekat na konec března? To se mi 

nelíbí. A v létě se Kocourek zavíral v 20:00, s tím že jsou prázdniny a děti mohou být venku déle, ještě 

když je teplo. Taky nechápu. Navíc paní nebo pán mi ne vždy normálně oznámili, že už je 20:00 a že už 

bychom měli jít. Většinou nás prostě nehezky vyhodili. Tribuna? Proč? A o skateparku, který tu už měl 

být ani nevím jak dlouho raději nemluvím. Místo něj je tady pump track, na kterém jsem za tu dobu viděl 

akorát sebe a asi pět dalších lidí. 

Nejsem zajmova skupina s detmi, ale kulturu bych si rad ve meste uzil. Hry, ktere se ve meste 

objevuji mi prijdou podprumerné. Spise zamerene na starsi obyvatelstvi. I kdyz do mesta se pristehovalo 

hodne mladych rodin. Co mi hodne chybi je dobra kavarna. U Kafky umi delat nejhorsi espresso z 

nejlepsich zrn DoubleShot a BBcoffee se rozhodlo ze v casech kdy jsou lide ve meste - nedele si zavre 

kavarnu. Na hlavnim namesti kde je super potentcial - ani jedna kavarna! Ale chapu - je to mimo vasi 

kompetenci - soukrome podnikani. Co ale v kruhu vlivu máte je podnecovat ke vzniku techto typu 

sluzeb. Napr. Na namesti se zrusila svadlenka a misto toho mohla byt kavarna - to melo byt zadani 

mesta. A ne ze se tam objevi prodejna orechu?! Obrovske namesti, ale nemate si kde sednout do 

kavarny na namesti! 

U kulturních akcí chybí asi nějaký kurátorský jasný výběr nebo strategie například trhů/akcí na 

náměstí. Trhy v dnešní době mohou mít téma, mohou být lépe odprezentované a posílit propojení s 

okolím (vesnice, města) a podpořit život ve městě. Co se týká divadelních představení, nevím jestli jsou 

vybírané jasným záměrem a znalostí diváků, kteří by mohli přijít nebo se jen bere co se nabídne. 

Vybudovat pro děti skate park!!! Děti musí v současné chvíli využívat překážky města. 

Chybí vyžití pro školní děti - velmi bychom uvítali vybudování alespoň obyčejného skateparku - 

stačilo by pár prvků - např. u hokejbalového hřiště místo minigolfu. Děti na koloběžkách jezdí po 

obrubnících chodníků ve městě, je to nebezpečné a ničí je to. Týká se to spousty dětí, na koloběžkách a 

skatech jich jezdí mnoho. Takto by se měly kde scházet a trávit spolu čas. Pumptack je sice hezký, ale je 

úplně mimo město a své děti si tam rozhodně netroufnu poslat samotné. Fajn by bylo dětské hřiště mezi 

paneláky v Topinkově - je tam nějaký pozůstatek, maminka tam občas sedí, ale je to naprosto žalostné. 

Stačilo by pískoviště a třeba nějaká prolézačka, kolem lavičky a stromy. Nerušit nedělní pohádky pro 

děti, je to fajn, super je taky kinokavárna. 

Typ nové podlahy v hale Bios a zejména způsob jejího výběru jsou ukázkou neschopnosti, 

zlomyslnosti a nekompetence současného vedení města. Ve slušné společnosti by tento podvod vedl k 

odvolání zúčastněných osob. 

Uvítali bychom velké dětské, moderní hřiště v blízkosti centra. Zároveň nějaké street workoutove 

hriste 

Chybí rampa pro skeity, jezdí na parkovišti u sokolovny 

Dětská hřiště mají málo hracích prvků. Chybí houpačka pro nejmenší. 

Knihovnu moc chválím! Jinak městu chybí venkovní posilovny pro dospělé (např u Rákosníků?) a 

další dětská hřiště - Rákosníček je fajn, ale například u BIOSky bylo zrušeno pískoviště, což nedává smysl, 

protože pro malé děti je to největší zábava. Stejně tak ve městě chybí hernicka pro předškolní děti, 

eventuální místo s dětským koutkem, nevešlo by se třeba do Kulturního centra? Ulici Nádražní a Rudská 

by moc slušely lavičky - pro starší lidi, co tudy chodí na procházky, je to pořádný kopec. 



 

 

Více dětských hřišť. Akcí pro děti Chybí vyžití s dětmi v zimním čase - například hrací dětský koutek 

a třeba i s menším občerstvením. 

Chtělo by to klidně malé hřiště, kde si může veřejnost zahrát basketball na dva koše, fotbal. 

Bylo by vhodné vybudovat i hřiště pro děti z Žižkova náměstí např vedle školky Zahradní je zde už 

pískoviště další hrací atrakce pro děti by byla velmi dobrá volba 

Je třeba navrátit areál na Kocourku - hokejbalové hřiště - zpět vyřejnosti. Není možné aby sloužil 

pouze pro hokejbalový oddíl a soukromý výběh pro psy. Za správy hokejbalistů hřiště zchátralo, psi 

postupně rozkousali neudržovaný minigolf. Hokejbalisté by měli nahradit škodu a město by si areál mělo 

vzít zpět. Mimořádná neschopnost vedení sportovních zařízení města ignoruje ničení a nepřístupnost 

městského sportoviště. 

Knihovna by mohla být otevřena i o víkendu 

Areál Kocourek (část s hokejbalovým hřištěm) úplně pozbyl svůj dřívější charakter, kdy si zde 

mohly rodiny a přátelé zahrát minigolf a posedět na zahrádce. Nyní na vratech visí cedule, že má být 

otevřeno, ale je zamčeno. Ale popravdě není ani důvod tam chodit, pokud nejste hokejbalista. Škoda, že 

se nechal zchátrat minigolf a že tam nevzniklo nic podobného, třeba i nový minigolf. Na druhé straně 

Kocourku je ale areál moc hezký a hezky dobudovaný, ceníme si i nového zázemí u fotbalového hřiště, i 

když jsme tam ještě nebyli, jen šli kolem. Takže se mnoho věcí zlepšilo, ale co se stalo s areálem pro 

hokejbal (původně určenému i pro veřejné bruslení), to je velká vada na kráse pro toto téma. 

O pořádek na hřištích byste se měli více starat. Na kocourku je občas slušný bordel a stahují se 

tam nejrůznější živly, hlavně v noci. 

V knihovně kazí práci ostatním jedna pracovnice 

Otvírací doba v knihovně by mohla být denně a alespoň jednou cca do 19 h pro lidi dojíždějící do 

zaměstnání. 

Pro vyžití by to chtělo více. Jedno hřiště v sídlišti s pár prolézačkami, díky kterému maminky vodí 

malé děti s odrážedly, apod. na hřiště určené pro sportování, a díky tomu tam často sportovat nelze, je 

dost málo na více než dvacet let, co zde bydlím. Možná by stálo za to, nějaký park pro bruslení, dopravní 

dětské hřiště, apod., jako jsou kdekoliv jinde. 

Volný čas s dětmi není kde trávit. Hřiště jsou malá, velká část prvku je pro děti nezajímavá. Hřiště v 

Texasu je proč takto chudé? Tam by šlo udělat hřiště, jako mají třeba na Lánech. Dětská herna nula. 

Sportoviště veřejné nula. Fitko, sauna nic… tady Jakoze fakt není nic. Na to, jak velké městě to je, tak 

tahle stránka nikoho nezajímá. 

Sportoviště pro veřejnost by byla skvělá, kdyby se dala využívat jak mají. Mamči si sednou na 

lavičky, pokuřují a dětičky se prohánějí na odstrkovadlech a kolech na basketbalovém hřišti. Však jsou za 

plotem a nemůže se jim nic stát. Na prosbu na možnost využití hřiště se dočkáte jen vulgárních 

odpovědí. 

Proč se téměř nezamyká sportoviště Na kocourku v nočních hodinách? Slézá se tam nejrůznější 

svoloč a dělá bordel. 

Dětská hřiště a možnost vyžití na rodičovské v tomto městě - opět známka toho, že se na lidi zde 

akorát se*re. A když se někdo snaží zde něco pro lidi (děti) vybudovat jako třeba studio Cvička, tak mu 

město akorát hází klacky pod nohy. Vážení zastupitelé by se měli sebrat a jen se podívat na Stochov, aby 

viděli, jak se pracuje opravdu pro lidi. Naši zastupitelé nemají ani snahu se tvářit, jako že jim na nás 

záleží. 



 

 

Ve městě mi chybí venkovní bazén. 

Dětská hřiště v Křivoklátském sídlišti jsou hrozná, téměř žádné herní prvky. Zkuste se inspirovat v 

jiných obcích (Rynholec, Lány, Kladno na sletišti..) 

Kinokavárna by mohla být častěji, ale tuto službu vítáme. 

V knihovně bych uvitala půjčování e-knih 

Chybí dráha na inline brusle 

Ve městě chybí hernička pro malé děti, počet dětských hřišť je nedostatečný, veřejné akce 

pořádané městem typu travesty show považuji za zcela zbytečné a trapné. Chybí větší množství 

koncertů,ideálně mít prostor pod širým nebem. Ze sportovišť chybí ve Strašecí bazén. 

Chybí skatepark a hřiště pro starší děti 

Na to, jak pěkné je náměstí a jaký má potenciál, se ke kulturním akcím totálně nevyužívá. A pokud 

už nějaká akce avizovaná je, tak stojí za nic. Jeden stánek fakt nikoho neohromí. 

Uvítal bych víc akcí v kulturáku, hlavně diskotéky a zábavy. Když už něco je, tak je to super, ale 

bohužel jsou podobné akce velmi vzácné. 

Zvysit frekvenci uklidu na detskych hristich. Casto potkavam zamestnance s karkou z TSNS,jak cely 

den striha 1 ker, namisto toho by mohl posbirat neporadek u detskych hrist. 

Chybi skatepark resp. hřiště pro koloběžky. Kultura v létě je, v zimě neexistuje ( zřejmě je to ale 

covidem). V knihovně chybí modernější studijní literatura. Vidím tam "pouze" beletrii. 

Kulturní akce včetně rozsvícení stromku byly z důvodu COVID histerie zrušeny. Obce v okolí 

fungovali víceméně normálně 

Proč se hřiště na hokejbal v zimně nevyužívá na bruslení, pro děti která nejsou součástí nějakého 

kroužku jsou hřiště na Kocourku nevyužitelná. Když byla stará byla na nich dětí hromada a teď...? 

Viz předchozí komentář, plus veřejné sportoviště, které je během víkendu uzamčeno je opravdu 

platné... Děcka musí přelézat pres plot, starší občané si můžou rovnou nechat zajít chuť 

V NKC bych ráda viděla, co se tam opravdu koná celý rok. Tedy nějaký rozpis pro veřejnost jako to 

mají v sokolovně, kde je to vyvěšeno na dveřích. Myslím si, že i v novinách by mohlo být vše vyspáno 

dříve. Někdy si koupím noviny a už je po akci. Tedy doporučuji ještě dřívější uveřejnění informací. Kladně 

hodnotím letní kino, ale mohlo by být častěji. Zájem o to byl. Hlavně pro mládež nad 15 let. Pro mládež 

nad 15 let toho zde moc není než je. Sportovních aktivit si myslím, že je ve městě celkem dost. Možná 

udělat nějakou inline dráhu - třeba okolo fotbalového hřiště. Nevím, kde si zde mohu zabruslit. 

V loňském roce se povedl zrealizovat projekt pro cyklisty u fotbalového hřiště. Super práce, ale 

chtělo by to letos dotáhnout. Nějaká pořádná lavička, pevný odpadkový koš atd. Dnes je to tam zaváté 

odpadky a neutěšené. Dráha ještě drží. 

Akce v Kulturní domě, by měl také vymýšlet někdo, komu není 60 

prosím opakovaně o slušné fitness centrum - posilovnu 

Málo skateparků/sportovišť pro skejťáky-koloběžkáře 

Chybí dětské hřiště pro batolata a předškolní děti například v Texasu. Co tady velmi chybí a co 

bychom uvítali (z našeho hlediska máma na mateřské dovolené, malé dítě) je: dětská hernička za 

nepříznivého počasí. Více akcí pro batolata a předškolní děti. Dětský koutek s posezením. 

Dětské hřiště chybí na fotbalovém hřišti, neutěšený stav a nepořádek na fotbalovém hřišti. 

Velmi chybí pískoviště na hřišti u biosky. 



 

 

nedostatek zážitkových míst pro dětí ZŠ (skate park / inline dráha / cyklodráha / lezecká stěna ) 

veřejná sauna /viz příklad sauna Rynholec u fotbalového hřiště 

Uvítali bychom hřiště v blízkosti vodojemu... i přesto že tu jsou rodinné domky a je tak počítáno s 

tim, že mají děti v této části zahrady, nic v této blízkosti neni a za nás maminky to tady chybí... 

Upřímně, pro mladé je tady hlavně Růžek, co s nimi navázat nějakou spolupráci? 

Ad kulturní akce v NKC - málokdy si vyberu, málo koncertů 

Absence poradneho detskeho hriste, s prolejzackou, parku, kulickove drahy, s nejakou vodni 

atrakci... Nic. 

Ve městě je vlivem výstavby apod. stále více rodin s malými dětmi, ve městě nejsou vhodné ani 

vnitřní ani venkovní prostory pro trávení volného času. Jediné dobré hřiště je u Biosky. V zimě vnitřní 

prostory žádné. Není zde ani, kde jezdit s malými dětmi na kole. Muzeum nabízí zajímavé výstavy, pro 

mladší děti by však byla zajímavá vhodnější koncepce - "koukat a nesahat" je spíše zátěž pro všechny než 

příjemně strávený čas. 

Vhodná by byla další kavárna/cukrárna pro (a nejen) matky s dětmi, Kaffka o víkendech nestačí. 

Ke sportovištím: u tenisového kurtu je retardér kvůli bezečí těch, co kurty používají. Titíž lidé řídí 

bez problému 70 km/h v zóně 30, když tam jedou hrát. 

Dětská hřiště ve městě opravdu nejsou chloubou, zejména v Křivoklátském sídlišti. 

Chybí tady bazén, venkovní koupaliště a sauna. Pro děti by mohl být ještě další hřiště veřejné 

přístupné a nápadité, aby se vyzily víceméně všechny věkové skupiny. 

Ocenila bych více bezpečného venkovního hracího prostoru pro děti, velmi nám tu chybí např. 

pískoviště (bydlíme na sídlišti Křivoklátská). Myslím, že nejsem sama, kdo by také ocenil např. renovaci 

malého hřiště v ulici Zahradní, jehož stav je momentálně neuspokojivý. 

Vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené je nulové. Není zde k dispozici žádná dětská hernička 

nebo místo zejm. v zimních měsících, kde by rodiče mohli společně trávit čas se svými dětmi. Dětské 

hřistě v křivoklátském sídlišti je velmi často plné odpadků od teenegerů, kteří se zde zejm. v letních 

měsících schází a popíjejí a zanechávají po sobě bordel. Jelikož hřiště není plně oplocené, děti z něho 

mohou kdykoliv utéct a zejm. opět neposlušní pejskaři, kteří procházejí skrz nechávají psy vykadit přímo 

na hřišti. Několikrát jsem zde uklízela psí výkaly. Určitě by bylo vhodné hřiště zcela oplottit se vstupní a 

výstupní brankou a dát zde více laviček. Pozornost by si jistě zasloužil plácek naproti paneláku č. 1137, 

kde se nachází kovová prolézačka a pískoviště, které se stalo spíše velkým kočičím záchodem. Toto místo 

by jistě uvítalo nějakou obnovu ( nové herní prvky, nové lavičky, prolézačky, obnovu případně zrušení 

pískoviště a nahrazení něčím jiným). 

dětská hřiště naprosto nevhodná pro předškoláky, z hřiště zmizelo i pískoviště houpačky pouze 

pro velké děti, prolézačka velká pro malé děti 

Dětská hřiště by potřebovala častější údržbu a také obnovu. V mnoha sousedních obcích jsou 

hřiště modernější a nápaditější. V knihovně by mělo být otevřeno každý den. 

Detskych hrist je zde zalostne malo. Je na nich neporadek. Sice se hriste v Krivoklatske renovovalo, 

ale kdo ho vymyslel, moc u toho nepremyslel, nebo nema deti. Pro male deti nevhodne, nedostanou se 

bez pomoci na klouzacku, ktera je i dost vysoka. Chybi houpacka (kos) pro uplne nejmensi. Piskoviste 

zmizelo, byt je tam stale dost nevyuziteho mista. 

Nechápu proč je hřiště na Kocourku neustále zamčené 



 

 

Za kulturní akce pro předškolní děti chválím spíše veřejnost, která akce pořádá nezávisle na 

městu. Hřiště jsou krásná, opravená, ale opět, z Tovární máme nejblíže biosku. Tam než se dostaneme, 

je dítě vyřízený (a maminka taky). Pro starší děti vím že je zde spousta kroužků, to zase chválím. Co se 

kultury týče, tragédie je to pravé slovo. Covid necovid, tady prostě chcípl pes. Díky bohu za Růžek, kde 

občas nějakou akci připraví. Ty neustále odkládané koncerty v Duu snad rovnou raději zrušte. 

Pro mladé rodiny a děti je město absolutně nepřátelské, byť jsou jeho budoucností a do značné 

míry mladé rodiny pracující v Praze, město i živí. Naprosté nepochopení demografické proměny města. 

Posilovna v hale BIOS by si zasloužila rekonstrukci 

Knihovna: nevyhovující otvírací doba, vzhledem k tomu že značná část obyvatel za práci dojíždí 

bych uvítal posunutí otvírací doby např. 09:00-19:00. 

Opet se opakuji, ale jedno malé detske hriste s prolezackami na jedno velké sidliste je strasne. 

Deti si tam lezou po hlave, s malými detmi tam ani nelze jit protoze jsou tam vetsi deti co si hrají. 

Nejlepsi by bylo po celem sídlišti různé postavit hrací prvky aby se deti rozmístily. Dalsi skoda je písku na 

kterém si deti hrály, jedine plus davam konecne za kolotoč pro deti. Jedine dobre hriste je u BIOS , ale to 

je na druhem konci města. 

Chybí tu vyžití pro větší děti, velmi by ocenily skatepark. V dnešní době již je skoro v každém 

městě. Nemají kam chodit. Dětská hřiště nejsou již pro ně. Kulturní program také máme velmi slabí, např 

Stochov má více kulturních programů i pořadů. Pro děti jednou za měsíc kulturní program. 

Dětské hřiště v Křivoklátské - Nespokojenost 

Co že to nechal koupit místostarosta do nkc za vyxvajlant na vstupenky? Za nehorázné peníze? 

Aha to vlastně používají v O2 aréně. Tady se to hodí taky 

Chybějící slušně a moderně vybavené fit centrum 

Chybějící slušně vybavené fitcentrum 

Dětské hřiště v okolí školy pouze u "Biosky" - hřiště u Lidlu - katastrofa, jiné jsem neměla tu čest 

vidět a poznat 

Nelíbí se mi, že vše co se týká dětí vše je zpoplatněno! 

Lepší informovanost o kulturních akcí. 

knihovna - možnost vracet knihy každý den. 

Na sídlišti naprosto chybí klidové zóna pro st. občany (lavičky na posezení). Mělo by se obnovit 

hřiště pro předšk. děti mezi paneláky (poblíž přilehlého parku). 

chybí skatepark 

Ve městě se rozmohly koloběžky a chudáci děti nemají kde jezdit a odevšud je vyhánějí!! - pro ně 

skatepark!! 

Nedostatek hudebních produkcí, Pop- známých skupin a interpretů 

chybí tu sauna! 

doplnění laviček u polikliniky 

Proč není, nelze v N.S. postavit bazén? Velmi chybí velká škola, školky a dojíždí se!!! 

zařízení a možnosti pro seniory - více propagovat! i senioři mají PC! Není na místě hodnotit např. 

kulturní akce, když téměř 2 roky nebyly! Jinak absence propagace kulturní oblasti, např. na fcb! Před KC 

a MÚ projde malé množství lidí! Plus za rezerv.systém. 

Častěji kino:-) Koupaliště chybí, chybí tu běžná restaurace na oběd. 

absence běžné restaurace 



 

 

Navštěvujeme také muzeum a cvičiště pro psy 1 - cvičiště pro psy v Pecínově 

Za kulturou jezdíme na Stochov, tam je mnohem více možností. 

Městu chybí bazén, skatepark, vodní prvek na náměstí pro malé děti!! Udělejte městskou 

restauraci se zahrádkou :-) 

Postrádám tématické trhy na náměstí, sportovní akce, koncerty 

Chybí dráha na inline bruslení 

volný čas- akce pro seniory- na vysoké úrovni klub cesty za po 

Bylo by dobré postavit skatepark pro starší děti. Nemají kde jezdit na koloběžkách. Stále se 

vyhánějí!! 

nevyužívám 

Nedostatek hřišť pro malé děti. 

V případě nepříznivého počasí není možnost kam vzít děti. 

Chybí dětské klubovny, dětská centra pro nejmenší 

Sportoviště - vím jen o jednom - na Kocourku využití pro seniory - nemohu posoudit, mám svoje 

aktivity. 

Málo vybavená dětská hřiště pro předškolní děti. 

Špatné parkování u haly BIOS. Z kulturních akcí uspořádání např. food festivalu. 

Velká spokojenost s knihovnou N.S., ochotné pracovnice. 

na náměstí chybí venkovní posezení s občerstvením, zahrádky v letním období. 

Nic pro děti s kolama a koloběžkama. Teenageři po večerech na hřištích pro mrňata. 

Udržet tenisové kurty. Dokončit um.osvětlení na fotbalovém hřišti. 

co takhle cyklostezka kolem dolu až do Lán? ke hřišti - skoro rovina 

Rybník Na Hrázi - zapáchá, nevzhledný - nepořádek 

Větší nabídka kulturních akcí! 

Pochvala ! 

Nadstandard je SeniorTaxi, vhodná byla další kavárna/cukrárna i pro děti, Kaffka nestačí 

 

  



 

 

Otázka 0406: Sociální a zdravotní. Další oblast (případně komentář k 

Vašemu hodnocení výše): 
 

 

Poliklinika : vyhovující prostory, dostupnost OK, ale parkování na úkor zeleně je chyba. Kompletní 

odstranění zeleně z areálu není dobré řešení. Trávník vpředu měl být lépe využit k osázení stromů a keřů 

a k umístění laviček. Obecně platí, že parkovacích míst nebude nikdy dost kvůli lenosti lidí. Takto bude ve 

dvoře parkovat úplně každý, tedy i ti, kteří by jinak mohli přijít pěšky, takže odstranění zeleně tak 

vnímám jako zbytečné. 

Chybí zde výrobní firmy. 

Budova polikliniky vypadá z venku hezky ale vnitřní část by potřebovala větší rekonstrukci. 

- poliklinika by měla mít centrální webové stránky s aktuální otevírací dobou jednotlivých ordinací 

a také a aktualitami - např. dovolená nebo změna otvírací doby, popř. potřebné dokumenty pro ošetření 

pacienta atp. 

Poliklinice chybí přehledné webové stránky, kde budou uvedeny aktuální otevírací doby i aktuality 

ze všech ordinací 

Děkujeme, že bylo možno nechat se očkovat proti covidu-19 přímo v Novém Strašecí. 

Sice nevyužíváme, ale oceňujeme nabídku senior taxi. 

Vadí nám, že se nepodařilo zabránit zavlečení nákazy covid-19 do domova důchodců. 

Vážíme si vedení města za to, že zprostředkovalo očkování proti covidu v Novém Strašecí. 

Kritizujeme město Nové Strašecí za to, že očkování proti covidu neprobíhalo po celou dobu pandemie, 

ale že probíhalo jen v některých obdobích pandemie a v jiných obdobích neprobíhalo. 

Polikliniku jsem použil dvakrát při testování na Covid, jehož dostupnost ocenuji. Parkování je 

docela bída, parkoviště je malé. 

Lékaře zatím máme, ale jsou to starší lidé. Je to časovaná bomba. Řešit to až post není příjemné, 

měli bychom je lákat už teď. Vyhledávat je a komunikovat s nimi, ptát se, co by potřebovali. Ve městě 

chybí min. další dětský lékař, praktik pro dospělé a stomatolog. Interiér polikliniky potřebuje zásadní 

modernizaci, když člověk vejde dovnitř, tak se mu znatelně přitíží :D Do pěknějšího prostoru bude snad i 

snazší zvát odborníky, aby zde provozovali své ambulance alespoň některý den v týdnu, což mi přijde 

fajn, že tak funguje a lidé nemusí dojíždět. Mohla by se také sledovat spokojenost s jednotlivými lékaři a 

snažit se případně přilákat lékaře z okolí lidmi oceňované a oblíbené. 

Cením parkoviště u polikliniky. 

Dostupnost míst v domově pro seniory - velmi nespokojený. 

Pracovní příležitosti jsou bohužel omezené kvůli občanům, kteří tu mají problém se stavbou 

jakékoliv jiné haly než pro Lidl,penny a billu. 

Myslím, že by bylo fajn spřátelit školku s domovem pro seniory, něco jako čtení pohádek nebo 

společně kreslení (kdo by chtěl). Mohlo by to obohatit obě strany. Spousta dětí už prarodiče nemá a 

senioři naopak bývají osamělí. Jinak poliklinika je, co se týče čekání, strašná, ale to už je asi běžné všude. 

Více rozšířit lékařská střediska. I třeba pohotovost… 

Parkoviště u Polikliniky skvělé, nicméně psát si papírky za okno mi přijde spíše jako provizorní 

řešení a doufám, že bude brzy dořešeno lépe 



 

 

Není zde možnost přivýdělku a nebo najít si dobře placenou práci tady. 

Dostupnost lékařské péče je žalostná. Nedostatek pediatrů i lékařů pro dospělé, nedostatek 

zubařů. Město se rozrůstá a počty lékařů zůstávají. 

Vybavenost, čekací lhůty u přetížených praktiků. Zdravotnictví se postupně zhoršuje. 

Lékařskou péči ve městě vůbec neužívám. 

Zubaře jsme hledali, máme v Zehrovicich. Dětský doktor? Lidi jezdí už s dětmi na Stochov třeba, 

tady není místo… a můžeme pokračovat dál. Praktik pro dospělé? MUDr XXX je děs běs, ostatní lékaři 

nepřijímají, jezdíme do Prahy. To proste chcete… 

Poliklinika jistě vylepší své služby, když se vylepšují i parkovací místa. 

Nedostatek zubařů, ale to je globální problém. 

Prostory uvnitř polikliniky, co jsem viděla, nic moc. Zvenku pěkné. Nové parkoviště - OK přibyla 

místa na parkování. Jinak hrůza - zničená zeleň a parkoviště je hned u domu, kde bydlí lidi. 

Je super, že se něco dělá s prostory polikliniky, začíná to tam být příjemnější. Dál vidím problém v 

přetíženosti dětských doktorů. 

Oceňujeme nové parkoviště u Polikliniky 

Chybí mi tu pohotovost 

Třeba oční ambulance má stop stav a skoro 80ti leté paní řeknou ať se objedná jinde! Smutné 

jednání 

Pracovní příležitosti jsou veskrze nulové,na druhou stranu to není kritika města a obzvláště 

příležitosti typu práce v halách,které se snad nepostaví, nejsou pro Strašecí zapotřebí. 

Polikliniku nevyužívám často, ale hodnotím pozitivně možnost testování na Covid v místě bydliště. 

Chybí zubaři. Pracuji z domova pro zahraniční společnost. V naší oblasti znatelně chybí rychlý 

internet (ideálně optika, stovky Mbs) 

Parkování v poliklinice bylo omezeno na 2hodiny v době Covid testování -to je smad naschvál. 

Navic, kdo chodí k lékaři, ví, že jse objedná na 9:00 a na řadu jde ve 13:00 a to je ještě rád.... 

Je podle mne chyba, že se město nesnažilo udržet zubní odrinaci po Mudr. Blechové. Město by se 

mělo maximálně snažit podporovat udržení širokého spektra lékařů ve městě. 

Ochotný personál sociální a zdravotní služby. Problém je se zubaři. Zubař má ještě 2 ordinace, a 

tak jsem se po dvou letech překládání termínů rozhodla jezdit do Brandýska k paní doktorce, kde vím, že 

když se objednám, tak mě také ošetří. To se týkalo celé naší rodiny. Nevím, zda se zde něco v tomto 

ohledu zlepšilo. U jiné doktorky děti platily za jeden kaz 2000,-Kč. Účet už nemám. Velice si vážím práce 

pana doktora Cibulky. Je potřeba však uvažovat o tom, že bude nutné za něj brzy najít náhradu. 

Bohužel chybí rentgen ve Strašecí. Poliklinika se velmi vylepšila, už se tam neštítím chodit a 

používat WC. Díky tomu je teď nejhorší sociální zařízení v hale Bios. 

Oční ordinace je katastrofa, celá poliklinika je dosti postkomunistické prostředí 

Brigády pro studenty jsou zde nulové. 

Velmi postrádám dětskou pohotovost. 

Bydlím ve městě pátý rok, všechny lékařské služby využívám v Praze 

Parkovani u polikliniky je hezké ze bylo uděláno nové parkoviště, ale i tak kapacita někdy nestačí. 

ocenila bych lepší dostupnost stomatologické péče pro děti i dospělé 

Je výborné, že jste vybudovali parkoviště u polikliniky. Stejně tak je skvělé, že je ve městě 

záchranka. 



 

 

Parkování u polikliniky i prez vybudování nového parkoviště je kolikrát nedostačující 

Jednoznačně je zde nedostatek zubařů a dětských lékařů. A gynekologických lékařů vlastně také. 

Získat zde zubaře a pediatra je za trest. A pokud půjde do důchodu pan doktor Cibulka, zbyde nám tady 

velký špatný. 

Lékařské služby: nedostatek zubařů ve městě Poliklinika: parkování které se vybudovalo je dle 

mého názoru nedostatečné vzhledem k možnostem které prostor poskytoval. 

Doktori vsichni stop stav takze k nicemu 

Pracovní příležitosti ve Strašecí, třeba na úřadě? Tak to nevím, dělají tam většinou mimo městský. 

Dlouhé i hodinové čekání v nedůstojných čekárnách na vyšetření 

obnovení RTG pracoviště 

poliklinika - dostupnost všech lékařů každý den. RTG - není stále v provozu. RTG - aby byl dostupný 

také každý den. 

Není zubař, 2x zubař - mají prý plno 

málo praktických lékařů 

Chybí RTG, byla by třeba větší rehabilitace!! 

Všeobecným problémem je dostupnost a kvalita zubní péče. 

Děkuji za parkování u polikliniky a "zkulturnění". 

po nezastavování linky 304 na zastávce Nové Strašecí žel. stanice je dostupnost pro občany z 

oblast. nádraží horší než např. z Rudy. Regionální linky moc často nejezdí. 

v případě potřeby mám žádost do peč.domu 

chybí - praktický lékař, zubař, rentgen, rehabilitace 

Není zubař! 

nefunkční RTG 

Na vnitřních prostorách polikliniky se zastavil čas v roce 1960 

Chybí zubaři. 

oční a zubní - nedostupné !!! 

Neúnosné objednací doby. Nefunkční rentgen. Rehabilitace v poliklinice nestíhá. 

lékařské služby - dobré 

Bydlím zde pátý rok, všechny lékaře mám v Praze 

 

  



 

 

Otázka 0511: Vzdělávání. Další oblast (případně komentář k Vašemu 

hodnocení výše): 
 

Jídlo ve školní jídelně jsem neochutnala, ale občas bych chtěla znát toho kdo ty jídla vymýšlí pro 

malé děti je dost obtížné vysvětlit jim třeba daný oběd. Zlatá klasika. 

Jídelna vaří prepeprena jídla. Děti dostávají nakládané papriky, které se hodí spíš někam do 

hospody. V polévce plavou obrovské kusy hub. Toto přece děti odradí. 

Ve městě chybí alternativa k ZŠ Komenského. 

- nedostatečnou kapacitu ZŠ řešit vznikem 2. ZŠ personálně i místně nezávislé na stávající škole 

Malá kapacita pro skolkove děti (i pro základní vzdělávání). Zvyšování kapacity pomalé a silné 

nedostatečné. 

- město se rozvíjí a dětí přibývá, každý rok se přistěhuje počet dětí odpovídající téměř jedné 

školkové nebo školní třídě - základní škola praská ve švech - lepší řešení, než nafukovat stávající školu, je 

založit 2. ZŠ - oddělenou místem i personálně - chybí 1-2 školkové třídy, situaci je třeba řešit rychleji - s 

dostavením nových bytů v Křivoklátském sídlišti už bude situace neúnosná 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dětí by město mělo řešit navýšení kapacity mateřských 

škol. 

Jídlo ve školní jídelně je pro děti zbytečně moc slané a kořeněné. 

Navrhuji: zřídit druhou základní školu, oddělenou od ZŠ personálně i místně 

Kapacita školek a už i školy je nedostatečná, mohla by vzniknout nová malá škola, která by nabídla 

alternativu k velké škole pro ty, komu by více vyhovovalo vzdělávání např. v malotřídce s lesními prvky a 

pod. 

Jsme rádi, že v Novém Strašecí existuje včelařský kroužek pro školáky. 

Ve městě chybí dětská skupina pro malé děti od 2 let, školka s prodlouženou odpolední výukou, 

školka více alternativně založená, chybí tu jakási pestrost v těchto věcech, která by rodičům pomáhala s 

výběrem, nástupem do zaměstnání a pocitu, že dítě je na správném místě. // Strava ve školkách mi 

přijde zbytečně složitá a děti jídlo odmítají, pomazánky z kaprů, tofu, jater, polévky jako cibulačka, 

gulášovka, luštěniny v neatraktivní podobě - tohle v 21.st, zbytečná práce kuchařek a vyhozené peníze 

rodičů. Na druhou stranu sladké nápoje po celý den. Malé děti se učí žít jen na cukru. Jedí sladké svačiny 

a sladké pití. Navrhuji jednodušší oblíbená dětská jídla a k pití vodu, pokud je k něčemu přemlouvat tak k 

čerstvému ovoci a zelenině. Osobně je mi jedno, zda moje dítě bude mít ve 4 letech rádo kapra, 

cibulačku nebo guláš. Chci aby přišlo ze školky najedené, snědlo kousek ovoce, zeleniny a libového masa. 

Ve škole chybí přírodovědný kroužek. 

(ne) plánování kapacit mateřských škol s odvoláváním se na křišťálovou kouli je ukázka arogance a 

neschopnosti. Vedení města není schopné dát smysluplné stanovisko, jak bude nedostatek míst řešit. 

Ve školní jídelně nelze už moc jíst ty zdravé blafy po změně kuchaře(delší dobu). Nic osobně proti, 

ať tam mají zdravou možnost, ale 40% polévek se prakticky nedá jíst. Hlavní jídlo stále přijatelné a 

některé dokonce velmi dobré. Ale jak dokážou zničit polévky je nepředstavitelné. Hlavně rybí. Chudáci 

školáci =/ 



 

 

SC Nové Strašecí dělá obrovský kus práce a jsem za ně opravdu moc ráda. Lukáš si s dětmi skvělé 

vyhraje a je to cenově dostupné. Jsou velmi flexibilní a světelným dětem se skvěle venuji. Myslím, že by 

to město mělo nějak podpořit, protože bez nich by tu byla jen Cvička, která je dost drahá a neflexibilní. 

Mrzí mne, že se nedostává kapacita školek pro přespolní děti, které chtějí po školce pokračovat s 

dětmi/kamarády dále do školy prvního stupně. 

Ředitel ve škole nechce nic řešit ani učitele. Spíše proplouvají a berou peníze za min než by měli 

dělat podle mě. Když dítě něco nechápe odkážou je na rodiče nebo doučování. Stravování je nefér. Děti 

dostanou k jídlu 2 nebo 3 bramborové knedlíky bez možnosti přidání a důchodci klidne 20 i 30? To je 

strašný. 

Ve školní jidelne mi nektera jidla (nekdy obe najednou v jeden den) neprijdou uplne vhodna pro 

mladsi skolni vek. 

Ve školní jídelně by mohla byt jídla více vařena pro děti. Drtivá většina jídel mi přijde vážená spíše 

pro seniory co si chodí do kastrulku 

Školní jídelna zaznamenala v posledních letech velké zlepšení. Bohužel se mnohdy stává, že dítě 

nedostane, co mělo objednáno. Rozdává se v rychlosti to, co přijde pod ruku bez ohledu na volbu oběda. 

Na základní škole hraje v kvalitě výuky velkou roli, zda je dítě v matematické třídě nebo ne. Pokud 

ano, je to super, pokud ne, je to podprůměr. Aspoň taková je s zkušenost naše i našich známých a 

vyplývá to myslím i ze srovnávacích testů. Je otázkou, zda by pomohlo zrušení konceptů výběrových tříd, 

má to výhody i nevýhody. Ale rozdíly mezi žáky se takto bohužel jen prohlubují. 

V souvislosti s vyžitím, např. naučná stezka, kde by se děti učili o přírodě, apod. Naučná, zábavná, 

s úkoly, apod. Jako jsou jinde. 

Takže o kapacitě v MŠ se bavit nemusíme, to město NS vůbec nezajímá, ze rodiče nemají kam dát 

děti. Udělat třídu na Rudě byl super nápad a dál? Tohle město nutně potřebuje další školku s školní 

přístavbu. Otvírací doby? Do 17 hod bylo lepší… většina lidi odjíždí z Prahy. Kvalita MŠ je různorodá… 

Kocourek Top, Lesík hrůza. Chování strašný k detem… 

nemohu hodnotit 

Mému dítěti, které je narozeno 13.9. hrozí, že nebude letos přijaté do školky, takže kapacita 

školek už loni absolutně nestačila. Ještě se těším, kolik dětí z Ukrajiny příští rok dostane přednost 

přednost před našimi. 

Jídlo z jidelny, mnohdy nepozivatelne. Buchta jako hlavni jidlo za 32 kc je naprosto 

neakceptovatelny pokrm pro dite. 

Nedostačující kapacita MŠ, děti narozené na podzim mají problém se dostat. 

množství volných míst ve školkách je dlouhodobý problém a nekoresponduje s populační křivkou 

Distanční výuka hodně naboural úroveň znalostí a dovedností jak předškoláků tak školáků. 

Doporučil bych zavést výchovu slušného chování do školních osnov a finanční gramotnost pro náctileté 

Provozní doba do 16:00 je v mateřských školách v dnešní době málo a chce to posun aspoň o 30 

minut. Mnoho lidí dojíždí za prací do Prahy a dostat se zpět do Strašecí do 16:00 je velmi problematické. 

Když jsem byla zaměstnána na hl. pracovní poměr v Praze, nebylo absolutně možné stihnout 

vyzvednout dítě ve školce v 16:15 h. Školka by měla být otevřena minimálně do 17:00 h. Spousta matek 

žije ve stresu, že nestihnou dítě vyzvednout. 

Skolky, skolky, skolky! Prosim, udelejte s tim konecne neco, aby mistni deti mohly navstevovat 

mistni skolky. 



 

 

Škola učí málo praktické věci, neučí, co děti budou potřebovat, resp. jak budou žít (psychologie, 

týmová práce, analyticke/kritické myšlení, programování). Současně málo podniká exkurze do "života" 

(továrny, doly, úřady, policisté, hasiči, sportovci). Děti nezískají přehled. 

V září kapacita školek nesla navýšit kvůli zde bydlicim občanům, kteří pracují. Nyní jsem slyšel, že 

se uvažuje o vytvoření skolky pro obcany z UK, kteří nepracuji... 

Jsem pracující občankou Nového Strašecí a musím vozit své děti na Rudu? A matky, které jsou 

doma na mateřské s dalšími dětmi pro ně místo ve školce je?!?!?!?!?!?!?!?!?! 

CO se týká jídelny, tak ne vždy dětem chutná kombinace potravin. Kladně hodnotím kroužky pro 

menší děti a také výlety. Ve škole je to vždy o učitelích. Ne každý je dobrý. Doporučuji, aby děti dopředu 

věděli, že se mohou něčeho zúčastnit. Na stránkách je většinou informace, že něco již proběhlo. Tak to 

někdy děti mrzí, že o tom nevěděly. 

Ke stravování ke školní jídelně mohu říci jediné, přestaňte pepřit polévky! Krmíte především děti 

nikoli dospělé osoby. Ti, co to potřebují si mohou přisolit či připepřit, ale odstranit už to z jídla nejde. 

Školní jídelna by to mohla dělat i lépe, stačil by odborný dohled Škola by se měla zaměřit na 

praktické dovednosti, dneska se dá téměř vše najít na netu 

prodloužení provozní doby v MŠ 

Kvalita předškolního vzdělávání se nedá vyjádřit, protoze každá ucitelka ma jiny přístup, jiné 

vzdělání. Mladé ucitelky mnohdy ani neumí hrat na hudební nastroj. Dle mého názoru by měly být 

především mlade ucitelky vzdelavany ve hře na hudební nastroj a také ve schopnosti diagnostiky dítěte. 

Zaměstnavatel by se měl snazit o to, aby si ucitelky dodelaly minimálně bakalářské vzdělání v oboru. 

Otevírací doba mateřských škol je uplne v poradku. Kdyby byla například do 7 hodin do vecera, rodice by 

tam stejne deti nechavaly. Zaměřila bych se spíše na kontinuální vzdělávání učitelek. Zřídila bych také 

přípravnou třídu pro odklady školních docházek. Kde by pracovala kvalifikovaná ucitelka. 

Samozřejmě víme, že Nové Strašecí je menší město a školek je tu dost,ale kapacita je přesto malá. 

Ve školní jidelne mohu říci ze vari dobre ale vůbec ne vzhledem malým dětem. Uvítala bych více 

klasické české kuchyně na kterou jsou malé deti více zvykle 

Často přesolené a překořeněné. Spousta jídel je moc nakombinovaná . Děti mají rádi jednoduchá 

jídla. 

výuka AJ - bohužel současný moderní trend výuky AJ nechápu, dle mého názoru není absolutně 

přínosný a po několika letech děti budou dle mého na střední / vysoké škole s AJ začínat znovu. Příprava 

na hodinu AJ pro rodiče dětí 1. stupně je téměř nemožná - krom slovíček bez souvislostí - učebnice je 

moderní a velmi nepřehledná. Pokud chce rodič s dětmi AJ probírat - musí si nastudovat jak vůbec 

učebnice funguje a komplet procházet knížku a hledat, co se vlastně bere. Děti po půl roce studia ani 

netuší jak se řekne já / ty / on. Nesloží dohromady jedinou jednoduchou větu. 

Družina by měla být pro děti do 5 třídy. Kapacita školek nestačí, ví se to dlouho … Školní jídelna - 

jídla chuťově dobrá, ale pro dospělého , nechápu množství pepře i v polévce! To děti na prvním stupni 

opravdu neocení !!! 

Straseci se stava cim dal vice prazskym satelitem. Coz prinasi populacni boom, stehuji se sem 

mlade rodiny s malymi detmi nebo v ocekavani. A, mozna mi neco unika, ale ja nevim o zadnem 

planovani , pruzkumech, propoctech, o tom ze se na to berou ohedy, ze si nekdo uvedomuje, ze uz ted 

kapacita skolky nestaci a za 2,3,4 roky bude potreba dvojnasobna a uz ted se melo davno stavet. To 



 

 

same s malym zpozdenim bude se skolou. Jsem na to velmi zvedavy... Existuje nejaky dlouhodoby, 

strategicky plan? 

Přetlak v mateřských školách je v posledních letech více než zřejmý a myslím, že je nutné toto 

řešit. Mám dítě narozené 12/20 a velmi ráda bych jej dala od září 23 do MŠ (již pracuji), v současné době 

sci-fi. 

Už by de mělo začít něco dělat s kapacitou školek, je to dost tristní a pro rodiče malých dětí, kteří 

musí nastoupit do práce, velmi náročné po všech stránkách. 

zkapacitnění MŠ by mělo být jednou z priorit i vzhledem k růstu počtu obyvatel města 

Kapacita MŠ by se měla navýšit. Je to velký problém. Zřízení třídy na Rudě pro děti z Nového 

Strašecí je sice určitý kompromis, ale pro rodiče bez auta, s dalším malým dítětem (nemožnost dojíždět 

busem) je tato varianta zapovězená. Provozní dobu by bylo fajn prodloužit alespoň do 5 hodin. 

Chybi zajmove krouzky pro skolkove deti v ramci skolky. Provozni doba by mohla byt odpoledne 

delsi. Co kdyz nekdo dela napr. v Praze a nama sanci se pro dite do 16:30 dostat a nema ani kdo by jej 

vyzvedl?! 

Kapacita ve školkách je dlouhodobě neuspokojivá. Obávám se možného přijímání dětí navíc nad 

rámec již tak přetížených kapacit v souvislosti s přicházejícími lidmi do města, hlavně že tím utrpí kvalita 

vzdělávání a možné nepřijetí místních mladších dětí. 

Ach ty školky… To je tragédie ještě větší než ta naše nekultura. Město absolutně zaspalo, 

nereagovalo na nárůst porodnosti a teď jsou všichni v šoku, že školky neberou zářijové děti a škola je 

rovněž napěchovaná k prasknutí. Fajn, že se projektuje výstavba mega projektu na Čelechovický, nebo se 

staví v texasu.. nejdřív ze všeho by se ale přeci měl vyřešit problém školek a zdravotních zařízení. To by 

měl být bod číslo jedna. 

Viz výše. Kapacita škol je absolutně nedostatečná při současném plánování další a další výstavby, 

nereflektuje narůstající populaci ani její měnící se potřeby plynoucí z jiné věkové a socioekonomické 

struktury. 

Nabídka jídel ve školní jídelně, je nepřiměřeně k dětem. Obsluha neochotná a protivná. Celkový 

dojem z jídelny špatný. Co jsme měli tu čest ochutnat, tak dosti podprůměrné. Přestali jsme docházet. 

Školní jídelna by určitě zlepšení unesla. Obědy pro dospělé a pidi kousky masa je k 

zamyšlení(sálatek oželíme). Zaměstnanci si nosí pěkné porcičky. 

Krouzky pro skolni deti by mohly byt vice nabizeny, clovek musi hodne hledat a ptat se znamych 

co vubec treba zde pro deti je, jsou tu i krouzky, ktere se cvici v budove skoly a nikde to neni uvedeno 

Nejlepší pro kvalitu vzdělávání by byla existence druhé školy, např. alternativní vzdělávání. 

Strava ve školní jídelně je na hrozné úrovni, co se týče druhu jídel, nikoli kvality, děti nejsou 

gurmáni a jídla, co jsou v nabídce by si kolikrát nedali ani dospělí. Uvažuji, že dítě odhlásím, jelikož věčně 

nejí. 

Děti mám velké, nemohu posoudit. 

Kroužky pro náctileté - většina zaměřena na sport, nabídka není různorodá! 

ke stravování - malé porce, nemohou si jít přidat a nepříjemná obsluha na výdeji oběda na 

2.stupni 

Nemohu hodnotit, nemám konkrétní informace o MŠ a ZŠ. 

ke školní výuce - nechat děti více vyběhat, třeba řízeně o přestávkách. ke kvalitě školní družiny - 

paní družinářky by nemusely prý tolik křičet, častěji chodit ven. 



 

 

Někteří učitelé zdejší ZŠ = tragédie! Čest výjimkám. 

stravuji se ze školní jídelny 

k provozní době MŠ komentář - mohla by být možnost docházet do 8:30 Loni během covidu jsem 

párkrát přinesla jídlo ze ŠJ pro děti domů. Nedalo se to jíst, překořeněné, rozvařené, nechutné. Raději 

bychom připlatili za kvalitnější jídlo. 

více míst v mateřských školkách 

Stálá lékařská služba - pohotovost + lékař a zubař 

ke stravování ve školní jídelně - předražené! 

šikana od učitelek na 1.stupni, nedostatečná kvalifikace učitelů, odmítavý postoj vedení školy k 

problémům dětí a rodičů. 

Zlepšit polévky ve školní jídelně. Vícekrát řízek a smažený sýr :-) 

Chápu, že učitelů je nedostatek, proto učí i lidé, kteří by učit neměli 

Provozní doba v MŠ - max. do 16h.. Dětí co je tam matky strčí ráno v 7h. (a jsou na MD??), a chodí 

je vyzvedávat po 16h. a kdyby mohly přijdou až po 18h. (P.S. - píše babička) 

Nemohu hodnotit, netýká se mě 

Dostupnost vzdělání včetně LŠU velmi dobrá 

 

  



 

 

Otázka 0617: Správa města. Případný komentář k Vašemu hodnocení 

výše: 
 

 

Mrhání penězi např. při "opravě" silnice na Žižkovo náměstí... 

Možnost občanů podílet se na rozhodování o řízení města : Jak to máme udělat ? Proč musím 

poslat dotaz předem, když se chci na něco zeptat na "Zasedání zastupitelstva" ? Nedává to smysl.. 

dotazy vyplynou z toho co na zasedání uslyším. Hospodaření s prostředky města : Nepochopitelné 

příklady zde : hala Bios a guma na podlaze, ačkoli ji ani odborníci neschvalovali, a je tam... Druhý příklad : 

kruhový objezd : jak je možné, že je tak hodně nepovedený? Předpokládám, že by se k plánům stavby 

měly vyjádřit různé složky, včetně Policie apod. Možná ne ze zákona, ale konzultaci s nimi bych 

považovala při takto zásadní stavbě=investici za klíčovou. Tvar objezdu je teď nevyhovující a sklon 

nevhodný. Výstavba objezdu je příliš drahá záležitost na to, aby nebyla provedena precizně. 

Novostrašecký měsíčník : je zbytečně tištěn na křídovém papíře. Neuvažovali jste nad jednodušším 

neběleným recyklovaným papírem ? Web města : je trochu nepřehledný v tom smyslu, že není jasné kde 

co hledat. Např. jsme nenašli výsledky měření hluku z dálnice z 2021. Informační systém : posílat SMS o 

veškerých událostech, nastalých situacích .. i zpětně, např. nedávno nešel proud. Bylo by dobré se pak 

jen dozvědět důvod.. šlo by skloubit s aktualizací webu. Jakákoli novinka/změna/ oznámení/důležitá 

zpráva.... by se mohla automaticky posílat SMS či emailem těm, kteří by do systému byli zaregistrováni. 

Technické služby : obecně vše fajn, tedy to, co se týká sběru odpadů, ale zahradnické práce jsou bohužel 

na tragické úrovni. Přklad : zničené a posekané petrklíče (!!!) v jedné z ulic "Pětiletky", tráva vysekaná až 

na hlínu, stromy a keře nesmysleně vystříhané a polámané v Máchově ul... Řešení : zadávat tyto práce 

odborné firmě, nebo alespoň zaměstnance TS náležitě proškolovat v tomto oboru. Pošta : krátká otvírací 

doba v sobotu, kdy jejich služeb využívají hojně ti, kdo přes týden nemají šanci. 

Webové stránky města jsou velmi nepřehledné, cokoliv dohledat je velmi náročné. 

OK. 

Vysoká neochota pí. XXX ze Stavebního úřadu. Často od stavebníků požaduje věci nepodložitelné 

jakýmikoliv českými právními předpisy a ještě více tím tak komplikuje již tak nepřehledný a složitý 

systém českého stavebního práva. Pí. XXX má navíc v některých částech stavebního práva mezery a není 

tak schopna kompetentně vyřizovat požadavky stavebníků. Ze zkušenosti jeden z nejméně vstřícných 

stavebních úřadů ve Středočeském kraji. 

Proč nemá pošta otevřeno každý pracovní den od 8 hod? Proč po dobu rekonstrukce veřejného 

WC nebyla někde umístěna mobilní toaleta TOI TOI ? 

Mobilni rozhlas dle meho mohl daleko pruzneji zareagovat v souvislosti s ukrajinskymi uprchliky a 

vyzvat obcany k pomoci a spolecne sounalezitosti. 

- webové stránky města jsou velmi nepřehledné a většinou na nich nenajdu, co hledám - NKC by 

mělo mít své stránky podobně jako je má Městská knihovna 

Hala BIOS, nová podlaha je tragédie. Bohužel město vědomě vyhnalo dobře zajetý fungující 

sportovní klub s širokou členskou základnou. Namísto toho se vychází vstříc hybridnímu - modernímu 

sportu bez historie a ducha. 



 

 

hala Bios - instalace tvrdé podlahy bylo chybné rozhodnutí. Město vyhnalo dobře fungující 

basketbalový klub. Otevírací doba sběrný dvůr by mohla být delší i v jiné dny než jen pondělí a středa. 

Vadí nám zužování silnic ve městě při jejich rekonstrukcích. Vadí nám také jejich ohraničování 

obrubníky. Provoz na takových úzkých silnicích je totiž nebezpečný, protože dnešní automobily jsou větší 

než staré automobily. 

Pro občany je velmi nevstřícná forma účasti na zastupitelstvu - pokud není dotaz přihlášen 

předem, přijde na řadu až na konci, zastupitelé projevují dost malý zájem o sdělení občanů. 

Tvůrci novostrašeckého měsíčníku by se měli více inspirovat z místních novin jiných obcí. Určitě by 

tak přišli na nějaká vylepšení. 

Webové stránky města mají zastaralý vzhled a zastaralou funkčnost. Obsah webových stránek 

města je uspokojivý (tzn. mohl by být lepší). Doporučujeme vytvořit nové webové stránky města ve 

spolupráci s dobrovolníky ze spolku bubakov.net. Varujeme před tím, aby město zadalo vytvořit nové 

webové stránky města soukromé firmě. Bylo by to jistě drahé, výsledek by mohl být mizerný a došlo by 

tím k odtržení obyvatel města od správy jeho webových stránek, což by mělo za následek trvale nízkou 

kvalitu obsahu webových stránek. Zapojení místních dobrovolníků do tvorby a správy webových stránek 

města naopak přispěje ke zkvalitnění obsahu webových stránek, který je nyní pouze uspokojivý, a tudíž 

by mohl být lepší. 

Na veřejném WC jsem nebyla. 

Novostrašecký měsíčník je jenom chlubírna akcí pořádaných městem. Kultura jenom recykluje 

staré akce, zavedené a dobře fungující akce ruší (např. Běh J. Cimrmana), je to smutný pohled obzvlášť 

když město zaměstnává v NKC nejvíc lidí v historii. Letošní masopust byla velká ostuda. A to se ještě 

zaměstnankyně NKC nechají fotit jako jsou dobré a jak letošní masopust zvládly. Učitelé ZUŠ připravovali 

masopust roky a nikdy se nefotili, nikdy se nepotřebovali okázale ukazovat. 

Možná je to hodně o osobní preferenci, ale mě se nelíbí fasády, které město volí při 

rekonstrukcích, vše jen šedá, hnědá (sem tam žlutá). Jestli tohle je výsledek práce s architektem? 

nejmodernější stavbou města je kiosek na fotbalovém hřišti :D ten je opravdu moc pěkný. Jinak 

rekonstrukce obecně probíhají v posledních letech hojně a to jsem samozřejmě moc ráda. // webové 

stránky jsou na dnešní poměry dost zastaralé, jsem spokojena s mobilním rozhlasem a možností hlášení 

podnětů od občanů. 

Gymnázium zevnitř vypadá nehezky, např. podlaha z minulého století nevyvolává zrovna náladu 

sálající moderností. 

Veci na uradu se snazim resit digitalne. Nastesti jsem se setkal s ustretovosti. Informovanost: 

Prijde mi hrozne mala a slaba. Dnes kdyz je urcite polovina obyvatel digitalne a internetovo gramotna je 

smutne ze neni vetsi osveta k tomu ze bude napr. schuze. Vid poslednou schuzi 21.ZM zapis - ani jeden 

dotaz od obyvatel. Poslani Ukrajine 450 000, kdyz mesto potrebuje digitalni uredni desku nebo by se 

mohl udelat chodnik ulici Lipová?? Pan Bures se jevi jako inteligentni mistopredseda. Budu mu drzet 

palce v reseni veci mesta dal. Navstevuji treninky v budove nad hristem - je v hroznem stavu. Rozbite 

dvere, stare koberce, zabednene okna drevotriskovymi deskami... Opet - pokud by mesto podporovalo 

sportovni vyziti - lide by nesedeli zavreni v domech, chodili by se aktivne vyzit - interagovali s verejnym 

prostorem = nebylo by jim to tak silne jedno, jak se to jevi ted. (heslo: Co je mimo muj dum a zahradku 

me nezajima je v hlavach mnohych obcanu) Novostrasecky mesicnik? Zadny nam nechodi. Misto toho 



 

 

nam chodi reklamni sdeleni i kdyz mame na schrance - zadna reklama. Pošta - v pondeli od 10? At si daj 

nestrankovy den v utery.. To ma byt vtip? Casto dlouhe rady. 

Otevírací doba pošty! 

Prodloužit provozní dobu pošty. 

Velmi pěkně opravená Bioska. Zkrácená otevírací doba pošty. 

Naprosto chybí informace o záměrech vedení města v oblasti výstavby. Nově plánovaná zastavěná 

území budou mít zásadní dopad na životaběh současných obyvatel města, ale ti o tom nejsou 

informováni. 

TSNS má velmi krátkou a občasnou otvírací dobu. 

Některé akce, které se zde konají nejsou nikde uvedené, ani na webových stránkách, ani v 

měsíčníku. Občas jsou v měsíčníku informace, které jsou již staré, chybné či neúplné. 

Technické služby fungují, co se zeleně týče, jako někdo, kdo tomu nerozumí. Trávníky se sekají až 

do hlíny, keře se stříhají tak, že větve vypadají jako polámané a jejich údržba není pravidelná. Ale zase je 

to o lidech. Ne všichni to tak špatně dělají. Proto hodnotím TS za 1. Mně webové stránky připadají 

nepřehledné. Špatně se v nich orientuji. 

S úředníky je vcelku normální domluva, pokud došlo někdy k nějaké chybě, vždy se vyřešilo k mé 

spokojenosti. Jedině s panem XXX je domluva nemožná, nechápe, že je tam kvůli občanům a ne 

obráceně. 

Pošta stojí za tisíc ruských rublů, ale s tím asi nic neuděláte. Na ně bohužel nemáte vliv jako 

město. Jejich neustále měnící se doba musí být pro lidi se složenkami fakt radost. Ještě, že ti důchodci 

mají dostatek času na vše v důchodovém věku. Změna prac. doby bude zase teď za nějaký týden 

změněna. Jejich neschopnost změnit si to i na googlu je neuvěřitelná. Bohužel, státní podnik do kterého 

se cpou finance a konkurence schopnost nulová, služby 1,5/5 

Přístup na veřejné WC bez volného vstupu není logické. 

Ač to může znít zvláštně, tak máme skvělé popeláře. Samozřejmě že jsou hrdinové pro všechny 

děti, ale je od nich fakt moc hezké, jak během své jízdy mávají vážně na všechny strany a prostě lákají. 

Díky. 

Mobilní rozhlas posílá některé informace pozdě před akcí 

Ono je někde veřejné WC? Neslyšel jsem to ani. A hospodaření je strašné. Přijde mi, že na lidi 

kašlou a jen si mastí kapsy. Názory občanů nikoho nezajímají ani nápady, které mají hlavu a patu. Ten 

koktavého pan ve vedení města by se měl odstěhovat někam do Afriky ideálne nebo dál. To je pračlověk, 

kterej tam nemá co dělat. 

Někdy nedostatečná informovanost o některých zajímavých kulturních akcích, což je škoda. 

Málokdy jde na jednom místě zjistit, co se v našem městě koná. Růžek vs NKC, sportovní akce apod. 

Měsíčník - zoufalá kvalita obsahu. Chybí mnoho aktualit - než psaní receptů, lidi by zajímalo, třeba to, že 

se staví nové obchodní centrum, nové byty, že zanikla nejstarší restaurace ve Strašecí, změny v 

dopravním spojení, lékařské péči apod. Historické články pana Černého jsou ale velmi kvalitní. 

Webové stránky jsou jak za krále klacka 

Ad rozhodování ve spolupráci s občany - možností jak spolurozhodovat je dost (diskuse s občany, 

ankety, průzkumy, možnost poslat podnět), bohužel je to někdy kontraproduktivní. Kdyby se diskutovalo 

o přestavbě školy, což někteří jedinci kritizovali, že se diskutovalo málo, tak je dnes škola pořád stará. 

Podobně diskuse kolem náměstí, vodního prvku - jen se diskutuje, ale nic se následně nestane. Radnice a 



 

 

zastupitelstvo by měly jednat na základě mandátu od občanů, co dostali ve volbách. Samozřejmě diskuse 

a prostor pro vyjádření je dobrá věc, ale nemělo by to být to jediné. Vzniká dojem, že se diskutuje a 

hledá řešení na úkor následné akce. Ad informovanost - v měsíčníku více informací o dění ve městě 

(často musí člověk hledat přes Google, co se u nás děje: více reportáží z proběhlých akcí) a méně 

alternativních receptů. Ty s životem ve městě nesouvisejí, patří do lifestylových časopisů. Velmi se zlepšil 

vzhled, grafická úprava, barevné fotky apod. 

Otvírací doba pošty je děs běs. 

Fortna/Tovární - Nepořádek po psech, nikdo se tím nezabývá, nekontroluje, žádné koše na 

odpady, silnice zoufalé, žádné chodníky, 

Práce TS by měla být promyšlenější a důsledně kontrolovaná. Pracovníci skutečně dělají jen "do 

výše svého platu .. " 

Měl by se konečně někdo zabývat stavem venkovních rozvodů TUV a ÚT v Křivoklátském sídlišti, 

které jsou naprosto nevyhovující. Z potrubí TUV se neustále uvolňují nečistoty, které zanáší potrubí ve 

všech domech. Po výpadcích, a občas nejen po nich, teče z potrubí hnědá, špinavá tekutina. Pochybuji o 

kvalitě pitné vody, která je díky tomu ovlivněna. V zimě poznáte, kudy je vedeno topné potrubí, protože 

tam není sníh. A my to vše draze platíme. 

Velká nespokojenost co se týče správce domu. Neochota naslouchat problémům, okamžitá reakce 

tak si to dělejte sami a hlavně - neprůhlednost faktur. Není možné určit za co a kolik se platilo. Případná 

reklamace je nemožná. 

Otevírací doba pošty. 

Paní na podatelně na MÚ jsou velmi ochotné a šikovné, zbytek buš nevím, nebo mám zkušenost 

velmi negativní. Pan starosta se ani neobtěžuje odpovědět na mail, ten už má nejspíš vyděláno a lidi jsou 

mu u zadku. A co se týče hospodaření se svěřeným majetkem, za to bych je vyhodila z okna. Špatná 

investice do dodavatele energií (s cílem samozřejmě “ušetřit” peníze lidem - ha ha…), která se nepovedla 

a my to budeme doplácet. A přístup zastupitelstva opět jako vždy - lidi jsou mu u zadku a odpovědnost 

nenese NIKDO! 

Veřejné záchodky neznám,nikdy jsem tam nebyla. Vím,že je to problém, ale uvítala bych poštu v 

sobotu otevřenou do 11-ti hodin 

Na sociálních sítích kolikrát chybí informace o nějaké akci, autor by si to po sobě měl přečíst-časté 

překlepy, chyby. 

Nejsem spokojená s úpravou otevírací doby na Poště. Za prací odjíždím, takže na Poštu se dotanu 

pouze ve středu (jen tak tak) nebo v sobotu. 

Zapomněla jsem se vyjádřit ke stavu silnic. Například ulice U mlýna, kromě jiných, je v hrozném 

stavu. 

Facebook města a ostatní info kanály by měly být spravovány jednotně jednou osobou/redakční 

radou.. a ne Facebook soukromou osobou. 

Pošta je katastrofální,kapacitně nedostatečná,doručování balíků rovněž problematické. TSNS 

kritika za stav ulice Rudska, město obecně za stav v lokalitě Na Piskach, kde se několik původních 

obyvatel dohodlo na zcela nesmyslných podmínkách s městem díky kterému v místě nebude nikdy 

kanalizace, cesta ani chodník. Už zde bydlí skutečně mnoho rodin a chtělo by to s městem nějaký 

kompromis, současní obyvatelé si cestu a kanalizaci absolutně nejsou schopni zcela zaplatit. 



 

 

Velká spokojenost s úklidem města v zimních měsících. Velký problém-neúnosný zápach s kanálů v 

ulici Ke Stadionu a v ulicích přilehlých.Trvá už delší dobu,pravidelně při přečerpávání z Mšeckých 

Žehrovic-pracovníci TS jsou informováni. Stejný problém v Křivoklátské ulici-přečerpávání z Pecínova. 

www i přes mé upozorňování na www.novestraseci.cz zůstávají nepotřebné staré informace 

www NS potřebují občasnou údržbu, jsou přeplněny starými nepotřebnými daty 

Městské budovy se o dost zlepšily. Díky. 

Oprava tělocvičny... 

Škoda, že škola je stejně ošklivá jak byla. Furt tu přetrvává takový komunistický vkus a vkus 90 let. 

Ve městě není fakticky ani jedna zajímavá stavba z poslední doby. Jako nekulturní maloměsto 

konkurující Mostu jo, ale to je tak všechno. Nebýt blízkosti Prahy, tak se tu člověk může projít tak 

maximálně po nesmylsně opravených chodnících, kde zámková dlažba je vnímána jako ze zámku, nikoli, 

jako nejlevnější a esteticky nic moc povrch, což je vizitka vládnoucí ggarnitury posledních 30-60 let ve 

městě. 

Pošta a její otevírací doba... WTF??? Jak se tam ma pracující člověk dostat? K čemu tady ta pošta 

vůbec je? 

V měsíčníku je často informace o proběhlé akci nebo že se něco bude konat. Není třeba uvedeno 

kde se dá koupit vstupenka např. na ples. Není uvedeno od kolika hodin to třeba je. Není třeba uvedeno 

o co se jedná za akci. Není uvedeno pro jakou věkovou skupinu to je. Na jednu akci pořádanou městem 

či DMD jsme si koupily vstupenky a zjistili jsme, že je to pro malé děti, a tak jsme zase odešli. Je tam 

uveden třeba jen název akce a to je vše. Často jsou v měsíčníku informace o konání akcí, které již v době 

prodeje časopisu proběhly nebo probíhají a nedá se moc plánovat dopředu. Také není aktuální měsíčník 

na internetu. Mohl by tam být po měsíci od vydání. Jsou tam celkem staré měsíčníky. Strohé infromace o 

kanalizaci na internetu. Každý říkal na MÚ něco jiného. 

odvolat starostu  

TSNS uklízí pouze v létě, v zimě si válí šunky a spoléhají se na to, že si to lidé udělají sami Veřejné 

WC je hodně veřejné, když je od něj klíč zavřený někde, kde je otevírací doba 

NS má veřejné wc???? 

Gymnázium - není možnost žádných zájmových kroužků či klubů, aby se studenti lépe poznali. 

Neni zde žádný zájem učitelů o studenty a jejich psychické zdraví. Funkci ředitele, by měl převzít, někdo 

více schopný rozhodovat a dělat rozhodnutí na základě faktů. Ve městě se rozhodně neděje nic, co by 

dojíždějící studenty přimělo zůstat nebo město lépe poznat. Mladí lidé tu nemají žádnou možnost se jít 

někam bavit, či jít někam na dobré jídlo - chtělo by to více podniků! 

Pošta: dříve na poště čtyři přepážky,dnes jen dvě. Webovky jsou v pořádku, jen nám přijdou 

graficky zastaralé. 

Žádné veřejné WC ne ní v současné době k dispozici! 

webové stránky města potřebují jednoznačně modernizaci údržba na fotbalovém hřišti je 

zanedbaná 

Uvítala bych delší provozní dobu v Technických službách v sobotu. 

Webové stránky města nepřehledné,špatně se v nich vyhledává. 

ocenila bych intenzivnější využití mobilního rozhlasu (aplikace) 



 

 

Co se týče Facebooku, dala jsem velmi nespokojená, neboť jsem vznášela dotaz, který byl přečten, 

ale nestála jsem nikomu za odpověď. To mě mrzí. Pracuji u soudu a i tomu poslednímu odsouzenému 

vždy odpovím nejpozději do druhého dne. 

Město krásně opravilo NKC, ale zanedbává se běžná údržba majetku. Z malých poruch, jako je 

třeba porušený povrch schodiště, počmáraný výtah..., postupně vznikají větší škody. 

Myslím si, že největším problémem TS je jeho vedení. To co se děje ohledně dodávky tepla, je až 

neuvěřitelné.....a hleďme, prošlo to......zatím. Opět si připadám jako rukojmí, že je mi znemožňováno 

nakládat s mými financemi, myslím tím to, že za mě někdo rozhoduje, kdo bude dodávat energie a za 

jakou cenu...jasně argumenty pana místostarosty, že i jemu se zvýšily náklady z důvodu energetické 

krize, jsou velmi chabé a nesmyslné, on totiž má možnost volby, kdežto já ne. Takže pokud má drahého 

dodavatele, je to jeho problém a zvolil si ho sám, ale já ne.....kdyby ano, byla bych naštvaná sama na 

sebe, ale takhle to zavinil někdo jiný a ještě se nám všem směje do obličeje....Budu platit za "blbost" a 

naprostou "lhostejnost" někoho jiného.....tak DĚKUJI.....Určitě je více občanů, kteří si to nenechají líbit. 

Přeci je logické, že když udělám v práci nějakou chybu, tak za ní logicky ponesu následky a určitě mi šéf 

za ní nedá odměnu. 

Chtelo by to zprehlednit webove stranky s aktualitami a denim ve meste. 

Pracovníkům TS nic nevytýkám, s vedením už je to bohužel o něco horší... 

Vedení TSNS je příšerné a město jen přihlíží, to co se dopustilo s cenami tepla pro rok 2022 je 

katastrofa. Město stojí v cestě za samostatností jednotlivých bytových domů a proč asi?? Protože by 

nikdo jejich teplo nechtěl!!!!! Pokud město nadále bude stát v cestě za samostatností, budeme muset 

podniknout další kroky. 

Technické služby při sekání trávy po sobě nechávají nepořádek a pravidelně rozlamují a rozhazují 

sekačkou betonové žlaby na odvod vody od okapů a poškozují obrubníky. Na stížnosti nereagují! Lokalita 

Rakovnická ulice 

Žádala jsem informační letáky o Novém Strašecí, ale nebylo mi vyhověno, prý jich je málo. 

Inspirace na nonstop WC podle autobusového nádraží v Rakovníku. 

Nechápu jednání města vůči Studiu Cvička. To je nutné zničit něco co využívá spoustu občanů, 

zvyšuje prestiž města, stará se o děti a přesto i když přežilo kovid a teď následné zdražování, tak se 

město chová dost nekorektně. 

TSNS jsou katastrofa. Neschopnost, netransparentnost, nulová komunikace. Aktuálně realne 2 

roky čekám na odpověď na mail. 

Infocentrum: velký špatný, otvírací doba v týdnu je vzhledem k pracovní vytíženosti občanů dle 

mého názoru zcela mimo, otvírací doba centra které je úplně mimo standartní centrum je divná. 

Netuším, že ve městě je veřejné ač. Označení bude asi velmi stydlivé. 

Možnost o podíleni a rozhodování? S tím co tam sedí nahoře? Ale jdete. 

Bydlim tu rad 

Budova pojišťovny nic moc, chtělo by to rekonstrukci 

WC - není 

uzamčené záchodky v době trvání kulturních akcí na náměstí 

Pověřenec MÚ slíbil, že po opravě mostu se dá vše do pův. stavu, nestalo se tak (zničená cesta, 

žádná příst.cesta - od pomníčku) - kočárky, kola, st.lidé. 



 

 

Zaměstnanec MěÚ nás ujistil, že po opravě mostu se dá vše do původního stavu - nestalo se nic!! 

Zničený chodník, žádná přístupová cesta, zničená silnice "U Rybníka". 

změnit redaktora měsíčníku 

Změna měsíčníku, více informací, rozhovory s místními občany, ne s přistěhovalci 

Rozhlas v Lipové ul. není slyšet, resp. není rozumět 

Pošta - lepší by bylo, kdyby měla pošta otevřeno každý den od rána. 

otevírací doba pošty 

ochota pracovníků MěÚ - jak u koho 

Krizové řízení - při dlouhých výpadcích elektřiny na podzim v důsledku silných větrů, nefungovaly 

telefony, ani Bubákov - a radnice zavřená!!! Vedení města nikde. 

Úřednice XXX -4 

Mám přes 20 let praxe v PR a Facebook je nedostatečně využíván k propagaci všech aktivit ve 

městě - kultura, akademie volného času, knihovna. MÚ taky nevyužívá! Zde může propagovat svoje 

aktivity - informace např. hospodaření apod.!!! 

MěÚ - mohu posoudit jen podatelnu a placení poplatků. NKC - krásná oprava web města - chtěl by 

inovaci +opravit úřední hodiny TS na tomto webu Úřední hodiny TS jsou poněkud nesmyslné! Pokud 

dojíždíte, je nutné vzít si na návštěvu TS dovolenou... 

Otvírací doba technických služeb. Na zřízení karty na parkování, aby si bral člověk dovolenou. 

jak dlouho 

možná více veřejných anket a informací 

Kdy bude kolaudace veřejných WC? 

Nespolupráce s občany na řešení bezpečnosti silničního provozu v ul. B.Němcové! 

Informace o městě získávám pouze z Raportu. Novostraš. měsíčník chatrné zprávy až na články 

Jana Černého a p. Frolíka. 

Technické služby- hrozná zimní údržba chodníků a silnic od námrazy a sněhu! 

otevírací doba pošty zkrácena! 

Novostrašecký měsíčník - vysokou úroveň mají příspěvky p.Dr. Černého a p. Frolíka. 

Úřední hodiny absolutně nevyhovují pro ty, co dojíždějí za prací do Prahy. Když chci něco vyřídit, 

musím si vzít dovolenou. 

Web města Rakovníka je lepší!! Přehlednější. Hodně informací! 

Pošta - fronty! 

čekání na poště - málo přepážek 

Byly mi zasílány zprávy - SMS. Už se tak neděje. Proč? 

Věřím, že WC bude co nejdříve 

Navýšení investice Bios - podlaha nepřihlédnutí k názorům veřejnosti na zastupitelstvech 

Přístup na matriku a platby by mělo být každý den, nikoli jen 3x týdně. 

největší kritika v mém okolí patří úředníkům stavebního úřadu!!! 

k informacím o dění ve městě - informaci městským rozhlasem v naší ulici 

Rekonstrukce veřejného WC by nebyla na škodu s automatem vstupu. 

Nejochotnější pracovnice pí XXX. To se nedá říct o odboru investic. 

silně zapáchající kanalizace, zvláště v době přečerpávání 

Městská policie má úřední hodiny stanovené pro veřejnost, to má být jako co??? 



 

 

V pandemii tyto instituce moc nefungovaly. p.XXX velmi nepříjemná. Knihobudky se hned 

opravovaly. 

veřejné WC - není 

Děkuji za špičkové čerpání evropských dotací a s tím spojené super investice. 

k informačnímu systému -emailu - reakce 0 

veřejné wc - chybí 

Pošta hrozná, často pouze 1 přepážka, pracovní doba neodpovídá náporu občanů 

Poliklinika by si zasloužila rekonstrukci, event.modernizaci 

 

  



 

 

Otázka 0618: Co byste navrhoval/-a zlepšit při vyřizování na MěÚ?: 
 

 

Při komunikaci přes web nikdo nereagoval... 

Vše funguje dobře. 

Vše elektronicky 

Komunikace s občany při jednáních zastupitelstva. 

Obecná kritika přístupu stavebního odboru. 

- personální změny 

OK. 

Lepší proškolení zaměstnanců. 

Zlepsení kvality zeleně ve městě. V okolí sídlišť nic pěkného. 

zrychlení fungování odboru výstavby. 

odbor výstavby nedodržuje slíbené termíny. Nutné neustálé urgence. 

Aby na městě pracovali lidé bydlící v Novém Strašecí. 

Uredni hodiny denne 

Nic, vždy jsem tam byla rychle a ochotně obsloužena 

Delší pracovní doba, otevřeno do večerních hodin, alespoň 1 × týdně 

Myslím, že MěÚ funguje dobře. 

Odpovídání na emaily respektive neodpovídání na dotazy z podatelna@novestraseci.cz, arogantní 

chování některých zaměstnanců. 

Na úřadě by měli pracovat kvalifikovaní lidé se snahou řešit profesionálně žádosti, nikoliv 

povýšeně rozhodovat- zkušenost v letech 2014-2017 s odborem výstavby. 

Dostupnost i pro lidi, kteri pracuji v jinych mestech. Takto se clovek nems, jak na urad dostat. 

Aby pracovnici stavební odboru odpovidali na dotazy v 30 denní lhůtě. 2 roky a stále bez odpovědi 

je opravdu směšné a ignorantské. 

Úřední Doba jednou týdně od 6 

Nevim 

Je třeba modernizovat stavební úřad. Je ostuda, že funguje 20 let stejně mizerně. Kde arogantní 

úředníci lidem komplikují jejich situaci. Více práce, méně buzerace. Více odbornosti, méně nesmyslných 

rozmarů přihlouplých úřednic. 

Ochotu a lepší spolehlivost 

Zastupitelstvo zastupuje občany, je jimi voleno a pracuje pro ně. U nás tomu tak není...tuto 

zkušenost mám nejen já. Bohužel lidé rezignují, vidí ten nezájem a už se ani nenamáhají chodit se 

něčeho doprošovat. 

Vyměnit některé pracovníky. 

Nekonečně zdlouhavé vyřizování stavebního povolení 

Výměnu stávajících pracovníků úřadu, kontrolu náplně práce, dodržování pracovní doby 

Vstřícnost, slušné chování, ochota. Zvláště pan místostarosta by se měl zamyslet nad svým 

chováním. 

Otvírací dobu a chování zaměstnanců… 



 

 

Kompetentnost a odborné znalosti některých pracovníků. 

Vyhovující 

Navrhoval jsem aby byl některé dny přítomen pracovník úřadu práce a pomohl s vyplněním 

žádostí o soc.dávky . Nějak jsem se tomu už pak nevěnoval a tak nevím jak to dopadlo. 

Bez komentáře 

Vstřícnost zaměstnanců...ochota , když jsem potřebovala pomoci byla bohužel nulová 

Paní na podatelně i na pokladně jsou příjemné a prozákaznicky orientované. 

Nic 

Bezbarierovy vchod 

Postoj některých pracovníků příklad : XXX. Závidím občanům Křivoklátu, jak se jim ulevilo, když 

začal pracovat zde .. 

Na MěÚ to záleží na lidech. Někdo je ochotný, někdo méně a někdo není ochotný a pro někoho 

jsme odpad. Někdy není odpovězeno na dotazy. Stačí napsat třeba zprávu, že se tím někdo bude 

zabývat. Nejednat s lidmi, co se do města nastěhují jako s naplaveninou. Ti lidé za to nemohou. 

odvolat starostu  

Nechat pouze zaměstnance v přízemí a zbytek vyměnit!!! 

Možnost on-line objednávkového formuláře na jednotlivá oddělení MěÚ 

nic, vstřícní lidé 

Větší digitalizace Nevím jestli to patří sem, ale líbila by se nám možnost vyřízení si OP a 

cestovnímu pasu zde ve Strašecí. 

Větší ochotu změstnanců, příjemné a vstřícné vystupování a jednání. Dát prostor mladší generaci v 

sekci PR města, konání kulturních akcí atd. Ve městě máme mnoho šikovných mladých a nadaných lidí, 

kteří se o kulturu zajímají či studují obor PR. 

Chybí pobočka ÚP, ŽÚ, FÚ, VZP. 

Ochotu zaměstnanců řešit problém, požadavky občanů. Měli by si uvědomit, že oni jsou tu pro 

nás! Dnešní čerstvá zkušenost . 

Bylo by fajn, kdyby se doklady - OP, pas - daly vyřídit tady a nemuselo se jet do Rakovníka 

Narovnejte tu ukrajinskou vlajku, je namotaná na žerdi. 

Nemám problém s vyřizováním na MÚ. 

Více laviček 

Zlepšit jednu paní na stavebním úřadě. 

Zrychlení vyřizování. Samozřejmě chápu kapacity jednotlivých zaměstnanců. Někdy mě překvapí 

rychlostí, jindy zklame odkládáním. 

- 

Jsem spokojen 

nic 

Dostát svého slova 

Co se slíbí ať se splní. Slibovalo se před rokem - nic se nestalo. Veřejné osvětlení - je tu jediná 

lampa, která je namířená do stráně, má osvětlovat 45 schodů. Ale stejně nesvítí. 

Lepší přístup některých úředníků - p. XXX 

lepší přístup investiční odbor- p. XXX, YYY 

Mít možnost přímé tel. linky na určitá oddělení (stavební odd. apod.). 



 

 

Komisní chování zaměstnanců a vedení města. 

nic 

nic mě nenapadá 

aby člověk nemusel jezdit pro nové doklady do Rakovníka 

funguje jak má 

styl jednání, nikoli arogance 

vyhovuje - vadí mi, že se člověk musí objednat ke starostovi - jeden den (půldne) pro občany by 

možná byl vhodný, to si zjistěte sami 

rozšířit úřední hodiny pro veřejnost 

Po a St do 18:00hod. 

Motnost komunikacie s FÚ, alespoň v rámci určitých dní - úřední. 

nic 

Digitalizace. Ideálně, abych vůbec nemusela MěÚ navštívit a vše vyřešila on-line. 

Nevím, moc často je nenavštěvuji. 

Nemuset se objednávat k vedení města a na stavební úřad. 

Úsměv a vstřícnost je vždy při jednání lepší. 

NIC 

0 

 

  



 

 

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

informován/-a?: 
 

 

Konkrétní oblast ne, ale uvítala bych informace do SMS či emailu o veškerém dění ve městě. O 

všech událostech apod. 

Posílat zápis z řady a zastupitelstva do Mobilního rozhlasu. 

Kulturní akce posílat přes mobilní rozhlas alespoň 3 dny předem, FB ne každý využívá. 

- kulturní - stručné zápisy z rady města a zastupitelstva (ve srozumitelných bodech) 

Činnost městské policie? 

Ocenila bych aktivni ucast, zajem a rozmluvu s obcany napric vedenim mesta (co se libi/nelibi, na 

cem zapracovat, co posilit…) Dotaznik ci anketa jakehokoliv pocinu by mohla byt castejsi. 

- město by mohlo zapojovat občany k rozhodování i jiným způsobem, než pozvánkou na hádání se 

na zastupitelstvu (např. anketa, veřejná moderovaná diskuse k danému tématu, odborný personál 

spolupracující s městem A MĚSTO S NÍM - městský architekt, vodohospodář, sociálně-preventivní 

programy, charita atd.) 

Vlastnictví pozemků v okolí města v současnosti a jejich plánovaný osud v budoucnosti 

Stavba supermarketu a bytových domů v křivoklátském sídlišti 

ne 

Rozhodně: Co mesto chysta - pripominat vizi mesta kazdy mesic - by mela bt v zapisu o co se 

mesto vlastne snazi! Nasledne plan na cely rok - co se chce v tento rok zvladnout udelat. A pak mesicni 

kvartalni plan - co se v nasledujicich 3 mesicu udela a co se udelal v minulych 3 mesicich. Bez toho se 

prakticky resi jenom veci reaktivne. To by myslim hodne zlepsilo angazovanost obyvatel. Otazne je zda 

to chce mesto. 

TSNS 

územní plán, stavební činnost města, likvidace zeleně 

Akce pro děti ve městě, i ty, které nepořádá přímo město. Např. přehled příměstských táborů atd. 

Ano. Jsou to např. plány města, zlepšování bydlení, současné aktivity. Nemůžu číst všechno na 

vývěskách. To zkrátka nejde. Tak aspoň ve stručnosti třeba v SMS. Další informace si člověk vyhledá. 

Když nešla ve městě elektřina, bylo dobré poslat SMS, email, ... i když tyto služby byly průběžně 

nedostupné. Znát důvod, proč tato situace nastala. 

Nedostatečná komunikace při výstavbě kanalizace (ale asi při výstavbě čehokoli). Občané zasažení 

výstavbou se nedozvídali informace vůbec nebo pozdě. Setkala jsem se s názorem, že máme být rádi, že 

se tam něco staví... 

Hospodaření Technckých služeb NS, investice v areálu Hamiro, odměny zaměstnancům MěÚ, na 

jaké účely chodí příspěvky pro TJ Sokol Nové Strašecí, termíny realizací akcí z investičního zásobníku 

města 

Na fcb .. města nebo jiné fcb stránky.. Celkové události v KC.. Nevím jestli se tam třeba v pátek 

něco děje Události sice jsou, ale ne sdíleny městem a těžko je vyhledávat na fcb jednotlivě. Byl by dobrý 

týdenní soupis co se koná ve městě nebo v KC. Něco jako má snad růžek na Pecínově. 

Pokracovani stavby developeru 



 

 

Kultura. Ocenila bych Kulturní přehled na měsíc až dva (klidně i déle) dopředu, kde by byly 

vypsány přehledně všechny (i menší) akce. Klidně v měsíčníku s QR kódem s odkazem na web. 

Dostávat všechny informace ohledně vlivu na okolí, finance a náklady nás občanů v bytech. Ne, že 

se tu takhle všechno zdraží, protože je někdo neschopnej dělat svoji práci aspoň částečně. 

Kulturní oblast, konání akcí. Ne vše se podaří zachytit měsíčníkem nebo webem NS. 

Celkově více informací na sociální sítě 

O některých kulturních akcích se člověk dozví náhodou od přátel, dění kolem Billy je momentálně 

skoro jako v utajení... Myslím, že chyběly i informace o podstatných změnách v dopravě (přes město i 

hlavní okolní tahy), o povinnosti zaplatit odpad... 

Ne 

Líbil by se mi nějaký informační servis (portál, stránky), pravidelně aktualizovaný, kde by bylo 

možné se podívat na veškeré akce všeho druhu, které se budou konat ve Strašecí a okolí, tedy nejen 

akce pořádané přímo městem. Takové místní "Kudy z nudy". 

ne 

určitě hospodaření tech . služeb v oblasti tepelného hospodářství 

Ne 

Hodnotím velmi kladně webové stránky města, včetně aktualizací. Jen se tam těžko dohledává 

poštovní adresa městského úřadu. 

Ne 

Zavedte Twitter. Facebook je nepoužívám. :-) 

Změny územního plánu. Velké stavby. Včasné informace 

Více informovat veřejně o tom co se děje, aby se lidé nemuseli jednotlivě doptávat na městě. 

Hospodaření města a především hospodaření TSNS 

programy pro děti, sportovní akce 

kultura 

O akcích informovat více předem a třeba i opakovaně. Formou FB nebo SMS. 

o obsazování pracovních míst na MěÚ 

Ne. 

Kultura Deni ve meste 

Kultura 

Stavba v Křivoklátském sídlišti Billa a dům 

Nové stavební pozemky, územní plány a změny 

Investice. Totální neinformovanost na www. Sakra predelejte ten web a rovnou tam přidejte 

online dotazy v určitý hodiny 

- 

Strategický rozvoj města. Energetický plán města v oblasti využívání alternativních zdrojů energie? 

nic 

ne 

všeobecné dění ve městě a blízkém okolí 

kultura, sport 

ne 

park 



 

 

oblast dopravy, kultury (rozpočet na kulturu a dopravu) 

Kulturní akce v NKC 

tepelné hospodářství TSNS 

např. chybějící informace o výši či změnách některých poplatků (na webu nelze dohledat). 

O kulturním dění ve městě. 

dopravní omezení v okolí města 

není 

Co kde a za kolik se staví a hlavnš pro koho to je. 

Málo lidí ví o této anketě jako každoročně. 

NE 

0 

web města by si zasloužil častější aktualizaci, obzvláště kulturní dění 

 

  



 

 

Otázka 0706: Vámi preferované řešení kruhového objezdu u Lídlu: 
 

 

Představa - velký strom uprostred( pr. Kastan) a traviny. 

Plastika + zeleň 

Rozhodně snížit výšku objezdu, zarovnat ho. Současný kopec naprosto neumožňuje řidiči sledovat 

provoz na druhé straně objezdu a dělá ho tak nebezpečným. Je třeba vidět z jednoho místa na všechny 

výjezdy. Objezd zatravnit a osázet nízkými keříky/květinami a hlavně doprostřed umístit čtyřramennou 

LED lampu, aby byl objezd jasně vidět. Určitě neumisťovat plastiku hlavy Kelta. Nepatří přímo k našemu 

městu. 

Motiv kelta v podobě kvádru a obličejovou část vyobrazit na všechny světové strany. 

1. Nebylo náhodou už o realizaci kruhového objezdu rozhodnuto zastupitelstvem? 2. Otázka je pro 

běžného občana zavádějící, když neuvádíte cenu plastiky. Peníze vynaložené na vzhled kruhového 

objezdu bychom raději využili na podporu vzdělávání. Popřípadě investovat do umění v podobě sochy 

nebo plastiky vzešlé z umělecké soutěže. Umění ve veřejném prostoru by se nemělo realizovat podle 

výtvarného návrhu členů rady města... 

Preferuji zeleň ale s následnou údržbou odborníkem, ne technickými službami. Zeleň ve městě 

(kromě náměstí) je otřesná. 

Myslím si že hlava Kelta by byla vhodná i originální zároveň a dobře zapamatovatelná pro cizí 

návštěvníky našeho města. 

Dekuji za toto “ozehave tema”. Nabizi se mi varianta podporit mistni zahradnictvi a kvetinarstvi a 

nechat si prijezd do mesta zkraslit skrze jejich nabizeny sortiment. 

- plastika Kelta už byla přeci zamítnuta - město by mělo pro řešení této zakázky, ale i jiných 

městských zakázek dát prostor umělcům, kteří zde žijí a tvoří (Skála, Gebauer, Aubrechtová, Zinn, Volf a 

jiní) 

Hlava kelta bude všem k smíchu. Nejhezčí reklama pro město je udržovaný rostlinný kruhový 

objezd. Inspiraci hledejte na Tour de France. 

zasadit obří strom 

Dovoluji si důrazně protestovat proti tomu, že je zde tato otázka uvedena bez finančních rozpočtů 

jednotlivých řešení. Ty samozřejmě preference ovlivňují. Např. lidé, kteří by hlasovali pro volbu X, by pro 

ní nehlasovali, kdyby se ukázalo, že je o Y korun dražší než volba Z. Takto je otázka vytržena z kontextu a 

nemá žádnou informační hodnotu. 

Nechat vytvořit obří repliku slavné keltské hlavy a použít si jako sochu je skvělá myšlenka. Do 

kruhového objezdu by se ale tato socha nehodila. Doporučujeme tudíž: nechte to dílo zhotovit a najděte 

mu jiné umístění, než je střed kruhového objezdu. 

Přijde mi dost zvláštní řešit tento dotaz anketou, aniž bychom měli více informací - např 

nákladnost jednotlivých možností a podobně. 

Vybízíme k umístění rozměrné makety proslulé keltské hlavy na mohutném podstavci na 

Komenského náměstí. Mohutný podstavec je nutností, protože samotná hlava vyrůstající ze země by 

vypadala obludně. S podstavcem bude ozdobou náměstí. Umístění rozměrné makety proslulé keltské 

hlavy do kruhového objezdu nepodporujeme. Diskuse o umístění té makety keltské hlavy do kruhového 



 

 

objezdu byla užitečná v tom, že nás přivedla na myšlenku umístit takovou rozměrnou maketu proslulé 

keltské hlavy na Komenského náměstí. 

V souvislosti s tím kruhovým objezdem vych chtěl zmínit související věc a to výjezd od Lidlu a 

Benziny. Dvě křižovatky takhle těsně za sebou jsou velmi neštastné a ve špičkách generují zbytečné 

kolizní situace. Nevím jestli by pomohl další kruhák a nebo spíš přesun příjezdu k Lidlu přes parkoviště u 

Penny. 

Opravdu si nemyslím, že je potřeba této křižovatce věnovat jakoukoliv zvláštní pozornost a péči. 

Už ji prostě nějak dodělejme. Sochy, pomníky, vítače netřeba. Ani květiny netřeba. Malé keříky s 

nutností 1x za rok ostřihnout jsou zcela dostačující. 

Hlavu Kelta někdo určitě ukradne. 

Prosimvas ZADNA hlava Kelta. (A) Nasla se ve Mseckych Zehrovicich ne ve Stragu. (B) Kazda snaha 

o zvetseni bude nevkusna. Protoze hlava je dosti mala. Zvetsovani malych objektu ktere na to nemaji 

detaily je jiz davno proverene jako nebezpecna cesta. (C) Jakym smerem by byla otocena? (D) Z jakeho 

materialu aby to nebyl kýč. Navrhuji vybrat kvalitniho krajinare - soutež. (Z tech 300 000 co jste meli na 

uctu jste nemeli posilat ukrajine ale nechat na soutez s odmenama! Aby se prihlasili subjekty kterym se 

oplati se timto zabyvat.) Osobne jako architekt, bych to resil spise abstraktne, decentne, s pouzitim 

prirodnich kamenu-opuky. Nepoutat pozornost, at to zapadne do okolite krajiny. Jiz ted - kopecek ktery 

zde je - mi vadí. Protoze cloni ve vyhledu. Obecne pozor na vizualni smog, ktery se zacina pomalu 

rozsirovat po meste. Velkoformatove reklamy bez koncepce krici jedna pres druhou (trosku devadesátky 

ne?). 

Hlava Kelta, ač se může zdá jako koncepčně zajímavé řešení, je za mne i po konzultaci s odborníky 

Archeology z Archeologického ústavu Akademie věd nevhodná. Keltská hlava nalezená nedaleko NS je 

menší než běžná lidská hlava (tomu odpovídá i stylizace detailů). Při představě, že se zvětší do velikosti 

2–3 metrů se obávám zaměnitelnosti se zábavným parkem. Musel by se najít opravdu vhodný umělec, 

který celou věc dokáže abstrahovat a použije nevšední materiály. To se ovšem propíše do ceny návrhu i 

provedení. V případě jít cestou přírodnin, by se mohl použít kameny, hlína či porosty, které souvisí nějak 

s naší oblastí a jsou pro ni typická. Tím by mohlo dojít k většímu napojení. Doporučila bych krajinářský 

návrh. 

Myslím, že na dopravní zařízení jako je kruhový objezd nepatří věci, které odvádějí pozornost 

řidičů. Podle mě by byl ideální nízký porost vyžadující minimální údržbu nebo trávník. Plastikou život 

občanů města nijak nezlepšíte, mám dojem, že si někdo z vedení města chce za peníze města udělat 

radost. 

Hlava kelta je řešení, které bylo odsouhlasené zastupitelstvem města. Velmi se na toto řešení 

tlačilo a nyní se vrací v anketě občanů???? Zvěřejněte prosím důvod, který vede k nesplnění tohoto 

rozhodnutí a proč dochází k návratu na začátek! Uděláte to samé s Billou? 

Kameny a květiny by byly fajn, ale musím říct že jsem zatím zde ve městě neviděla žádné opravdu 

pěkné zákoutí s květinami. Tak že nevím jestli by to nebylo ještě horší než teď. 

prosím cokoliv jen ne tu hlavu 

Snížit výšku středového kruhu tak, aby bylo přes něj vidět na všechny strany a vysadit tam nízkou 

zeleň, případně kámen a skalničky. Je nutné kruhový objezd dobře osvítit, protože zvláště v mlze není 

vidět a je nebezpečný. 

Hlava Kelta bude na kruhaci jen strasit ridice a Nove Straseci bude tedy hodno sveho nazvu! 



 

 

Zeleň a přírodniny nebo W jako je na znaku a vlajce města. 

Asi zeleň. Sice to bude více nudné jak kdekoliv jinde v ČR, ale nevím jak ta plastika bude vypadat 

aby to ještě nevypadalo lacině. Nemluvě o vandalství a sprejování které budou následovat a tam asi 

kameru přímo nemáte. Hlavu jen když to bude vypadat prezentačně. Ať se pražáci diví až jednou sjedou 

z té dálnice co my tu máme. Alespoň si naše město zapamatují :) Ale nedokážu rozhodnout bez 

prezentačního fota. 

Je běžné, hlavně v zahraničí, že na kruhových objezdech jsou umělecká díla, která charakterizují 

dané místo či oblast. 

Par kvetin, aby byl kruhac vzhledove hezci, ale zaroven zadne vetsi kere, aby bylo pres objezd 

dobre videt. 

Obrovská ostuda - více než dva roky tam není nic. Vzhledem k neschopnosti najít řešení a rychle 

rozhodnout, na kruhovém objezdu máme jen plevel a trčící dráty. A takto to zřejmě zůstane, protože 

někdy je nutné konat a rozhodnout aby něco vzniklo. A ne donekonečna diskutovat a čekat až přijde 

velká hospodářská krize a už na většinu věcí, které být prostě mohly, nebudou peníze. Ad rekonstrukce 

náměstí, prostranství u kostela a mnoho jiných už navěky mrtvých projektů. 

Škoda, že tam už několik let trčí dráty. Další příklad toho, že se o tom příliš dlouho diskutovalo, až 

není nic - promarněná příležitost. Tak to aspoň působí. Pokud se to do budoucna změní a něco hezkého 

tam vznikne, bude to velký pokrok. Hlava Kelta by byla výrazná a souvisí s městem. 

Myslel jsem, že ta zrůdnost v podobě Kelta je definitivně odpískána. Ikdyž nám to na druhou 

stranu zajistilo publicitu. Aspoň něco 

Něco, co symbolizuje město. Hlavně již něco, namísto chrániček s kabely, po takové době. Řešit se 

mělo před provedením, ne po letech od provedení. 

Hlavně o tom už méně kecat a konečně něco dělat, je to ostuda. 

Stávající stav kruhového objezdu je velká ostuda a nelichotivá vizitka vedoucích pracovníků v 

našem městě. To je takový problém ho osázet jedním stromem uprostřed a pár keři okolo? 

Nevymýšlejte zhovadilosti jako je hlava Kelta. 

Je mi úplně jedno, co tam bude - město by mělo řešit problémy, které jsou pro lidi opravdu palčivé 

a né takovéhle kraviny. Stačí mi, když to nebude stát 10 mld., aby si na tom vydělal také strýček pana 

starosty a tetička pana místostarosty. 

cokoli vkusného, hlavně ne hlavu Kelta 

Keltská hlava mi nepřijde jako špatné řešení, ale mám obavy, z těch 2 až 3 m. Kdyby to bylo řešeno 

decentně, tak prosím, ale plánovaná velikost mi přijde moc. Nedokážu si to představit, proto radši volím 

zeleň. 

Ať je tam cokoli, mělo by to být tak nízké, aby byl objezd přehledný a bezpečný. Takže nízké 

barevné květiny. Dvoumetrová hlava by zabránila výhledu, a poutala veškerou pozornost. Pokud je 

někde hotová a je potřeba ji umístit, tak buď vedle křižovatky v klidnějším úseku, nebo ve městě ( 

travnatý trojúhelník s lavičkou na nám. B. Smetany- proti ploše s bustou). 

pouze řádné osvětlení a zeleň 

Doprostred zelene kere, okolo nízké barevne květy trvalky 

Určitě ne kelta :) 



 

 

Ano, hlava nebyla nalezena v katastru města. Ale ve městě je muzeum s expozicí Keltů a Keltové v 

okolí města prokazatelně žili. Pokud hlava z jakýchkoli žabomyších důvodů neprojde, doporučoval bych 

zvolit jiný keltský symbol - keltský bojovník, mince, meč, štít a kopí... 

Světelný znak města zasazený v zelení kombinované s kamením 

Zde se může šetřit. Když by byly s hlavou kelta spojené nějaké další možné věci ve městě,které by 

přilákaly turisty a tak peníze, nebráním se ani druhé variantě. 

Upravit na tvar, který umožňuje havarijní průjezd vozidlem aniž by došlo k velkým škodám. 

Plastika hlavy Kelta v kombinaci se zelení 

Otázka je irelevantní. Řešení bylo odhlasována na zastupitelstvu města. 

Variantu plastiky doplněnou o sezónní květiny a traviny. 

Pouze květiny bez keřů. 

Dejte tam květiny nebo kámen. Je to kruhový objezd, ne galerie. Neřešte to moc a neztrácejte na 

tom energii. Vedle je pole, benzinka a Lidl. Tam to krásné nebude nikdy. :-) 

Jen né Kelta, dyť tu ani žádný nebyl :-) 

Jedná se o velmi nebezpečnou variantu tak bych se přimlouval aby byla co nejmenší údržba . 

Vsechno lepší nez ta holá trubka uprostřed... 

Hlavně dbát na přehlednost. Nestavět nějaká monstra, nikoho to nezajímá.Lepši by bylo dát do 

vyčnívající trubky s kabelem osvětlení. 

Třeba symbol W a kameny z opuky. Plastiku spíše na náměstí. 

plastika starosty a podporovatele plastiky hlavy Kelta 

Hlava Kelta je přivlastnění něčeho co patří Žehrovicím. Dejte tam znak města, obežeňte to LED 

páskama a bude to stát sotva desítku bez dph + nějaký kytky okolo 

znak města 

hlava Kelta + zeleň 

Napis Nove Straseci například z kamenů. Inspirovala bych se kruhovymi objezdy například v 

cizině:). 

kombinace zeleně s plastikou hlavy která by nemusela být tak vysoká 

Plastika hlavy Kelta by bylo asi drahé, a ne moc hezké řešení. Cizí řidiči by s údivem koukali, co tam 

stojí za "strašidlo" a nevěnovali by pozornost provozu na kruhovém objezdu. Tím by mohlo paradoxně 

dojít i k nějakým dopravním nehodám. Již jsem viděl mnoho kruhových objezdů, osázených keři, 

květinami atd. a působí to velmi hezky. 

Krásná veliká lípa! 

Hlava kelta není z Nového Strašecí, takže proč jí dávat na okruh u Nového Strašecí. Finanční 

prostředky věnovat na opravu chodníků. Kruhový objezd by měl být hlavně bezpečný a ne aby z 

jakéhokoliv důvodu upoutávat pozornost řidičů mimo vozovku. 

Dodávám, že jsem zásadně proti replice na kruhovém objezdu! Jinak nemám proti tomuto 

skvělému nálezu to nejmenší. 

Syn se těší na repliku hlavy, byl nadšený když viděl zprávy v televizi ( cca 3 roky zpět ) 

Nízké květiny, trvalky, skalničky 

Znak (erb) města Nové Strašecí směřující do každého vyústění kruhového objezdu. 

primárně takové řešení, které umožní dobrou viditelnost pro řidiče 

Květinami, kameny a keři se nikdy nic nemůže zkazit, ostatními výmysly ano. 



 

 

Ve vysledku to je uplne jedno, oboje bude hezke. Ale Kelt je asi originalnejsi. 

Nalezeni hlavy kelta Novému Strašecí přímo nenáleží. Zeleně ve městě by mohlo být celkově víc, 

proto bych upřednostnila něco vzdušného (dílo) doplněné zelení. 

hlavně ne Kelta 

Jelikož přes střed nejsou vidět vozidla jedoucí po kruhovém objezdu a tudíž se stává 

nepřehledným a nebezpečným z důvodu zkrácené potřebné doby na reakci řidičů při vjezdu na kruhový 

objezd, bych navrhoval snížení středu tak aby maximální výška i s květinovou výzdobou nepřesáhla 

zhruba jedem metr od vozovky. Samozřejmě doplnit sloup veřejného osvětlení doprostřed. Řidiči 

přijíždějící od Mšece a Řevničova jsou oslněni osvětlením pumpy a marketu a dochází k jeho přehlédnutí 

a tudíž nebezpečným situacím. 

Plastika s nízkou zelení. 

Nejlépe nic, aby přes něj byla vidět dopravní situace. Úplně postačí když se poseká tráva co tam je 

a nebude tam bordel 

Cokoliv jen ne tu hlavu prosím. Představte si jízdu po kruháči za tmy. Psycho. 

Je to dopravní stavba a nemělo by tam být nic co by rozptylovalo pozornost řidičů. 

Podle mě nemá řešení "plastika hlavy Kelta" logické opodstatnění ( kromě útraty veřejných 

prostředků města za návrh a zhotovení návrhu). Třímetrová plastika bude odvádět pozornost 

projíždějících řidičů, bude mít špatný vliv na plynulost a bezpečnost průjezdu objezdem. Navíc místo 

nálezu keltské hlavy je mimo katastr území města Nové Strašecí. 

Bez dekorace. Výhled je bezpečnější. 

Prosím vás, toto téma se řeší už dost dlouho na to aby to občany nezajímalo, vysázejte tam kytičky 

a hotovo. 

Mohla by tam být i nějaká menší dřevěná,kovová plastika.. 

Návrší se zelení a po obvodu zídky červena světla, co by se rozsvěcela s veřejným osvětlením. Byla 

by to bezva bezpečnost, jelikož někdo může chtít jet rovně. 

Nevím 

Zeleň během roku, o Vánoce světelná výzdoba. 

Co to trochu osvětlit 

Plastika znaku města s datumem založení 

Rozhodně ne Keltskou hlavu 

nevím 

Bezpečnost provozu - případná nehoda nehrozí se srážkou s plastikou 

Kruhový objezd je špatně udělaný, protože vynáší a je malý. Osadit trávou, nebo nízké květy 

Kámen bez zeleně 

Hlava Kelta - je to významný znak N.Strašecí (v naší rodině nejsme řidiči - ale co jsme slyšeli za 

reakce řidičů na nynější kruhový objezd - už teď nejsou pořádně vidět přijíždějící auta, natož když tam 

ještě něco dalšího přibude). 

Plastika hlavy - velmi drahé a dle mého názoru velmi nevkusné řešení 

Kruháč je vážně ostuda - vaše ostuda 

osázet, již nyní ostuda - a popř. později dodat hlavu. Hlava by byla určitě zajímavá a kdyby se 

vkusně posadila do zeleně a jen tam netrčela, bylo by to lepší. 

plastika hlavy Kelta nebo znak města "W" 



 

 

!Aby byla zajištěna údržba zeleně 

preferuji jednoduché 

2m 

Velká kámen + světelný nápis "Vítejnte v Novém Strašecí" ze třech stran se do Strašecí přijíždí 

menší rozměr? 

Jednoznačně zeleň. Vždyť jí ubývá, měli bychom dbát na jejich rozšíření. Keltská hlava patří do 

muze, jde o AKP Česka. Jakékoli napodobeniny nejsou tak atraktivní. Navíc na kruhový objezd - 

nevhodný. Zamyslete se nad osvětlením kruhového objezdu!!! Využijte konečně KABELY!!! 

znak našeho města 

nebo strašidílko 

Zeleně nikdy není dost. Ne nic vyššího- rozhled, kraje osázet baksusy, kameny nejen placaté podle 

do výše tak 25-30cm, skalničky, mezi ně kamínky - zkrátka aby to zapadlo k okolí 

Zelený pahorek ve středu umístěna točna s W ze znaku města 

Řidiče bych nerozptyloval(a), hlava Kelta jako plastika je dobrý nápad, ale dejte jí na náměstí. 

Hlava Kelta by odpoutávala pozornost řidičů (bezpečnost) Hlava Kelta může být na náměstí 

Komenského 

Pokud Kelt, tak max 2 metry. Připomínka hlavy Kelta není špatný nápad, vhodnější v menším 

provedení, doplněno zelení, travinami. Ne jako nové záhony na náměstí, asymetrie a vyšší květiny 

vypadají jako chaos. Zvláště v zimě - suché křoví. Hodí se do zahrady ne na náměstí. Původní záhony 

např. s voskovkami byly lepší. 

Znak města s nápisem Nové Strašecí 

Keře menšího vzrůstu ohledně bezpečnosti provozu 

nemusíte se starat 

Udržovaný trávník. Jedná se o druh křižovatky a ta má být přehledná. 

Ta hlava sem patří a projíždějící automobilisté si minimálně uvědomí význam této lokality nálezu 

hlavy. A je to viditelná pozvánka do muzea! 

bez kamenů 

našel se tady 

Plastika je zajímavější řešení a nevylučuje to i možnost doplnit nějakou zelení. 

starost o rostliny, odlišnost od ostatních kruhových objezdů 

Hlava Kelta nalezena v Žehrovicích, zbytečná investice, megalomanské zvětšení 

Jsem pro jednoduchou zeleň, popř. kameny. Plastika hlavy Kelta je obludnost, navíc nám nenáleží, 

nález přísluší obci Mšecké Žehrovice!! 

Plastiky jsou terčem sprejerů a vandalů, zeleň tolik ne. 

Hlava Kelta do N.Strašecí nepatří! 

Plastika - jako pěst na oko (v této podobě) 

Do kruháče sem tam někdo narazí, tak něco co se dá rychle opravit a nebude to stát zbytečně 

spoustu peněz (plastika). 

Vyhovuje mi současný stav kruhového objezdu - je vidět na všechny strany 

Kombinace obou variant 

Hlava Kelta, ale musí rotovat. 

Hlava nebyla nalezena ve Strašecí. Co takhle tam postavit bezhlavého osvoboditele s dívenkou. 



 

 

Hlava Kelta je nouzový nápad kvůli nedostatku zajímavějšího typu, ve městě žije uznávaný umělec 

Fr. Skála ml., který má k městu vztah. Oslovilo ho město? 

Preferuji zeleň a přírodniny! 

Hlavně ne Kelta ! 

VŠUDE SE DĚLAJÍ KRUHÁČE S NÍZKÝM OBRUBNÍKEM A BEZ STŘEDOVÝCH OZDOB KVŮLI 

AUTONEHODÁM 

Zeleň, květiny působí klidným dojmem, neruší v řízení, vysoký estetický účinek. Jen ne KELTSKÁ 

HLAVA, ŽÁDNÉ SOCHY! Další generace si vždy najde důvod, proč je bořit (ze zkušeností) 

Hlava Kelta jednoznačně charakterizuje město Nové Strašecí 

 

  



 

 

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

se měl urychleně řešit? 
 

 

Velký problém je, že jsou oblasti, např. okolí rákosníčkova hřiště, kde většina obyvatel topí 

hnědým uhlím. Často je to hodně nesnesitelné 

Sportoviste pro deti. Freestyle pro kolobezky, koleckove brusle. Stezky pro kola. Deti 9-18 let. 

Parkovací místa 

Stav komunikací a chodníků 

Řešení MHD z každé druhé vesnice jede autobus a jen my ze Strašecí vše s přestupem. 

Nadměrný hluk z dálnice. V současné době je už hluk na straně u "traktorky" neúnosný, a to i v 

noci. Hluk se s prodlouženm dálnice značně zvýšil a výstavba protihlukových zábran je v tuto chvíli již 

nutností. Stav periferních silnic : Běžte se osobně projít a projet jakýmkoliv vozidlem do Máchovy ulice, 

nebo do ulice U Stadionu. Nebude to příjemný zážitek. Jsou to jednoznačně dvě nejzanedbanější ulice v 

celém městě a nebyly vyspraveny přes 30 let (a nemyslím tím provizorní odfláknuté zalepení asfaltoým 

nástřikem po výkopu). 

Hezčí náměstí 

Kapacita parkování v Texasu. 

- nová ZŠ 

Stav veřejných komunikací (chodníky, silnice). Město sice v posledních letech tento problém řeší, 

zatím se to ale výrazněji nepromítlo. Málo parkovacích míst. 

Stav některých chodníku ve městě a v Pecínově. 

Dostatek mista… ve zdravotni péči, v mateřské skolce, ve skole… Mesto se s novym 

developerskym projektem rozrusta, nabidne vsak krome nakupni zony i potrebnou obcanskou 

vybavenost??? 

- nedostačující kapacita školek a škol - žádné vyžití pro teenagery ve městě 

Rychlost ve městě. NS je průjezdní město lidé jezdí skrz příliš rychle. Je to nejen nebezpečné ale i 

přináší větší znečištění vzduchu než pomalu jedoucí vozidla. Na přechodech v zatáčkách se nedá s 

malými dětmi přejít. Často napočítám 10 aut než někdo zastaví. Snížení na 30 km / h + klidně i retardéry 

- zvýšené plošiny na hlavní silnici. Retardéry v ulici Pecínovská. Není zde chodník a na ulici se pohybuje 

spousta lidí včetně dětí. Vytvoření obytné zóny pro celý Pecínov. Zákaz průjezdu zadní cestou na Rudu. 

nedostatek zelene ve verejnem prostoru, při vytváření nových čvtrí myslet i na verejna mista, 

nejen rozparcelovat pole na bloky 1000 m2 a pak někdy ani nepostavit silnice a osvětlení 

doprava - snížit rychlost na 30 km / h. Vyšší počet přechodů. Instalace retardérů v ulici Pecínovská. 

Nepořádek a výkaly od psů 

Největší problém města je jeho nefunkční vedení: starosta města, který se ani neúčastní zasedání 

zastupitelstva a neuvolněný místostarosta, který se věnuje činnostem , které by měl spíše delegovat (tzv. 

micro-management). 

Parkování 

Údržba čistoty, vzhled náměstí 

Vzhled namesti, vice farmarskych trhu a akci na namesti 



 

 

Opravit chodníky na náměstí,zalepené díry v silnicích a vedle zůstavají další 

Město jaké celek působí dost nesourodě a neuspořádaně, např. nové ulice bylo možná možno 

pomocí nějakých regulací trochu více sjednotit, nepůsobí příjemně na pohled. Kromě Podhůrky, Kaffky a 

Růžku tu není nic moc, kam zavést návštěvu, čím se pochlubit. 

Zdroje energie šetrné k životnímu prostředí. Vytápění sídlišť. 

Komunikace a osvětlení v Rudské ulici, v návaznosti na ni i ulice Na Pískách (tam osvětlení je). 

lékařská pohotovost 

Časte vypadky elektriny v oblasti mseckeho sidliste a okoli. Velke mnozstvi psich exkrementu. 

úprava náměstí 

parkování Křivoklátská 

Nedostatek míst v MŠ 

komunikace Rudská-Podhůrka 

Neřešené Komenského náměstí , to je opravdu ostuda. V nové zástavbě chybí park, lavičky místa 

pro setkávání občanů Nevyužitý potenciál "parku" nad hokejbalovým hřištěm 

Parkování aut, protože rychle přibývají 

Některé chodníky-někde úplně chybí 

mnoho: lékaři, jesle, úklid, psí výkaly, stav vozovek, rozpraskané asfaltové chodníky, lepší péče o 

zeleň, víc zeleně 

Není zde nic zajímavého pro mladistvé. 

1. Trasy do okolitych lesů. Rybníků - co treba podhůrka?! Silena cesta! 2. Namesti bez sluzeb k 

posezeni. Namesti spise jako parkoviste. 3. Navaznost na vlak! 4. Zruseni prejezd tezkych nakladnych 

aut! Obmezit rychlost na 30KM/H! 

Pěší propojení z centra města do přírody. V okolí je velmi krásná příroda, ale dostat se k ní 

vyžaduje přejít množství bariér. Posilnila bych tedy město skrze zlepšení tras z města do přírody. Vhodný 

výběr stromů zeleně, přechodů, zmírnění dopravy, laviček, košů. Vhodný vyběr přírodnější materiálů 

jako mlát a pod. 

Parkování Křivoklátské sídliště!! 

Bezplatné parkování v Křivoklátském sídlišti - chybějí parkovací místa - ale nechci je na úkor 

zeleně! 

Bydlení - dostupné byty a stavební parcely. 

zápach z kanalizace, územní plán, likvidace veřejné zeleně 

Nedostatek volnocasovych aktivit v centru - kvalitní služby, kavárna, restaurace. Chodníky do 

všech konců města. 

Velikost parkoviště u Lidlu. 

Centrem města a obytnými zónami projíždí velké množství aut na soukromou skládku. 

Málo míst ve školce. Chodník a celkový vzhled okolí kostela. 

chodníky 

Počet parkovacích míst v okolí sídlišť. 

parkování v Texasu 

Kultura je připravována pro lidi 50+, podpora jakékoliv jiné kultury, než té kterou pořádá město je 

nulová nebo spíše až negativní. Na náměstí chybí hospoda. Ve městě už prakticky nejsou hospody, 

restaurace. 



 

 

Vzhled náměstí, hlavně chodníky 

Je to hluk z dálnice. Je to neúnosné, ticho je zhruba od 2 hodin do 4.30 hodin. V tom se žije velmi 

špatně. V létě zavíráme okna, aby se dalo spát. Takhle si nepředstavuji, že bychom měli žít. Ve 21. století 

je pro nás ticho luxus! Z dálnice je i často cítit i spálená nafta. Nechápu, jak někdo mohl dovolit stavět 

dálnici bez protihlukových bariér a dokonce ji i zkolaudovat. 

Nedostatek parkovacích míst v křivoklátském sídlišti a neomalenost na silnicích ze strany řidičů 

doručovacích služeb. 

Kouření dětí za kostelem 

Celková koncepce města, celková zanedbanost města, netransparentni řízení mesta 

závislost na plynu 

udelat z namesti misto, kde se lide budou vice setkavat (predelat ho) a zridit tam nejakou kvalitni 

restauraci 

Zruseni prumyslove zony za kruhovym objezdem, ve meste rozhoduji lide, kteri by z nej chteli mit 

satelit Prahy. 

Málo volnočasových aktivit pro náctileté 

Mala kapacita skolek 

nekoncepce průmyslový zón, prašnost ze společnosti ČLUZ, nedostatek parkovacích míst, 

zchátralá naučná stezka směřem k fotbalovému hřišti a dál, odpadky a grafity ve městě, několik let 

chybějící lavička u kostela 

Nedostatek parkování 

komunikace - jejich stav, na některých místech (Mšecká) katastrofa 

Bezpečnost dětí v ZŠ, vstup nepovolaným osobám do školy, testování ukrajinských dětí, které 

podléhají jinému systému očkování 

Stav chodníků a silnic. 

Parkování , oprava silnic a chodníku 

Bohužel nevím momentálně o zásadním problému k řešení. 

Parkování v rozhledových místech křižovatek. Kapacita školek. Jesle úplně chybí. 

Parkovani 

Nedostatek mist v materskych skolach, nedostatek parkovacich mist v sidlistich, absolutni absence 

zelene nebo pekneho parku, zadne aktivity pro predskolkove deti (herna, cviceni, materske centrum…), 

temer nulova moznost se nekde dobre najist nebo posedet na zahradce :) 

Málo klidové zóny. Parky atd. 

Chybí park,sochy, umění v ulicich 

Chodníky a tam kde nejsou, třeba nová zástavba K Lesíku, kde je snížená rychlost na 30km/h, 

kterou 80% řidičů nedodržuje a tím ohrožuje bezpečnost lidí a hlavně dětí, které nemohou využít 

bezpečnost chodníku. Zde by bylo vhodné označit tuto část "Obytnou zónou" včetně použití 

zpomalovacích pruhů, aby bylo riziko nehody sníženo na minimum. 

Komunikaci v ulici Rudská a Na Pískách. Do budoucna i kapacitu školek. 

Kanalizace 

Nebezpečná cesta k Rozhledně (chybí jakákoliv bezpečná cesta pro pěší,nebo cyklisty od 

Lidlu,nebo z ulice pod Větrákem) 



 

 

Zrušit přechod v zatáčce (salon Element) nepřehledné místo a chodci jsou v očích řidičů málo 

vidět. Většinou se jich řidiči všimnou na poslední chvíli. Více parkovacích míst pro lidi co si jedou něco 

sehnat/nakoupit. Nekonečná stavba hasičárny, vozy hasičů už by se mohla někam lépe přeparkovat. 

Odpadkové koše, chodníky, smrad z kanalyzace 

Místa pro hraní děti, setkávání lidí, využití parku, doplnění cyklostezek 

Finanční náklady způsobene vedením města na nákladech za bydlení 

Parkování a silnice 

Zvýšení kapacity materske i základní skoly. 

Vysoký nárůst cen za energie plus omezení jizdnosti na Žižkově náměstí 

Nedostatek míst ve školkách. 

Parkování v křivoklátském sídlišti 

Neschopnost rychlých rozhodnutí a ztrát slibných projektů, na které už nebudou peníze. 

špatný stav silnic, náměstí 

Doplnění odpadkových košů pro možný úklid psích výkalů. 

Nedostatečná kapacita dětských lékařů,školek,kriminalita 

Náměstí 

Parkování 

Texas 

Ulice Šítkova zaparkovaná vozidla na úzké vozovce 

nevnímám žádný zásadní problém 

Stav prostředí ve Mšeckém sídlišti. Opět a znovu vytýkáno a ze strany MÚ jen sliby, které nikdo 

nebere vážně - chodníky, zeleň...Tato oblast jakoby k městu nepatřila. 

Přechod pod komunikací NS-Rakovník z ul. Nádražní na Mackovu horu. 

Parkování v sídlištích ve celém městě 

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad na Mackově hoře. 

Stav komunikací 

Náměstí a okolí kostela - aspoň z nejhoršího, opravit rozbité chodníky, přidat jednoduchý vodní 

prvek na náměstí... 

Parkování, stav některých komunikací. Opravdu musíme ještě dnes mít v centru prašné cesty? 

Zejména na Žižkově náměstí a na Kocourku před tělocvičnou. 

parkování ve městě 

Parkování v Křivoklátském sídlišti a okolí. 

Náměstí, Nádražní ulice, ulice U rybníka-zničená silnice 

Praktičtí lékaři v důchodovém věku. NEdostupnost bydlení. 

Kvalitní údržba zeleně. 

Zrychlení stavebních povolení a činností s tím spojené, kulturní akce, stav silnic a chodníků, 

__________________________ 

Stav náměstí- vyměnit starou dlažbu a ne pořád předkládat návrhy na celkovou úpravu. Je to už 

trapné. 

Pediatři a praktičtí lékaři, zubari 

Možná koncepčnost. Co tu bydlím se o spoustě věcí mluví, ale neřeší. Pár opravených silnic a 

chodníků za dvacet let to nespraví. Alespoň se konečně opravilo KC ( ikdyž jen díky dotačnímu programu 



 

 

zvenku - co zevnitř?) a hasičárna. Ale jinak ? Okolo je spousta vesnic, kde je toho daleko víc a mají to tam 

krásné. Narozdíl od Strašecí. A to nemluvím o celé ČR. 

pracovní místa pro občany 

Chybějící druhá sportovní hala ideálně s dřevěnou podlahou, ideálně na okraji města, v její 

blízkosti ideálně další sportoviště. 

Poliklinika, nabídka služeb, které by měla splňovat. 

Nedostatek odpadkových košů. Hlavně v okolí školy. 

Nesmyslné navrhování parkovacích míst a zbytečné a nevhodně navržené trávníkové plochy 

kolem - viz. před Sportkou, Na kocourku atd. Stav komunikací - proč se v centru města musí jezdit po 

bahnitých/prašných cestách, např. před tělocvičnou Na kocourku. 

chodníky 

Zastupitelstvo - všechny vyhodit a hnát holí co nejdál. 

přístup do města pro pěší z ulice Sadová, více cyklostezek a chodníků po okolí 

Kuřáci THC v parku. 

Kamionová doprava 

Soustava různorodých nevzhledných a nevkusných cedulí, cedulek, banerů a poutačů po celém 

městě, které kazí celkový dojem ze vzhledu města. Stálo by za to uvažovat o jejich regulaci, estetických 

nárocích, a povinnosti je i udržovat a odstraňovat. Pomohlo by to zkrášlit město bez větších nákladů. 

Doprava - především nákladní doprava projíždí centrem města, hustě zastavěnými, obydlenými 

ulicemi - hluk, prach, nedostatek zeleně. 

Vzhled náměstí by stál za urychlené řešení. 

Parkování v sídlišti Křivoklátská, vzhled náměstí 

Oprava veřejného osvětlení v ulici Karlovarská (kolem Lidlu) a v dalších ulicích od SOU směrem na 

náměstí. Např. U Stadionu, Sportovní, Lomená, Mšecká a další. 

Nedostatek pracovnich míst 

Nedostatek přechodů, Oprava silnic (díry,výmoly,dosavadni opravy jsou jen krátkodobé,brzy je 

silnice ve stavu jako před tím,někdy ještě horsi) 

tepelné hospodářství 

Chodník u kostela 

Dostupnost mateřských škol 

špatný stav silnic a chodníků, nedostatek přechodů, psí exkrementy 

stav komunikací a chodníků a bezpečnostní prvky jak jsem uvedla dříve - propadající se silnice 

před domem č. 685 v Rakovnické ulici , navíc by prostoru prospěla rekultivace trávníků 

opravy komunikací a chodníků, vzhled náměstí, chodník k nádraží v katastrofálním stavu 

Stav silnic, kanalizace, protekcionismus ve vedení města (viz. Hamiro). 

Silnice a kanalizace 

Zápach, absenci chodníků, např. v Tovární ulici, neustálý problém s psími exkrementy. 

Veřejné wc 

protihluková dálniční stěna by byla fajn 

Parkovací místa. 



 

 

Automobilová doprava, průjezd nákladních vozidel. Omezme průjezd nákladních vozidel v 

tranzitu. Naučme novostrašecké chodit po městě pěšky. Přizpůsobme město pro cyklisty (bezpečný 

průjezd, stojany, garáže pro kola, samoobslužné servisní stojany...) 

Navýšení plateb tepla a teplé vody! Poptejte se po okolních městech a obcích. Pořádná restaurace 

tu chybí a bazén krytý i na léto koupaliště 

Dodělání kanalizace všude ve městě. Už i nejmenší vesnice na okrese funkční kanalizaci mají, 

Strašecí je třicet let pozadu. 

Zpevnění nezpevnenych cest... 

zápach z kanálů 

oprava budov v péči města 

Velmi málo kultury a špatné informováni o ní. Např. Akademie třetího věku. 

pomoc občanům Ukrajiny 

Vedení města a jeho komunikace 

Občas smrdí kanály u Texasu. 

Parkování na sídlištích. Např. ve Mšeckém sídlišti už byl návrh parkování u bývalé prodejny, 

počítalo se s vykácením keřů, ale nakonec se nerealizoval.Proč? Zároveň v ulici Jiřího Šotky by bylo 

prospěšné snížit rychlost vozidel vzhledem ke školce. 

Nedostačující zázemí pro cca 200 členů (mládež) SCNS. Vandalismus, ničení veřejného majetku. 

Nic 

Tepelné hospodářství 

Dokončit opravu komunikací a úpravu nebezpečného sklonu chodníků u vjezdů do objektů. 

Zrychlit rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hasičská auta na silnici se tam dost pletou a už pěkně 

dlouho. Pohybuje se tam dost dětí a situace je dost nepřehledná, na zastávku směr Kladno se nevejdou 2 

autobusy díky hasičskému autu, pak stojí autobus v silnici… 

Parkovani, mista ve skolkach, uklid mesta, neviditelnost mestske policie 

Rychlý internet u hřbitova. Chodníky. Uvést cíle rozvoje města - co budujeme. 

Parkování v sídlištích. Provoz kamionů přes město a jejich zajizdeni do ulice Msecka. 

Semafory na přechodech, bezpečnost dětí cestou do školy, retardery v sídlišti Křivoklátská, 

bezpečnost dětí obecně 

kapacity ve školkách 

Např. rekonstrukce některých ulic je otřesná. Důraz na auta. Nulový výhled na budoucnost (rozvoj 

modré a zelené infratruktury, udržetelný rozvoj, alternativní doprava - např. chodník co je vlastně silnice 

a i přes rozmach elektrokol nula co se týká podpory cyklistiky, to i v Moskvě jsou dál) 

Neřeší se zeleń myslím tím že se odstranují jehličnany a na hrazují se jenom listnáčema. 

Komunikace a chodníky 

podchod pod mostem na Rakovník 

Placené parkování na Komenského náměstí. 

parkování v Rakovnickém sídlišti, katastrofální jídla ve školní jídelně, kdo neochutnal, ten 

nepochopí, plné popelnice - plast + papír , nedostatečné množství popelnic na tříděný odpad 

Stav silnic 

Chodníky v některých částech mésta 

WC 



 

 

Všechny volné plochy zeleně se zastavují - na Palouček už člověk neprojde bez toho, aniž by 

někomu nelez div na pozemek, to je skoda.. a taky to, ze se tam lidi ze "zahrádek" Otáčejí auty a 

rozryvaji i tu jedinou zeleň co tam je 

SkatePark. Abyti děti co jezdi na (kolobezkach,sketech,bruslich,kolech) aby zmizely z ulic 

Vysoký výskyt drogově závislých v sídlišti Rakovnickém. 

Myslím si, že komunikaci mezi sebou a lidmi a řešení nebezpečných míst. 

amtérismus a nevstřícnost současného vedení města (ČSSD a Nezávislí 2018) 

Parkování v ulicích. 

Restaurace se zahrádkou, detske hřiště se zázemím pro rodiče. 

Silnice Rudská ulice a ostatní v oblasti nově postavených domů. 

Volno časová aktivita pro děti 15+ 

Co s bývalou čističkou odpadních vod? Zůstane to tam takto na pospas nebo je nějaký projekt na 

asanaci? 

Zápach z kanalizace na ulici Křivoklátské 

Mládež- nemá se kde scházet - hřiště,skate park 

Parkovani 

vedení města a to na všech pozicích zejména odbory investic a stavební, tajemník a veškeré 

volené funkce četně trafik v technických službách 

Rozbité chodníky 

Asfalt - Na Pískách, Lipová, Rakovnická - už se dělají díry Okružní kolem sila by se taky zasloužila 

vzhled náměstí 

Malo detskych hrist a v hroznem stavu. Jejich pravudelna kontrola a uklid. 

náměstí, je to ostuda :-( 

Řešení odpadkových košů a k nim stojan s papírovými pytlíky pro psí exkrementy. 

Rozdělení peněz ve sportu. Udelat spravedlivy klíč. Stejne nespravedlive je to také v Rakovniku. 

Některé sporty jsou nespravedlive preferovaný. Udelat spravedlivý rozdělovaci klíč a podle toho peníze 

rozdelovat a také si hlídat, jestli kluby posílají pravdive udaje. 

Nic takového nevnímám. 

Špatné parkoviště v sídlišti Texas. Málo míst. 

Možnost výstavby hal a odstavných parkovišť. Veřejné zakázky, kde je hlavní parametr- cena. 

Korupce 

Rychlost aut na silnici ve meste 

Málo chodníků, hřiště pro malé děti a vice zeleně 

Parkovani v Krivoklatskem sidlisti 

Sportoviště pro náctileté - skatepark 

Nevidim problem zadny 

Chybějící stravovací zarizeni 

Stav chodníků, více přepážek na poště,malá kapacita ve školkách, psí výkaly na chodnících, oživení 

náměstí, lepší kamerové systémy 

Nic mě nenapadá 

Exkrementy po psech. 

Parkování v sídlišti "Texas" to je opravdu žalostné. 



 

 

Parkování a prijezd ke skole 

Škola Rychlé občerstvení okolo školy,včetně obchodu Javor. Parkování okolo školy. 

Problémů je rozhodně více. Ale vše nejde najednou. Jeden problém je např. podélné parkování 

aut v ul. J.Šotky, které velmi zužuje průjezdnost této ulice. Často tam dochází ko kolizním situacím. 

Velice se rozmáhá jízda na kolech, koloběžkách a jiných vozítek na chodnících. Od toho by měly 

být cyklistické stezky!!!! 

1) Parkování u Lídlu. Malé parkoviště. Možnost propojení s parkovištěm u Penny 2) Parkování u 

hřbitova je malý. 

silniční komunikace 

Venkovní vyžití pro náctileté 

počet míst ve školkách a škole 

Komunikace, a vývoz tříděné odpadu 

Dlouhodobý silný zápach z kanalizace na více místech města, situace se nelepší ani po 

opakovaných stížnostech! 

bezpečnost - doprava / semafory / přechody 

Chodníky a úklid po psech 

Velmi málo aktivit města pro občany. 

Oprava cesty na Paraplíčko 

Kromě sběrného dvora nejsou k dispozici žádné kontejnery na použité oleje. 

Chodníky 

Parkování ve městě 

parkování 

kvalita některých silnic 

veřejné toalety 

Zápach z kanalizace! 

Koupaliště, lepší kamerový systém, pokrytí vyrozumění obyvatel 

Služby a pomoc důchodcům do budoucna 

- 

náměstí Kom., veř. WC 

kapacita MŠ, prostory a místa pro rodiče s dětmi 

Parkování. 

parkování, údržba komunikací 

Poletující plastový odpad a příliš rychlí řidiči. 

Psí výkaly 

Ceny za teplo 

teplárenství (přesun od plynu) 

restaurace a pohostinství 

Zachovat co nejvíce zelených ploch (stromy, keře apod.). Zastavit jakékoliv projekty na zastavbu 

přírody!!! 

Parkoviště v Texaském sídlišti a možnost parkování pro návštěvy. Ocenila bych retardéry při 

vjezdu do texaského sídliště,někteří motoristi zde jezdí jako blázni.Divím se,že tu ještě nikoho neporazili 

(vzhledem k blízkosti dětských hřišť). 



 

 

Parkování v Křivoklátském sídlišti. 

Navrhuji vice ochrany mestske zelene. Ackoli je soucasny trend vyvoje doplnovat do mest vice 

zelene (a nemyslim ty priserny kvetinove pyramidy na namesti) NS o zelen prichazi. Dale zachovat okoli 

NS pro moznost rekreace. 

velmi frekventovaná doprava 

posílení celkové infrastruktury - např. parkování na sídlišti, dostupnost MŠ pro obyvatele 

Nesoustředím se na problémy města. Nevyhledávám je. 

parkování v křivoklátském sídlišti a stav místních parkovišt, které připomíná spíše tankodrom, 

neukáznění pejskaři, kteří neuklízí psí výkaly, kapacita MŠ, absence dštské herny, či místa, kde by se 

mohli rodiče s dětmi setkávat 

Nedostatek parkování - ideálně parkovací dům jako v Berouně 

čistota a vzhled města 

Rozhodně parkování stávajících obyvatel v Křivoklátském sídlišti, už teď nestačí kapacita. Nový 

obytný dům sice bude mít parkoviště, ale já se ptám, zda bude stačit? Bude stačit navýšení parkovacích 

míst pro stávající obyvatele sídliště? 

Stav silnic a chodníků 

Stav nekterych silnic a chodniku Cistota na detskem hristi Navyseni poctu detskych hrist 

Smysluplna kratka cesta na vlakove nadrazi 

Parkování, dětské hřiště-oplocení, více využití pro malé děti, chodník a přechod na konci sídliště v 

Křivoklátské u basketbalového hřiště 

stav areálu Hamira a jeho pronájem 

kapacita skoly a skolek, s tim souvisejici pocet kvalitnich ucitelu 

Vedení 

nekoncepčnost, neochota spolupráce, zkostnatělost na přadě 

Nedostatek mestskych bytu.Nedostatek parkovacich mist v Krivoklatskem sidlisti. 

TECHNICKÉ Služby 

Energie, tepelné hospodářství, ceny, vize do budoucnosti 

Vodní prvek na náměstí a vyžití pro dospělé lidi. 

Nedostatek zeleně. Komplikovaný a pro pěší nebezpečný přístup k rozhledně. 

Nebezpečná křižovatka u Lidlu s výjezdem z čerpací stanice proti zastávce MHD. 

Parkování. Neustále se řeší záchytné parkoviště pro lidi co dojíždí a stále nic. 

Přeplněné školky, nedostatek lékařů 

stav komunikací, hrubé nerovnosti na chodnících, které značně komplikují pohyb invalidních 

občanů, zvláště vozíčkářů 

Parkování 

Stav chodníků ve městě. Na př. sklon chodníků u vjezdů do domů. V žádném městě v okolí nejsou 

takto upravené chodníky. 

Parkování 

Mám ročního syna. Absolutně tu s ním není co dělat. Jeden park, kde co krok, to psí h*. Jsem taky 

pejskař, ale v životě by mě nenapadlo neuklidit. Když už se tu městská policie projíždí v těch autech, ať 

koukají, jestli páníčci uklízí. Ty tři stromy u polikliniky ani jako park nepočítám a jedno Rákosníčkovo 



 

 

hřiště. Pomalu tu nekoupíme ani točenou zmrzlinu. Skoro každý den jezdíme na odpoledne do 

Rakovníka. 

Chybí odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy. 

Po dlouhá léta chcíplé náměstí. 

městský úřad 

Vraky aut v Pecínovské ulici 

Absence komunikace vedení města 

Složení zastupitelstva. 

Málo mateřských školek, znečištění města od psích výkalů 

Parkování 

Práce městské a státní policie, kterou rozhodně nezpochybňuji, se mě zda nedostatečná vhledem 

k prevenci kriminality v našem městě. 

Silný zápach z kanalizace na více místech města, opakované dlouhodobé stížnosti, bez zlepšení 

situace!! 

Náměstí, startovací byty, výsadba stromů (minimálně za ty poražené) 

Růst cen energií a bydlení.. 

Protihluková stěna u D6. 

parkování ve městě, parkování na trávníkách, stav některých komunikací (např. U Stadionu, 

Lomená) 

Perspektivu rozvoje města na samém kraji křivoklátských lesů 

Neustálý štěkot psů. 

Vice obchodů, např. Stopshop a lékárna. 

Chybějící parkovací mista a dětská hriste v Krivoklatskem sidlisti 

Stav silnic, celkový vzhled města při vjezdu z kruhového objezdu je špatný, krom centra a hlavní 

ulice je zde nedostatecny pocet chodníků 

Křivoklátské sídliště - parkování, zeleň,silnice. Nákup energií v TS a hospodaření. Vrátit kotelny 

minulému správci. Víc kulturních a sportovních akcí pro náctileté potřebuji se více socializovat. 

Hřiště nebo parky pro větší děti. 

V tuto chvíli mě nic nenapadá 

Parkování okolo školy. Naprosto nevyhovující přechod u podlahového ráje . Ráno, když si všichni 

musí dovézt děti pomalu až do třídy,je fronta až za semafor a údržbě strany mnohdy vyrazí auto a lehce 

děti přehlédne.Uz několikrát nás auto málem přejelo. 

Rekonstrukce silnic a chodniku. Parky a mista pro relaxaci- prochazky... 

kapacita ZŠ 

maximální rychlost ve městě snížit na 30km/h 

Parkovací místa 

Kanalizace v silnici U Mlýna 

Vedení 

Parkovací kapacita v Křivoklátském sídlišti 

Stav silnic, relaxační zóny, bazén, 

Teplárenská problematika. Rozvody vody. 

Zákaz průjezdu kamionů městem 



 

 

Chybí mi tu městský park. Líbilo by se mi tu více zeleně. 

Technické služby a jejich hospodaření. 

Aktuálně přístup k energetice že strany TSNS a města. Křivoklátské sídliště má velkou střešní 

plochu = solární panely buď elektřina nebo vytápění, samozřejmě chápu že je to o domluvě s SVBJ. 

Popřípadě řešení náhradního zdroje vytápění (mazut, uhelný prach, štěpka atd. Ale komunikovat s lidmi 

ze sídlišť, velká část města bydlí v sídlištích a myslím že si zaslouží aby se s nimi komunikovalo. 

Vytvořit chodník v ulici Lipová. Proplétat se mezi auty třeba s kočárkem je vážně "zábava". 

Nejvetsi problem mesta je, ze tu je strasne malo pracovnich pracovnich mist. 90% pracujicich rano 

odjizdi mimo mesto a vecer se vraci. 

Nedostatečné vyžití pro matky na rodičovské dovolené (dětský koutek, herna) Více kroužků pro 

malé deti. Restaurace kam jít posedět případně i s dětmi na zahrádce. Více aktivit pro děti celkově. 

Nedostatečná místa ve školce v budoucnu i školách. 

Cena vody 

Odpadkové koše na psí trus 

Komunikace 

Mesto funguje velmi dobre. Nemam zadny podnet na problem, ktery se musi vo nejdrive resit. 

Městská zeleň, koncepce v zahradní architektuře. Trvalková záhony na náměstí jsou hezké, ale v 

jiných částech města neuspokojivé. 

chodníky 

parkování na sídlištích 

Chybí veřejné WC 

parkovací místa 

komunikace 

komunikace 

chodníky 

parkování v sídlišti Křivoklátská 

WC a hřbitov 

zubní lékaři 

chodníky 

chodníky v Rakovnickém sídlišti 

komunikace 

ceny plynu a dodávek tepla 

Spojení za dojížděním do práce a učiliště 

parkování 

nic 

silnice 

Autobusové spojení - svozu dětí do ZŠ ze směru Rakovník-N.Strašecí Autobusová zastávka 

želez.stanice u Nádraží - špatné spojení 

oprava silnic 

parkování 

náměstí - ostuda Nádražní ulice 

náměstí Nádražní ulice 



 

 

Špatné autobusové spoje- železniční stanice (nedostatek spojů) 

Nelíbí se mi, že jenom se řeší město a ne jiné lokality jako pod Mackovou horou. 

Velmi špatný přístup pro chataře pod Mackovou Horou, špatné autobusové spoje!!! Snížit rychlost 

aut na Rudu ze Strašecí!!! 

Za kulturou nelze, noční bus spoje Pha-Rakovník. Parkování, chybějící chodníky. Úklid ulic a 

chodníků, kde je to kvůli zeleni potřeba. Ošetření dřevin + proti hmyzu, boj s plevelem. 

#NAME? 

Když prší je tam bahnitá cesta nedá se projít. Důstojná cesta na Palouček - nerozjetá nákladními 

auty. 

Přimět majitele psů, aby uklízeli po svých psech i z travnatých míst (ul.Příčná, ul. Molkova - 

travnatý břeh a další....). 

náměstí 

přechod pod mostem na nádraží 

skatepark, silnice, omezení kostelních zvonů 

Skatepark! (náměstí, kruhový objezd) prašné silnice - na Žižkově nám., na Kocourku před 

tělocvičnou. Kostelní zvony! - dlouhé zvonění 

vzhled náměstí, kruhový objezd u Lidlu, park Jiráskova - Okružní 

uzavření Sportky 

málo praktických lékařů 

parkování na chodníku, např. MŠ Na Kocourku a jiných vedlejších ulicích a parkování v ul. 

Čsl.armády na obou stranách nelze projet na kole i když je to povoleno. 

Přebujelá výstavba, ničení životního prostředí, imigrace 

Se stavbou bytového domu v Křivoklátském sídlišti parkovací místa! Výpadky pouličního osvětlení. 

místní silnice - samá záplata a po zimě zase díry, na chodníky se používá příliš soli a ničí to lidem 

domy!! 

úprava náměstí 

bezpečnost přechodů, chodníky náměstí 

absence veřejného WC 

Odpadkové koše i mimo náměstí. Platíme za psy a půlku Strašecí přejdeme s pytlíkem v ruce. Proč 

nejsou koše i cestou na Stochov nebo Rynholec? 

Úprava náměstí - chodníky, silnice 

veřejné WC 

parkování 

WC 

Překvapilo mě upozornění zástupců SVJ, kteří se obracelo na MÚ ohledně enormního nárůstu cen 

za ohřev vody. Město se tomuto postavilo čelem, ale Tech.služby spadají pod město. Přesto včas nikdo 

neměl informace o zdražení! Takové věci se mají URYCHLENĚ ŘEŠIT S TS a včas zdůvodňovat! 

TS odsunout z centra města pro výstavbu byt. domů. Komunikace pro lokalitu SV - prům. zóna. 

Razantní navýšení poplatků za otop a teplou vodu, zvláště když v sousedním Stochově se dle 

informace v novinách "Stochovské listy" 3/22 str. 1 a 4, se cena otopu zvyšuje jen o 4% - oproti 87% v 

N.Strašecí. 

ceny za teplo 



 

 

cena energií - viz otevřený dopis 

ceny energií (technické služby jako dodavatel) 

Park - přikládám návrh a nejen můj, lidí vám nevěří ale mlčí, to není řešení. Teď k parku. Co si 

myslíte o těch nově vysázených stromech, že z nich vyroste? Bidla! Protože každý ví, že ty stromy 

potřebují prostor a hlavně slunce! Ukázkový příklad máte v Křivoklátské ulici! Vy jste tak blbě naivní,že 

jim pomůže provaz a tyč!? Každá rostlina potřebuje slunce! No a to nejlepší nakonec! Zjistěte si původ 

slova park. Už jednou jsem vám psala ohledně laviček (1) u silnice na Čluz. Zeptejte se na to v DD. 

Vysmáli se nám, že mají dost laviček na zahradě a navíc nemohou samotného důchodce pouštět přes 

silnici, kde jezdí náklaďák za náklaďákem na Čluz! Takže lavičky do středu parku + alespoň ještě 2 přídat! 

Dnes máme kamery to je problém? Městská policie pěkně na kola, ale hlavně mluvit s lidmi, nejste nikde 

vidět! Pořiďte jim psychologa a ty je naučí jak se to dělá. Nebo snad lidmi opovrhují? Dluh máte řádný 

jestli je to pravda co psaly noviny? Chci věřit, že letos v létě budou ty 2 lavičky na tom správným místě. 

Tu dlažbu dejte pod nohy laviček, ať se neboří do země. Doufám, že to nebude park jen pro pejskaře, 

tam by měla takky chodit policie, ale v civilu. To neztrácí nic na jejich pravomoci. Myslím si a chci věřit, 

že to pro vás a městský úředníky je to víc a že je to do léta splnitelné. Na závěr spolek rodina pro město s 

jejich šéfem nemají šanci ve volbách. Ten název je opravdu jen slovo! Lidi jsou jim šumafuk, obzvlášť po 

petici ohledně obchodu Billa. Nazdar důchodkyně Stará, ale ne blbá! 

zastavování liny 304 v zastávce Nové Strašecí želez.stanice, viz. komentář k dopravě v otázce č. 4 a 

6 

BUS čekárna u polikliniky!!! 

v zimním období neustále přesolené chodníky! 

Drahá voda a bydlení- poplatky atd. 

aktivní pomoc ukrajinským spoluobčanům 

nic 

málo pracovních míst 

Odtokové kanály neslouží ke svým účelům, jsou ucpané, porušené, tudíž absolutně nefunkční. 

Dále nepořádek před rodinnými domy, např. stavební materiál. 

vzhled náměstí 

- město nemá koupaliště - udělejte starším dětem skatepark (stačí malý, viz.Stochov) 

Dořešit využití prostor bývalého Hamira a přístupové cesty 

vedení města 

Zoufalý nedostatek restauračních zařízení, cukrárna, kavárna. Náměstí zcela bez zastoupení 

vhodných obchodů. 

V ulici Karlovarská už asi rok nesvítí lampa! 

Popelnice na tříděný odpad (plasty)- je jich málo. 

Nekvalitní rozvody teplé vody v sídlišti Křivoklátská. Málo parkovacích míst v sídlišti Křivoklátská. 

Stavíme další obchoďáky místo startovacích bytů, rozbité chodníky, nesekáno, nevypleto, VPP, 

smrad z chovu domácích zvířat 

jarní svoz železa od obyvatel 

Na ulici Topinkova mezi třemi věžáky je vypouklý asfalt na chodnících - zakopnul jsem a už jsem 

měl úraz nohy- nyní se tomuto místu vyhýbám. 

na náměstí vyměnit poškozenou dlažbu 



 

 

komunikace, parkovací místa 

žádný 

Stále se zvyšující počet psů v ulicích a exkrementů. 

Nevyužitý prostor - Křivoklátské sídliště - bývalá prodejna nápoje Brada 

oprava chodníků a komunikací 

Největší problém jsou restaurace a hospody ve městě. Člověk v neděli se nemá kde najíst. To 

samé ubytování. 

Parkování v sídlišti, doprava Čluz 

WC! 

Dostupnost dětí z novostaveb Pod Mackovou horou do školy + osvětlení 

Velká provoz -hlavně kamiony, nová silnice začíná mít vady hluk, prach, traktory 

Exkrementy psů - možné postihy pejskařům. Dlouhé čekací doby/fronty na poště. Po rekonstrukci 

je to snad horší. 

Opomíjení okrajových lokalit města (chodníky, silnice, cesty - nepořádek), parkování aut u vjezdů z 

rodin.domů, stojící auta těsně u křižovatek. 

Málo parkovacích míst pro návštěvu, málo laviček (posezení) 

místa pro děti ve školkách 

parkování 

komunikace silnic - špatný stav, parkovací místa - nedostatek 

Bydlení pro mladé. 

Finančně dostupné bydlení pro mladé rodiny! 

Chybí kvalitní restaurace, cukrárna. Možnost venkovního posezení (restaurace, kavárna, 

cukrárna). Chybí možnost ubytování (hotel, hostel). 

parkoviště 

Chybějící koupání - plovárna, přírodní koupání (tragédie). 

Nepořádnost lidí. To MěÚ nezmění. 

Přidat kontejnery na tříděný odpad. 

Nepovolit výstavbu směr Čelechovice, dále nezvyšovat počet obyvatel, náměstí. 

nevím 

1. Zpoždění výstavby nákupního střediska v Křivoklátském sídlišti. 2. Řešení parkování tamtéž pro 

návštěvníky sídliště. 

konečně vyřešit náměstí!!! 

Zdravotní péče 

Dostupnost bytů je velmi aktuální v každém městě. 

Parkování- proč se platí je v Křivoklátském a v Topinkově 

Málo bytů pro mladé lidi, málo pracovních příležitostí ve městě. 

velký provoz aut přes město, ulice Jiřího Šotky velmi úzká 

byty pro mladé 

využití pro náctileté, kvalitnější služby M.P. 

oprava silnic 

málo kulturních akcí 

parkoviště aut 



 

 

pro nás seniory je to rentgen 

Neudržované trávníky se zatlačenými obrubníky, konkrétně u vchodu čp. 828 v Křivoklátském 

sídlišti 

jízda na kole přes město 

parkování v Šotkově ulici 

přechod u knihovny (semafor), oprava "bytovek" a "domů" 

Zateplení bytových domů- Ke Stadionu (plísně)-izolace! 

Dodělat chodník v parku, příjezdová cesta ke kotelně. 

okolí Hamira 

kruhový objezd! 

žákovské oddíly na fotbale, zříceniny na hlavní ulici 

Vzhled 

Čištění chodníků zejména v období námraz. Vjezdy do domů (garáží) jsou příliš!! šikmé. 

Málo obchodů a restaurací pro hosty města 

např. otřesné výlohy vietnamských prodejen v centru města! 

Dostupnost bydlení, kulturní vyžití, podpora místní kultury 

CHYBÍ CHODNÍK V ULICI LIPOVÁ (OBZVLÁŠTĚ PO DEŠTI MUSÍM I S MALÝMI DĚTMI JÍT 

PROSTŘEDKEM SILNICE) 

CELÉ REPUBLIKY - CENA ENERGIÍ 

Rychlosto motorových vozidel na komunikacích města, viz.Křivoklátská ul. - Pecínov a zpět 

Parkování na sídlišti 

 

  



 

 

Otázka 0802: Jaké je podle Vás nejhezčí místo ve městě? 
 

Náměstí 

Okolí kostela, lipová alej směrem k fotbalovému hřišti, park proti poliklinice. 

Uprava pred kulturnim domem - lavecky, stromy, traviny 

Náměstí 

Na lavičče pod lipami na náměstí (kde nám ale chybí vodní prvek). 

V přírodě... U Podhurky 

okolí kostela, Podhůrka 

Náměstí. 

- okolí kostela 

Náměstí J. A. Komenského 

Komenského náměstí 

Pohled z Mackovy hory a “zastavka” na Paloucku. Alejni vysadba 

- Podhůrka a její okolí - Kocourek 

Pecínov 

náměstí, kostel, park u texasu 

Pecínov + Podhůrka + Mackova hora 

Kdyby se přidalo více zeleně, tak prostor u jídelny a NKC. 

Podhorni rybnik 

Vycházky do blízkého okoli 

Náměstí 

Podhůrka, když zrovna není zavalena odpadky. Hodně se zlepšilo nádraží. 

Nevíme. Nejhezčím koutem města býval areál polikliniky a jeho okolí. Po vykácení mnoha stromů 

(modříny, ořešáky, jírovec, osiky, břízy) a vybudování parkoviště už to neplatí. 

Náměstí mělo moc pěknou Vánoční výzdobu. Rádi chodíme na procházky k rybníkům Nový a 

Podhorní. 

Náměstí a rybníky 

palouček, ale cesta z paloučku na paraplíčko-hrůza 

Rybníky 

Podhůrky 

Rozhledna na Mackově hoře 

Nejhezčí nevím, ale nejmalebnější část je Fortna + okolí kostela. 

Park vedoucí k fotbalovému hřišti. 

mnoho: opravené nádraží, hřiště na Kocourku, okolí jídelny a NKC, rybník Fortna, příroda za 

městem, vyhlídka na Paloučku (která ale nemá dost péče), rybníky (které ale nevítají veřejnost k 

odpočinku), cesta ke Stochovské kapličce, za továrnou, alej u učiliště (zasloužila by více péče), obytná 

zóna u vodojemu 

Náměstí v létě a palouček. 



 

 

Asi námestí. Velký potenciál. Musim vyzvednout promenadu mezi BBcoffe smer ke KC. To se 

povedlo! Alej ulice U Stadionu - obrovsky potencial. Vic rozsirit dobrou energii mesta. Kolem kostela 

smerem k bobří zátoky - krasny potencial. Posilnit! 

Alej v ulici U Stadionu (nádherná atmosféra, možnost relaxu v zeleni v městě), Náměstí (pokud se 

s ním dál bude citlivě pracovat), Prostor kolem kostela a Muzea. Rybník Podhůrka (cesta k němu je 

nevhodná), Palouček (bohužel se obávám ztráty této hodnoty v budoucnu, pokud se neposílí). Světelná 

výzdoba náměstí, betlém. 

Náměstí 

Náměstí 

Nejhezčí, to nevím, ale docela dobře vypadá Rakovnické sídliště. 

Centrum 

Náměstí. 

Zrekonstruovaná radnice 

Dětské hřiště u Biosky, občas v i náměstí, když je tedy posekana tráva a kvetou stromy nebo kytky. 

A pěkně teď vypadá i okolí kulturního domu. 

doma 

Náměstí, palouček, Hospoda na Růžku, okolí muzea, ulice Nádražní, hřbitov 

Okolí školní jídelny 

Náměstí 

náměstí 

Náměstí pod lípami. 

Pecínov, paloucek 

Náměstí 

Lokalita Na spravedlnosti 

mnoho 

libi se mi jezirko s nutriemi 

Stran pod farou a okoli fary. 

Náměstí 

Příroda okolo města - Podhůrka, Fortna, náměstí (viz níže) 

Fortna 

u Podhůrky, okolo obory Libeň k Soudnému rybníku 

Rybník podhurka 

náměstí, okolí kulturního centra 

Náměstí o Vánocích 

Náměstí 

Část Na Spravedlnosti 

Namesti 

Paradoxne namesri, ktere je sice stare ale krasne se o nej starate co se tyce zelene a kveteny :) 

Rybník Podhurka 

Podhůrka 

Upravený prostor u školení jídelny a nkc 

Vyhlídka 



 

 

náměstí 

Náměstí, nejvíce o vánočním čase 

Okolí kulturního domu, ale bohužel bez vyžití pro lidi 

Asi nedokazu vybraz nejhezci, ale libi se mi detske hriste u Bios, park v Krivoklatskem sidlisti. 

Náměstí. Pokud by bylo doplněno o nějaký vodní prvek, tak 

Krásné krajiny okolí města a krásné místo okolí kulturního domu 

Staré pohlednice. Kostel, náměstí - spíše ostuda. V květnu ale díky zeleni to nepůsobí tolik tristně. 

Hezký je Kocourek 

Šibenicni vrch 

Náměstí, příroda směrem k Rudě 

Palouček 

Novostavby v přírodě 

Náměstí 

údolí k Podhůrce pod Pecínovem 

Není nic. 

dolní Podhůrka 

Park u kapele sv. Isidora 

O žádném nevím. 

Klidové zóny 

Náměstí - přes všechny výhrady výše, co všechno by na něm chtělo opravit či doplnit. 

Okolní rybníky 

rybníky pod nádražím 

Okolí rozhledny. 

Nic mi nenapadá, ale když vidím okolní vesnice a města, tak závidím. 

PR Podhůrky, Lada. 

Příroda v okolí města. 

_______________________ 

Náměstí 

Nová výstavba na Šibeňáku. 

Květinovka Tomášek 

Je to velmi smutné, ale po více jak dvaceti letech mi krom koutků v přírodě nenapadne vůbec nic. 

Jestli to nebude tím, že se tu dvacet let jen mluví o náměstí, jiných lokalitách, a nic se neděje. Až na 

výjimky. 

okolí rozhledny 

příroda v jejím okolí 

náměstí, okolí NKC 

Tady se nedá určit konkrétní místo, pořád se o všem vedou diskuze, ale skutek utek. Jak dlouho už 

se mluví o úpravě náměstí? 

Pohurka 

Kavárna Kafka. 

náměstí 

Okolí všech rybníků. 



 

 

Náměstí o Vánoce 

Ve městě nevím, hezká je okolní příroda. 

Náměstí 

Náměstí J. A. Komenského. Chybí však zoufale možnost venkovního posezení v rámci kavárny, 

restaurace. 

Pro mne je nejhezčím veřejným místem kavárna KAFFKA. 

rybníky u nádraží a pohled z Mackovy hory do údolí 

Opravené NKC a jeho okolí 

Žádné. Nenapadá mě žádné místo, které bych dokázala označit jako nejhezčí. 

Náměstí o vánocích 

Sezení "na loučce" a sezení pod tratí na poli. 

Park s kapličkou u polikliniky. Náměstí Komenského - jen stále chybí jednoduchý vodotrysk. 

Podhůrka 

Ne přímo ve městě..okolí Podhůrky je pěkné 

Náměstí 

Palouček, kocourek 

Palouček 

Město působí hezky jako celek 

Takové už bohužel není žádné 

Stará Podhůrka, okolí Soudňáků 

náměstí 

Náměstí 

Zimní náměstí, hřbitov, fotbalové hřiště 

Obecně příroda kolem Strašecí, asi cesta mezi rybníky směrem k Podhurce, možná by šla přidat 

lavička kolem cesty. 

Pohled z Paloucku 

náměstí 

šibeniční vrch 

těžko posoudit asi náměstí 

Náměstí 

náměstí 

Části se zelení, odpočinkové zóny. 

Naše zastaralé náměstí jen mu dát trochu lásky a péče a zainvestovat do něj a nepredelavat na 

betonové prostranství 

Náměstí 

podle mne je to krásný dům drogerie 

nádherný palác drogerie na Komenského náměstí, to nemá chybu 

Náměstí 

Zeleň Mackové hory. 

Před kulturákem 

Namesti 

Cesty mimo město. Rybníky, lesy. 



 

 

Momentálně nádraží a okoli podhorniho a noveho rybnika 

Náměstí, park svatého Isidora 

náměstí 

Okolí fary a kostela. 

Náměstí 

Náměstí 

Podhůrka 

nevím 

Palouček 

Pod nádražím 

Rozhledna 

Konopas 

Asi prostor mezi kulturním domem a stanicí autobusů 

Kostel 

Řekla bych, že před jídelnou a výsadba květin na náměstí. Pěkná je i škola. Také nové opravené 

kulturní centrum či budova na vlakovém nádraží. 

Komenského náměstí - jen je škoda, že se na něm nic moc neděje - pátky a soboty večer je to 

"náměstí duchů". Chybí tam například restaurace nebo kavárna s letním venkovním posezením. Myslím, 

že i více kulturních akcí by tam našlo své uplatnění (například koncert pod širým nebem nebo jiná akce s 

hudebním doprovodem (i třeba nějaký DJ)) 

Podhurka 

Alej u fotbalového hřiště. Měla by se více opečovávat. 

Náměstí 

Náměstí 

Okolí domu kultury a náměstí 

Podhorní rybník 

náměstí 

Podhurka 

náměstí 

Palouček 

Prostředí nových baráků U Lesíka - avšak tam chybí dětské hřiště 

Namesti 

Podhůrka 

Není žádné. 

Vsude v přírodě. 

Nedokážu říct. 

Okolí Podhůrky 

Park u Polikliniky 

Obora 

Náměstí 

Náměstí 

Namesti 



 

 

Park u Texasu a park kousek od obory, hřiště hala BIOS 

Rozhledna na Mackove hore. 

Náměstí 

Rybník a náměstí 

Náměstí + Kocourek. Park u Texasu. 

Náměstí 

Náměstí. 

Palackého ulice. Včetně modernizované Hasičské centrály. 

Podhůrka - příroda kolem 

u kostela 

náměstí, a okolo NKC 

Alej vedoucí k fotbal. hřišti 

Sportoviště 

příroda za městem, Palouček, 

Mezi autobusovou zastávkou a NKC 

nevím 

Rybníky pod nádražím 

Náměstí 

Podhurka 

Rozhledna na Mackově hoře 

Park u kostela 

Náměstí 

náměstí 

rozhledna 

To je otázka … ba ve městě je všude přítomný zápach z kanalizace. Takže to dojem dost kazí. 

Centrum, palouček, konopas 

Park u polikliniky, náměstí 

Náměstí 

Naše zahrada :-D Ne, teď vážně, asi náměstí 

Šibeniční vrh 

prostory u haly Bios 

Náměstí. 

náměstí 

Fortna 

náměstí 

Palouček 

náměstí 

náměstí 

Podhůrka 

Komenského náměstí a oblast kolem vodojemu 

Rozhledna 

Komenskeho nam. 



 

 

nejhezčí místo ve městě? Neznám žádné. 

Pecínov 

Můj pohled z okna na Žižkově náměstí. Dále pak je mi moc dobře v Konopase. 

konopas, oblast staré podhůrky, palouček 

kolem kostela a pod ním 

Vloni jsem jsem také místo dokázala označit, letos už ne. 

Dle mého nejspíš náměstí. 

Alej u stdionu 

Paloucek u ulice K Lesiku 

Opravený park u zastávek u Polikliniky. 

Náměstí 

žádné 

Rybníky na Podhůrce a “u soudňáků”, palouček, jehož krása se s výstavbou ztrácí, “třešňovka”, 

“fortna” a “konopas”, “šibeňák” 

Žádné 

bývávalo rozkvetlé náměstí s vodotryskem. nyní pouze v zimě - krásně nazdobené. 

Detske hriste u haly Bios 

Podhurka 

Náměstí. 

Kulturní dům, jídelna a jejich okolí. 

Námesti 

U Podhůrky 

Konopas, rozhledna na Mackově hoře (ale tam se dostat pěšky je opět o život) 

už žádné není, ty které byly, byly zlikvidovány novou výstavbou rodinných domů 

Náměstí 

Náměstí. 

Rakovnické sídliště, .....kromě středové vyšlapané cesty sídlištěm. 

Náměstí 

Náměstí, kostel, fortna 

Náměsti 

Podhůrka 

Namesti 

Kopec a lesík na Ladě 

Nedostatek vyžití pro mládež - bezpečný skatepark. Družina nemá, kde trávit čas s dětmi. Uchylují 

se ke kostelu. Prostor u kostela by mohl být reprezentativnejsi. Chybí ve městě více veřejného prostoru v 

nových zastavbach. Dětské hřiště. 

Palouček 

Pecínov 

Kocourek,u kostela.. 

Kostel a parčík kolem 

Podhůrka a okolí - ostatně v podstatě jediná komplexní zeleň. 

NKC, BIOS, náměstí 



 

 

okolí NKC hezká příroda ať už v Novém Strašecí nebo v jeho okolí 

Park směrem ke stadionu. 

Žádné takové ve městě neznám. 

Náměstí 

Namesti 

namestni je fajn, okoli pred poliklinou je taky pekne vcetne domu pro seniory 

Před jídelnou a NKC,hezky opraveno nádraží vlakové. Vánoční Komenského náměstí. 

Palouček 

Líbí se mi město celkově. 

Nedá se říct,že by tu bylo něco fakt moc pěkné. 

náměstí 

Komenského náměstí 

Fotbalový stadion 

Vánoční náměstí 

Ozdobené náměstí 

Lesy okolo 

Nevím. 

Náměstí 

Náměstí 

Pecínov a okolí šibeničního vrchu. 

Po osazení náměstí květinami je to asi nejhezčí místo. Ještě by byl pěkný nějaký vodní prvek. 

Rozhledna 

Náměstí 

Nevím 

Oblast mimo město (rybníky,Lada) 

Na Ladě 

Namesti 

Náměstí 

lesy v okolí 

náměstí 

Podhorní rybník 

sportoviště Na Kocourku 

Mackova hora 

Palouček 

Palouček 

Kocourek 

Komenského náměstí 

rozhledna 

Po úklidu před svým domem - (veřejného prostranství) 

Podhůrka 

Palouček 

Konopas 



 

 

náměstí 

náměstí 

centrum 

MěKC 

muzeum a okolí kostela 

park před školní jídelnou 

MěKC 

v porovnání s ostatními městy, už nic nenapadá! 

příroda za městem 

? 

náměstí 

Nádražní budova, náměstí Komenského, parčík z Palackého ul. ke KC. 

náměstí 

náměstí (Komenského) 

současné náměstí 

Park sv. Isidora, lesopark (Šibeniční vrch), Podhůrka 

kulturní dům a blízké okolí 

nádraží 

náměstí 

??? 

náměstí 

příroda - Podhůrka, Fortna 

obora Libeň, Šibeňák, rybník Nový 

náměstí 

park proti poliklinice 

náměstí a okolí NKC 

Těžko vybrat z nehezkých míst to nejméně nehezké 

Líbí se mi, že se město snaží udržovat zeleň ve městě i okolí. Dobře udržovaný hřbitov. 

u školní jídelny 

areál Na Kocourku - sportoviště 

náměstí 

náměstí 

Dříve to byla cesta na palouček a podél chat. Teď se vše ve městě (uvnitř města) jen zastavuje a 

mizí kdysi hezká zeleň uvnitř města. 

Krásné je vánoční osvětlení náměstí! Nádraží 

náměstí 

náměstí 

rozhledna 

okolní krásná příroda 

pohled Palouček - Rudská 

velmi se mi líbí úprava náměstí a jeho výzdoba 

hostinec "Na Růžku" 



 

 

u NKC, opravené okolí polikliniky 

byl by kromě náměstí by byl i park 

více míst - v okolí rybníků 

stále náměstí, také park u Isidora 

náměstí 

nevím 

náměstí Komenského 

náměstí, palouček 

celé město je pěkné 

Komens.náměstí 

náměstí 

sport.areál na Kocourku 

náměstí 

hřbitov 

náměstí 

náměstí J.A.Komenského 

náměstí 

park před poliklinikou 

náměstí, Konopas 

Zatím stále náměstí i s nevzhlednými záhony. Tento typ se nehodí do centra města! 

náměstí J.A.Komenského 

náměstí 

náměstí 

náměstíčko 

pak bude náměstí hezké 

Procházka okolo obory. Mohlo by tam být více laviček!! V létě lepší pořádek!!! 

BIOS 

náměstí 

Když je uklizeno, tak je hezky všude. 

náměstí (o vánoční svátky je krásné). 

Komenského náměstí 

náměstí 

na náměstí 

Hřiště pod poštou, místo u jídelny a kulturáku 

náměstí 

náměstí Komenského 

Kocourek - hřiště, park u sv. Isidora 

vlakové nádraží, město ve vánočním stylu 

náměstí 

park, náměstí 

Mackova hora 

NKC 



 

 

Opravená budova na nádraží - nádraží 

náměstí 

náměstí 

rybníka za viaduktem 

Palouček 

vánoční výzdoba náměstí 

oblast nové zastávby U Vodojemu a vyhlídka na paloučku 

Parčík u polikliniky. 

náměstí 

náměstí 

náměstí 

Palouček 

náměstí 

u mne doma 

hřbitov, park proti poliklinice 

náměstí 

Palouček, Fortna, náměstí. 

Vilková čtvrť za školkou. 

náměstí 

náměstí 

centrum 

Šibeňák - Rudská pěšina 

náměstí 

náměstí 

náměstí 

náměstí 

náměstí 

náměstí 

prostor u NKC 

oblast kolem "Soudňáku" 

Kocourek 

náměstí 

náměstí 

střed města 

náměstí v zimě, v létě (osvětlení, květiny) 

zimní náměstí (osvětlení) 

Podhůrka 

náměstí 

náměstí, hlavně o vánocích 

náměstí, Podhůrka 

náměstí 

Žádné 



 

 

Žádné 

Sportoviště a dětské hřiště u BIOSKY 

náměstí a KC 

Chci pochválit citlivou rekonstrukci NKC :-) 

Náměstí 

celé Nové Strašecí je pěkné 

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 

NÁMĚSTÍ 

CESTA K SOUDŇÁKŮM 

Kocourek, okolí školy 

Náměstí 

 

  



 

 

Otázka 0803: Které místo je naopak ostudou města? 
 

Bývalá budova Hamira ze zadu když jdete k rybníku naproti školce Rákosníček a rybník je tak 

krásný jen se o něj postarat 

Budování dalšího supermarketu. Myslím, že jich je ve městě dostatek. 

Celkově obrovske zlepseni v cemlem meste. Chtělo by dovylepšit hlavní cestu - směr Stochov. 

Šotkova ulice 

Radnice 

0 

žádné, NS je hezké město. 

V Texasu bývalý sad 

Náměstí, které by mohlo být krásné a klidné, ale není, kvůli dopravě (šlo by zrušit diagonální 

silnici?) 

—- 

- příjezdy do města ze všech stran 

Spodní částa bývalého areálu Hamira, stará budova. 

Rybnik u Fortny se mi jevi jako velmi zasle misto. Voda zapacha, chybi posezeni podel rybnika a 

jeho samotne okoli “snese” nejeden odpad. Vstup na Komenskeho namesti od autobusovych zastavek 

by si take zaslouzil fasadni upravu. Rovnez prijezd do mesta od Lidlu a pohled na zasle fasady neni take 

kdovijak libivy. Chapu, ze pri hlavnim a frekventovanem tahu se vzhled domu udrzuje stezi. 

- diagonála na náměstí 

budoucí Billa. Tato plocha se dala využít na sportoviště nebo městský park nebo obojí. Něco jako 

kladenské sletiště v menším měřitku. Je to nevratná škoda která přidá další dopravu zásobovacích 

kamionů a nakupujících z okolních měst . Nulový přínos pro NS. 

ulice na pískách 

areál v Tovární ulici 

Okolí benzinové pumpy 

Náměstí 

Namesti 

Špatná dostupnost propagované rozhledny, od kapličky by stačilo udělat cestičku pro matky s 

dětmi i důchodce, třeba jen vysypaná štěrkem a vznikl by krásný lehký turistický okruh, přes zahrádky 

atd. Tento názor sdílím s mnoha lidmi, kteří se na u kapličky obráti a jdou nazpátek. 

Přístup k nádraží, přístup na Mackovku 

Přístup k vlakovému nádraží Rudskou ulicí. 

Rudská ulice 

všechna místa kde se neudržuje pořádek, nebo které se neudržují 

Areal byvale tovarny. 

cesta parkem k fotbalovému stadionu 

Okolí statku 

Hamiro 

okolí Fortny 



 

 

Komenského náměstí a obecně úprava Náměstí 5. května a kř. ul Šotkova a Karlovarská - 

neupravený "park" k fotbalovému stadionu, 

? 

Objekt býv. Hamira, dolní továrna hlavně, okolí celého objektu, prašné cesty od továrny až k nové 

čističce, budova pošty, chodníky ve středu náměstí, vánoční výzdoba zdarma ale po celý rok, plot kolem 

fotbalového hřiště 

Trafostanice u kostela. 

Karlovarská Ulice. Zejmena krizovatka Karlovarska - Jiriho Šotky. 

Ulice Karlovarská Křižovatka Karlovarská a Jiřího Šotky – neí to jen užitná křižovatka pro auta, ale 

má potenciál i obytné křižovat, kde lidé využijí služeb a pobytovosti (viz chuť sedět tam na zmrzlině) a to 

díky velikosti profilu a volným plochám nezastavěným, vidím zde velký potenciál při vhodném návrhu 

městského prostoru a práce s "volnou" plochou – nemusí to být jen tráva a socha.. Vzhled výloh – Bývalé 

patro, kebap, Pizza.. tím ovlivňují vzhled celé ulice... Bývalá Švadlenka nynější "ořechy" necitlivě zachází z 

výlohou, která přímo ovlivňuje vzhled náměstí. 

Okolí Hamira 

Areál bývalého Hamira 

Současná Rada města 

Myslím, že to bylo bývalé horní Hamiro. Teď se tam staví Billa a bytový dům a myslím, že pozemek 

nepatřil městu. 

lokalita Na pískách, Křivoklátské sídliště 

N/A 

Stav domů v Karlovarské. 

? 

Občas náměstí, ale jinak je to chodník kolem kostela a jeho okolí. 

okolí fortny 

ulice Na Pískách, část nové zástavby - chybí infrastruktura - není tam hřiště, park, jen parcely s 

domy. 

Náměstí 

Hamiro 

Sportovní ulice, Máchova ulice a přilehlé okolí. 

Křivoklátské sídliště 

Nenapadá mě žádné 

Náměstí, Karlovarska ulice 

nevím 

jelikoz bydlim u parku v ul. U Stadionu, tak z meho pohledu je to prave park. I pres to, ze se trava 

udrzuje, tak se park bojim vyuzivat (rozlozit si tam deku, nechat hrat dite...), protoze vsude jsou psi 

exkrementy. Druha cast parku blize k namesti je zcela neosvetlena (neni tam ani jedno svetlo), takze v 

noci a nebo v zime neni vubec videt na cestu. 

náměstí - Vím, že se plánuje celková rekonstrukce, ale kdo ví, kdy to bude. Proto se měly dávno 

opravit pořádně chodníky ve střední části (ne jen tak zaflikovat a vyměnit tu a onde dlaždice). Je to 

ostuda. Spravovat pořádně silnice, ne flikovat jednotlivé díry. Dělat lépe chodníky pro chodce, ne pro 

auta a pravidelně je kontrolovat a opravovat. 



 

 

Texas 

průmyslový areál Hamiro 

teď mě nic nenapadá, ale vím, že jsem se nad některými pozastavila 

Zastávka u polikliniky teď už je zbourana 

Texas sídliště, silnice v ulici U Stadionu, okolí Hamiro továrny, bývala rozpadající se čistička 

Lokalita Rudská- frekventovaná obytná i rekreační oblast bez jakékoliv dopravní infrastruktury. 

Ostudou asi primo ne ale Paloucek by si zaslouzil lepsi cestu a obcas i nejaky ten uklid. Zastavka u 

Polikliniky je (byla) vylozene strasidelna. 

Rudská a kolem 

Chodníky na náměstí 

Areál v ulici Tovární. 

Ulice Rudska jakožto turistická trasa i jediná cesta pro auto na nádraží. 

Šotkova ulice s parkujícími auty 

To že jako město nemá žádný slušný podnik - restauraci. Všechno je zavřené a lidé musí kilometry 

daleko. Parkování u Lidlu, nedostatek místa. Věcné spory s řidiči. 

stará továrna pod náměstím 

Parky 

Okolí kostela. Přitahuje to fetaky a alkoholiky. 

Náměstí 

Jako ostudu bych nenazvala nic...pripadne pouze Rudska, kdyz jde clovek na prochazku, je to o 

zlomeni nohy a autem o zniceni podvozku (a to zde nebydlime) 

Bývalé " Hamiro". 

Myslím že místní kostel by zasloužil trochu lásky 

Palouček - scházející se omladina, která cestou ničí okolí 

Náměstí 

Krivoklatske sídliště 

Texas 

vzhled náměstí není zrovna reprezentativní a už se o tom diskutuje dlouho 

Mšecké sídliště včetně trestního stavu aleje ke hřišti. Okolí kostela a Fortna. 

hamiro 

Stav některých budov v majetku města 

Okolí města. 

Okolí fortny 

Chodníky na náměstí a kolem kostela. Strašně moc proluk v ulici Palackého - vím, že je to 

soukromá věc vlastníků, ale při průjezdu to vypadá děsně. Dobře, že v bývalém Hamiru vzniká Billa a 

bytový dům, to jsem psala v minulých letech. Zlepšilo se i skladiště vraků v Pecínově - vraky byly 

odklizeny. 

Náměstí 

Fortna 

Objekty Hamira. 

Náměstí. 

Průmyslová zóna Hamiro . Bývalý okresní úřad. 



 

 

Okrajové části-černé skládky. 

______________________ 

Chodník k fotbalovému hřišti bez osvětlení vede alejí od ulice J. Šortky a vedle je osvětlená silnice 

bez chodníku - od Elektromontu Největší ostuda vstup do budovy v Havlíčkové ulici 1155 

Mšecké sídliště-jednoznačně nejhorší ve městě. Oblast Fortny. 

Ulicka od semaforu na náměstí, fungování pošty na pobočce, 

Černá zóna u sídliště snad konečně zmizí, takže nyní nevím. 

okolí hamira 

starý objekt v dolní části města u MŠ Rákovníček, silo a další zemědělské objekty v centru města v 

Okružní ulici. 

Palouček - odpadky 

Všechny pajzly, kde vám chlastají lidé, kteří bydlí v sociálním bytě od města. 

Okolí ZŠ a hlavní náměstí. 

hamiro 

Ostudou města je náměstí a absence jakékoliv veřejné zeleně (parku). 

objekt čp. 381 v Tovární ulici 

Mackova Hora CESTA. 

Hamiro, zabordelené Paraplíčko 

Lze najít více nehezkých míst v NS. Nenapadá mě žádné, které by bylo nejhorší. 

Pošta 

Křižovatka ulic Lomená a U Stadionu - obrovská kaluž vody, když zaprší, silnice a většina chodníků 

v Mšeckém sídlišti. Ulice U Stadionu v zimě, na jaře - samé bláto. 

Okolí rybníka Pod Fortnou - bývalé Hamiro 

Střed náměstí 

Náměstí 

Park v ulici U Stadionu. Po těch letech by si zasloužil pořádný chodník, lepší údržbu zeleně, která 

by zahrnovala i prořezávání stromů. 

Rudská ulice 

Budova ve které sídlí knihovna a spousta firem. Jedno wc na celé patro, úklid, střecha, údržba, 

dvorek.. 

Rudská ulice 

nelíbí se mi delší dobu podoba náměstí. Je poslední dobou nějaké mrtvé. Hodně parkujících aut. 

Místo na popelnice Žižkovo náměstí 

Fortensky rybník 

pravá strana ulice od Palackého k poliklinice 

chodník k fotbalovému stadionu 

náměstí 

Všechna, kde je chlív a bordel - Lada, Palouček, Hamiro, Lesík, Paraplíčko, okolí kostela. 

Ostudou není žádné místo. Jen bych vylepšila náměstí 

Fortenský rybník 

Severovýchodní zona 

Chodník v Nádražní ulici 



 

 

Park u polikliniky, Křivoklátské sídliště, příjezd do města od Rynholce, nově rozestavěná BILLA - 

hangar. Přístup k rozhledně, okolí rybníků 

Stav některých komunikací,které místo silnice připomínají polní cesty. 

Hamiro Náměstí - Diagonalu zrušit a vytvořit odpočinkové místo... 

vjezd do města z Rynholce od polikliniky dále-zbořeniště+ Karlovarská ulice 

veteřina, namestí, 

Chodnik/nechodník v Okružní 

Cesta ke Studánce, potažmo k vlakovému nádraží 

bývalé Hamiro a okolí 

Po akci vždy prostor kolem NKC - nepořádek (odpadky). 

Všechna místa na tříděny odpad kontejnery věčně nevyvezené a tak kolem nich vzniká pěkný 

nepořádek 

Nevím 

pozemky při vozovce z Rakovníka před Penny 

pozemky při vozovce z Rakovníka v sousedství PENNY 

Celkově celému náměstí by prospěla revitalizace. A taky by bylo fajn opravit Tovární ulici a nějak 

využít starou ČOV. 

oblast kolem kostela. Za kostelem je jakási kotelna s mizernými grafitti, špatným chodníkem. 

oblast Rudske ulice. 

Areál Hamiro 

Sídliště Křivoklátská, psí výkaly a odpadky po celém městě kazí dojem z jinak hezkého prostředí 

Náměstí, sídlitě, rekonstrukce ČSL armády 

Pro mě je to fortna. 

Vlakové nádraží 

Černé skládky na okrajích města 

bývalé Hamiro 

Okolí nádraží ČD 

poničená a rozlámaná dlažba uprostřed náměstí, je to tam na zlomení nohy, plné popelnice na 

tříděný odpad 

Fortna 

Okrajové části města-neudržované 

Hamiro 

Vybourané domy v Palackého, Okružní, Jungmanově a ulici na Prahu (tuším ČSA). 

Za kostelem.Za Penny,kde se prodávají drogy. 

Myslím si, že někteří majitelé nemovitostí by mohly své nemovitosti lépe udržovat. To se týká i 

města. Poškozené věci nejsou opravovány několik měsíců. 

Buková ulice - chodníky stále nejsou, povrch ulice po neustálých opravách vodovodního řádu je 

zoufalý 

Nové domy na konci Nového Strašecí směr Kačice od kud nevede chodník 

Ostudou města byly pozemky za Křivoklátským sídlištěm. Dnes se snad blýská na lepší časy. Ještě 

zbývá ten sad. Dále je velmi neutěšené prostředí u ZKO dole v Pecínově. Alespoň ten plot, kdyby se 

opravil. 



 

 

nekoncepčně zastavěné nově otevřené lokality 

chodník před MěÚ 

Paraplíčko - rozbité láhve, odpadky 

Palouček - chybějící lavičky Kulturní dům by si zasloužil rekonstrukci interieru 

Ulice u stadionu 

náměstí 

náměstí a příjezdová ulice od Lidlu, herna/bar nad MěÚ 

Většina města - nikde to nevypadá přívětivě a upraveně. 

Areál Hamiro 

Namesti 

Vnitřní prostory v poliklinice 

Ulice u technickych 

Nevim 

Náměstí, dětské hřiště v Texasu 

Náměstí. 

Nic mě nenapadá. 

Náměstí 

Okolo školy 

Vzhled náměstí, vím, že je v plánu ho předělat, ale nemám informace o tom kdy to bude a jaký 

vzhled náměstí nakonec bude mít, vím, že bylo pár návrhů, ale nevím, který se vybral 

Pokud budu posuzovat pouze okolí bydliště, tak je to neupravená, rozbahněná pěšina v lipové aleji 

v ul. U Stadionu. 

Parkoviště a přilehlé okolí vedle výstavby Billy!!! 

Okolí kostela. Přístup z Komenského nám. je dobrý. Ale od Fortenského rybníka je obtížná 

přístupová cesta pro chodce. 

Nefunkční komíny u paneláků 

náměstí 

fotbalové hřiště, technické služby 

Bývalé hamiro 

náměstí, přilehlé prázdné obchody, herny, průjezdní ulici CSL 

Okružní 

Všechny parky po zimním období jsou plné extrementů a odpadků. Samozřejmě je to 

odpovědnost lidí, ale někde nejsou ani odpadkové koše. Nikdo nebude běhat s plným sáčkem 500m, aby 

jej mohl vyhodit. Možnost zaparkovat vozidlo, které rozváží zboží je v sídlištích také velký problém. 

Fortna 

Bývalé hamiro 

Parkoviště v Křivoklátském sídlišti 

fotbalové hřiště 

hamiro 

Náměstí a ty květinové pyramidy nebo jak to nazvat. Pokud už je jejich instalace nutná, tak by bylo 

dobré se o ně i postarat formou pravidelné zálivky. Zkuste se inspirovat a poradit v Rakovníku, tam je 

mají cele léto rozkvetlé, nádherné. 



 

 

Chodníky na náměstí, není chodník z Okružní k NKC, Hamiro, panelka nádražní, úzká silnice J.Šotky 

Sídliště Křivoklátská 

Každé kde je díra v silnici, chodníku.. 

Lavičky u kostela 

Hamiro 

Naše kuchyně, když dlouho neuklízíme. 

Okružní ulice. Je rekonstruována pouze zčásti. Zbytek díry a výmoly. Výjezd z Okružní do Nádražní 

je úzký a dochází tam často ke kritickým situacím. Možná by stálo za to, domluvit se s majitelem 

protilehlé nemovitosti o umístění zrcadel. Na výjezdu z druhé strany téže ulice zrcadlo výrazně zlepšilo 

přehled ve směru "od Prahy". 

areál bývalého Hamira 

továrna u čističky 

rozpadlá továrna u staré čističky. 

Palackého a Okružní ulice 

Bývalé hamiro. 

náměstí 

ostudu přímo nevnímám, i když např. náměstí má určité rezervy (chodníky) 

Nemám pocit studu na žádném místě. Asi taková místa nenavštěvuji. 

vyloženě ostudné místo myslím, že není 

Náměstí 

náměstí je velké parkoviště, silnice diagonálně přes něj zabíra tolik místa kde by se mohli setkávat 

lidi křivoklátské sídliště - rozbité silnice, žádná hřiště, absence parkovní (auta stojí kde se dá), celé léto z 

polí smrdí hovna 

Dlouhodobé zbourané proluky a zanedbané domy, to je ale věc soukromníků. Přesto si myslím, že 

by mělo město na majitele více tlačit, aby bouraniště lépe zabezpečili. 

Křivoklátské sídliště 

Detske hriste Cesta na vlakove nadrazi 

Karlovarská ulice 

Hřiště v Topinkově ulici 

bývalé Hamiro v Tovární ulici 

za ostudu považuji “individua” pohybující se po náměstí s lahví/lahvemi, nebo v autech pokřikující 

na hloucky “znamych firem”, nekteri maji i psy, potkat takove lidi za tmy sama ve meste nebo jako 

samotne deti me primo desi! 

Křivoklátské sídliště 

Hamiro 

Křivoklátské sídliště 

Krivoklatske sidliste.Nejen kvuli stavce obchodu a bytoveho domu.Ale celkove vzhled...nevyuzite 

travnate plochy,ktere by se daly napr. zmensit a pristavit parkovaci mista. 

Technické služby a sběrný dvůr uprostřed města 

Areál Hamiro, zbytky průmyslové zóny, část mezi domy v "Texasu" a polem - keře, garáže, zarostlé 

meze 

Areál Hamiro 



 

 

Hamiro 

Prostranství za kostelem. 

Bývalé plochy Hamira. 

Továrna v Tovární ulici. Ale na to jsem si už zvykla. 

chodník před Městským úřadem 

Hlavní ulice do vjezdu města. ( stav domů ) 

Hamiro 

Nic 

Hamiro - už jsem vám to psal asi před 5 lety a je to pořád stejné. 

městský úřad - vedení městského úřadu a vedení města, které s tím nic nedělá 

Vraky aut Pecínovská ulice 

Náměstí 

Palouček,věčný nepořádek s odpadky 

Chodník a travniky před školou. Zvazila bych instalaci zábradlí před vchodem na první stupeň. 

Náměstí 

Bývalé Hamiro 

Okružní 

Nesilnice na Rudské?! 

palouček po víkendu 

Neodhlučněná dálnice v katastru města. 

O žádném nevím. 

kácení stromů 

Krivoklastke sidliste 

okoli kostela ma nevyuzity potencial, cely areal mezi Tovarni a ul. Do hnilišť, ulice Rudská je 

otresna, asfaltova silnice zde mela byt uz davno, zije tam uz velky pocet obyvatel 

Křivoklátské sídliště, okolí Penny a Lidlu a okolí a budovy výpočetky. Silnice na fotbalové hřiště 

Nemyslím, že máme místo které by bylo vyloženě ostudou 

Texas 

restaurace Na Růžku 

Díry v Křivoklátské 

Žádné místo v NS mi nepřijde ostudné. 

Parkety v KC 

Rybník u Vydří zátoky 

Nevím 

Vjezdy do měst: Karlovarská ulice a ulice Čsl. Armády 

Nic co by mě osobně přišlo strašné 

Hamiro 

Křivoklátská sídliště (nynější stavby) 

Nevím 

Hamiro 

Sidliste 

Fotovoltaické pole u dálnice a celá zóna SeveroVýchod. 



 

 

Fortna 

nezdá se mi, že by bylo něco nehezké 

Hamiro 

náměstí 5.května 

černé skládky 

Hamiro 

Okolní zeleň u STS 

okolí traktorky 

Fortna 

spodní Hamiro 

skládky na okraji města 

Prostor mezi Penny a řadou garáží 

Prostory kolem Penny + garážemi 

žádné 

nic 

spodní část města- nádraží a pod Mackovou horou - veřejné osvětlení 

není nic, co by se mi nelíbilo 

park ul. U Stadionu 

cesta k Podhůrce 

asi nic 

náměstí, Nádražní ul.- Karlovar.ulice (jako po válce) 

náměstí, Nádražní ulice 

Hamiro 

? 

nevyvezené kontejnery a neuklizená místa po vyvežení 

Prodejna a její okolí v Křivoklátském sídlišti 

Nedostatečné parkoviště u hřbitova 

silnice Rudská, dobře se tam ničí auta 

Chodník v Nádražní ulici 

oblast st. továrny u MŠ Rákosníček 

"Karlovarka" 

Hamiro 

některé komunikace v centru 

náměstí - okolí školy a školní družiny, kruhový objezd 

náměstí - anketa byla zřejmě k ničemu 

díra na hlavní silnici 

neudržované domy při hlavní silnici (zbořeniště) 

prostor za kostelem s množstvím odpadků 

Chodník ve spodní části Okružní ulice!!! 

Ostudou města jsou někteří jeho občané, odpadky po nich a jejich psích miláčcích. 

okolí bývalého Hamira 

cesta k fotbalovému hřišti - alej 



 

 

Hamiro 

nepořádek STS 

část Pod Fortnou - za rybníkem směrem do Konopasu. Velká neobydlená budova. 

Staré Hamiro, neupravené výlohy obchodů- vietnamci!!! Vliv na špatný vzhled náměstí. 

STS prostředí 

u Hamira 

u Traktorky 

Přímo ostudou ne, ale náměstí má být srdce města. 

Karlovarská, ulice směr Čelechovice z Karlovarky 

silnice od jatek k fotbalovému hřišti 

neopravené chodníky na náměstí 

náměstí 

nemám výhrady 

konec Křivoklátského sídliště (u pytlíkárny). 

nevím, asi jen hrozné - silné osvětlení přechodu na semaforu 

bývalé Hamiro 

zbořené domy na hlavní silnici 

Hamiro - SDZ 

bývalé Hamiro 

Křivoklátské sídliště - bývalá švestková alej 

dům bývalé továrny v Tovární ulici 

zřícenina před školkou Rákosníček! 

bývalé Hamiro a okolí, komunikace U Libeně 

parčík v Karlovarské ulici (vedle sběrných surovin) 

Park vedle sběrných surovin 

Alej v Křivoklátském sídlišti 

zastávky MHD 

Rozbité chodníky ! Všude 

Nepořádek kolem kontejnerů sběrného odpadu - ve městě skvěle funguje sběrný dvůr. Nestálo by 

za úvahu na některých frekventovaných místech nainstalovat kamerový systém. 

Hamiro 

rozbořené a schátralé neobyvatelné domy 

sídliště nepořádek okolo popelnic 

Bývalé Hamiro. Nyní se to mění k lepšímu. 

Od Čelechovické křižovatky k ul. Lipová (Karlovarská) údržba. 

okolí Hamira 

ve městě - zbořeniny u hlavní silnice 

náměstí - je prázdné, nežije 

většinou okolí kontajnerů na kov a sklo - přeplněné, obsah všude okolo 

Lokalita Rudská, náměstí 

Billa a bytový dům 

altánek na Šibeňáku - díky vandalům 



 

 

bývalé dřevařské závody (Hamiro) 

areál Hamira, okolí nádraží 

střed náměstí - travnatá plocha 

Centrum města je jedno velké parkoviště. 

vnitřní prostory polikliniky 

bytový dům, Billa, vůbec se nehodí 

ulice Tovární- bývalé Hamiro 

WC 

Sídliště Křivoklátská, nyní nová stavby Billy a pokácené stromy, Hamiro areál. 

žádné 

areál bývalého Hamira 

dlažba na náměstí 

vraky aut (Pecínov) 

Areál Hamiro, chybějící silnice u Rudské 

Ulice kolem bývalého ZZN. 

Paraplíčko 

Sídliště, neudržovaná zeleň, nepořádek u kontejnerů. 

cesty v okolí města (Šibeňák, Hliniště, Mac.hora) 

nevím 

náměstí 

Neudržované trávníky u paneláků v Křivoklátském sídlišti, ulice Karlovarská, zastávka u polikliniky 

(směr Rakovník) 

objekt Hamiro, stará čistička 

Fortna 

Hamiro 

Hamiro 

okolí kostela, Hamiro - stará budova 

budova Hamira, bytové domy čp. 645, 646 (Ke Stadionu) 

park a kotelna na sídlišti - bezdomovci, feťáci, alkoholici. 

Hamiro 

komunikace v Lesní ulici 

Hamiro 

cELEK 

neznám 

třída ČSA, bouračky staré domy 

Většina oprav realizovaných TS jsou nevkusné "záplaty" bez estetiky (bohužel) 

Celá budova vedle městského úřadu (nonstop, potraviny pramen...) 

ULICE TOPOLOVÁ 

NEVÍM, MOŽNÁ BY SE NĚCO NAŠLO 

STARÁ ČISTIČKA 

Karlovarská ulice 

 



 

 

  



 

 

Otázka 0804: Jakou službu ve městě nejvíce oceňujete/využíváte? 
 

 

Knihovna, ZŠ , ZUŠ, jidelna 

Skoro všechny 

Tech Sluzby 

Autobusovou dopravu. Zajímavá kulturní nabídka neřízená přímo MěÚ (Růžek, Kaffka, ZUŠ apod.) 

Sportovní zařízení. 

- knihovna 

lékařské služby. 

Materskou skolu, zasilkove sluzby a podporu mistnich drobnych zivnostniku. 

- ZŠ, ZUŠ, veřejná sportoviště, městská knihovna 

Knihovna 

Technicke sluzby 

Internet bubakov.net, městské centrální vytápění a ohřev vody, odvoz všech druhů odpadu, 

zdravotnické služby 

ZUŠ, knihovna, lékaři, obchody, sběrný dvůr 

Vlakové spojení s Prahou. Obchody se základním zbožím na náměstí. 

všechny služby pro občany, ale není jich mnoho 

Sběrný dvůr 

hasiče a městskou policii v Novém Strašecí 

rodiče senior taxi 

Senior taxi 

Služby TSNS 

Sluvžby na Městském uřadě a v KC. 

mnoho 

Kavarnu, Postu, 5 švestek, Železářství, PC centrum. 

Knihovna, Pět Švestek, Kavárna (BB teď méně díky otevírací době, Kafka krásné místo, ale střídavá 

kvalita kávy..), na náměstí – drogerie, železářství, pekárna, trh se zeleninou. 

Škola, školní jídelna, družina 

škola, školní jídelna a družina 

Supermarket, kavarna, restaurace, lékárna 

Spojení do Prahy. 

Velmi si cením práce soukromých podnikatelů, zabezpečující služby občanům, budující svoje firmy 

od počátku 90 let. Město by mělo tyto svoje občany a podnikatele chránit proti nadnárodní konkurenci. 

Ztratí se tak identita a město se může stát pouhou noclehárnou Prahy. 

Polikliniku 

rzs 

Asi poštu.. 

Zdravotnické služby 



 

 

Studio Cvička. Skvělý přístup ke klientům, funguje lépe než rehabilitace. Odborně se stále vzdělává 

a získává tím na značné popularitě. 

Senior taxi 

Školu, družinu, kroužky, zuš, internet od bubakova 

Podatelny Meu 

kino 

i kdyz to neni spojeno primo s Novym Strasecim, tak jako sluzbu nejvice vyuzivam dovoz jidla 

(kosik.cz/rohlik.cz). V Penny dost casto chybi to, co potrebuji a Lidl je se svymi specifickymi produkty 

fajn, ale obcas to chce zmenu. 

Sberny dvur 

Knihovna 

Sberny dvur 

dopravní obslužnost do hlavního města 

Knihovnu, kontejnery na tříděný odpad, 

Odvoz všech druhů odpadu- směsný, bio, tříděný 

Asi Zasilkovnu - na nasi postu fakt nechces 

Svoz biodpadu 

Zásilkovna 

Knihovnu. 

Doprava 

Vietnamce potraviny 

Nedokazu urcit 

Nakup potravin, drogerie, papírnictví, švadlenka 

Kulturní zařízení. 

Zasilkovna ! Nejlepší služba 

hostinec Na Růžku 

Poštu, obchody 

místní dobrovolné hasiče a městskou policii 

Veterináře 

Asi žádnou. 

Žádnou 

ZUŠ, školy, poliklinika, dobré obchody (drogerie, papírnictví, železářství, domácí potřeby, 

zahradnictví, květiny, obuv, Pět švestek), kosmetika, kadeřnictví. Rychlá občerstvení (kebeb, pizza) - 

nevyužíváme moc, ale je dobře, že tu jsou. Kaffka, Růžek, akce města typu Zázraky vína, Keltský den 

(předminulé září), akce v NKC. 

Železářství Soukup 

Drogerii. 

Knihovnu. 

holiče 

_________________________ 

Nákupy v Lidlu, pošta, lékárna, drogerie. 

Skolka,skola, technické služby 



 

 

Sběrný dvůr. Velice ochotný pán. 

knihovnu 

ZŠ 

Dostupnost zdravotní péče, obchodní síť, veřejná doprava, pocit bezpečí 

Jsou zde krásné zahradnické služby. Zato pošta se svojí pracovní dobou, to je ostuda. 

Svoz odpadu 

SDH NS 

informační systém přes mobilní rozhlas. 

MěU 

nakládání s odpady - třídění, sběrný dvůr, bioodpad... 

Sběrný dvůr 

Nejvíce využívám služby knihovny a často navštěvuji kulturní akce. 

Knihovna, cvičení s dětmi, kinokavárna 

Knihovna, ZUŠ pro dospělé, NKC 

Poliklinika 

Poliklinika 

Oceňuji úklid města, údržbu zeleně. Tsns. 

Sběrný dvůr 

Sportovní aktivity pro děti, kulturní nabídky NKC 

sběrný dvůr 

Využívám knihovnu, sportovní hřiště 

Myčka aut 

Sportovní zázemí 

obchody na náměstí 

lékaře, obchody na náměstí, kino v NKC 

Svoz odpadu 

Zájmové aktivity pro děti. 

Zasilkovny, balikovny 

Sběrný dvůr 

Zdravotní středisko 

ZUŠ, školy, obchody, hromadnou dopravu 

Pošta, poliklinika, kosmetická a fitness centra 

Paradoxně dříve mnou kritizované TSNS. Pochvala je na místě za včasné ranní rozsoleni v zimě 

ulice Rudska. Častější by mohlo být v ulici Na Piskach. 

sběrný dvůr 

Zásilkovnu 

kadeřnictví Styll 

Studio Cvička a internet Bubakov 

knihovna,lékaři 

Technické služby, stravovací služby. 

Sběrný dvůr jen by tam mohli pracovat ochotnejšií lidé a ne morousové který berou odpad dle 

ksichtu a kamarádství 



 

 

Nevím 

Knihovnu, technické služby, kulturní akce, síť obchodů. 

Technické služby, kulturák, poliklinika 

Vodu, elektřinu, plyn, odpady, internet. 

"Malé" soukromé obchody a služby. Železarstvi, kadeřnictví, květinářství a servisy. 

Svoz odpadu 

Krámky soukromníky . 

Informace o akcích města emailem 

Zahradnictví U Lípů 

žádnou 

Fitness 

Železářství 

Drogerii 

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr 

Úklid psích exkrementů po většině pejskařích v Rakovnickém sídlišti. Toho pána, co to po těch 

čuňatech pravidelně uklízí velmi oceňuji a obdivuji, na jeho místě, bych to těm lidem hodila na 

rohožku.Jsem taky pejskař a tak jako doma spláchnu wc,uklízím si po svém psovi. 

Nejvíce využívám podatelnu. Oceňuji přístup některých zaměstnanců. 

Zasilkovna, detske hřiště BIOS, knihovna, kinokavarna 

Podatelna 

balíkovna, svoz odpadů, poliklinika, NKC 

Úklid města 

Knihovna 

volnočasové aktivity pro děti (kroužky) 

senior taxi 

poliklinika, kroužky 

Kavárny 

Dostupnost obchodů (lidl, penny) - kvalitní optika na rohu jak byla komerčka, pc servis vedle pošty 

Sportoviste. Je super ze hriste na kocourku je verejne dostupne. 

svoz BIO odpadu 

Kavárnu, knihovnu a autobusovou zastávku. 

Oceňuji dostupnost obchodů a jejich rozmanitost 

Dětský lékař, kavárna. 

Poplenice na tříděný odpad. 

Kroužky pro děti Kroužky pro děti 

ZUS 

Parkoviste 

Zásilkovny, kavárny (všechny moc hezké nebo zajímavé vzhledově, příjemný personál, skvělá 

dostupnost), autobusová doprava (ta nemá chybu) 

Oceňuji komplexnost služeb ve městě, takže spíše všechno dohromady. Velkou výhodu vidím v 

dostupnosti a velkém množství obchodů s potravinami. 



 

 

Zásilkovna PC Centrum. 

Lékárna,květinářství , krejčovství 

TS 

Poliklinika 

zásilkovna 

jestli se to dá považovat za službu, tak zásilkovnu v Pc centru 

mobilní rozhlas 

Pobočky Zásilkovny, knihovnu, bezobalový obchod. 

Tříděný odpad 

drobné obchody 

Parkování u drogerie/lékárny... 

knihovnu 

Městská knihovna, pošta, hala BIOS, sportoviště 

NKC, holic 

SDH Nové Strašecí 

Poliklinika 

Městskou Policii 

senior taxi 

místní poštu neoceňuji, ale využívám 

Palcení parkovného :))) tu oceňuji vždy na 10 Kč :))) 

Městská policie, hasiči, informace, 

Kadeřnictví,knihovna,kavárny 

- 

Poliklinika 

Široký výběr obchodů pro různé zboží, kadeřnictví 

MŠ, Sportovní centrum Nové Strašecí 

Prodejny spotřebního zboží. 

Sběrný dvůr, třídění odpadu. 

Kontejnery na tříděný odpad a soukromé popelnice na bioodpad 

Obchody 

Dostupnost supermarketu a polikliniku 

knihovnu, ZUŠ, NKC 

polikliniku, poštu, ZUŠ, Penny, Lídl, lékárna 

pobočky zásilkovny 

Knihovnu 

pediatr, pekárna, cukrárna, ovoce a zelenina, obchody s potravinami, švadlenka, zahradnictví, 

secondhandy 

Popelnice, busy do Prahy a zpět, knihovnu. 

Knihovna 

Využívám službu parkování, ale rozhodně bych ji neocenila. 

Kontejnery na tř.odpad, sběrný dvůr, svou bioodpadu 

Svoz odpadu 



 

 

Sběrný dvůr 

škola, školka, obchody, hudební škola, pošta 

Školku, Sportovní centrum a sokolovnu, okrajově poštu, MěÚ, polikliniku 

NKC, poliklinika, školství 

Knihovna 

Zadna me nenapada 

Zdravotní služby, kadeřnické služby, Pošta, Zásilkovna, obchody 

Zasilkovna 

ZŠ, doprava, ordinace, prodejny. 

Dostupná doprava, lékaři a obchody. 

Poliklinika 

Ač nevyužívám, seniortaxi je super 

Momentálně služby MěÚ. Ve směs jsou zaměstnanci vždy ochotni pomoct, poradit atd. Jen jak 

jsem psala výše, nejspíš toho mají hodně a někdy jim to prostě trvá. 

činnost městského kulturního centra 

Pošta, poliklinika, obchody 

Myslím, že o služby občanům je je dobře postaráno. 

Pizza fly 

Veřejná doprava. 

vodu elektřinu a plyn 

knihovna 

Hala Bios/posilovna 

Knihovnu-ochota, vstřícnost. 

Svoz bioodpadu. Senior taxi. 

Knihovna 

Knihovna.Růst cen energií a bydlení 

Knihovna, lékaři. 

zdravotnictví, kultura 

Poliklinika 

Městská knihovna s vynikajícím personálem, který je vždy ochotný vyhovět. 

Technické služby, obchody 

velmi oceňuji ochotu na podatelně MÚ. 

Poliklinika 

Celkove se mi libi sortiment, ktery nabizeji mistni podnikatele a aktivity, ktere se zde poradaji pro 

deti. 

Školky, pedikúra,fyzioterapeut. masáže , parkování u polikliniky 

Škola, školka, družina 

Lékárna,květiny,krejčovství. 

obchody 

Obchody 

Informovanost o veřejných akcích na Facebooku 

Služby bio odpadu 



 

 

Zasilkovny 

Knihovnu. 

Kultura ve meste 

Kavárna BB 

Hala bios 

Kroužky 

Knihovna 

NKC 

knihovnu 

knihovnu 

poliklinika 

poliklinika 

poliklinika 

činnost městské policie a posádky RZ 

Hasiči Nové Strašecí 

knihovna 

drogerie 

Penny 

Oceňuji služby TSNS - svoz odpadů za 1 * 

TS - svoz odpadů 

svoz odpadu 

kultura 

knihovna 

městská policie 

prodejny Lidl a Penny 

MěKC, knihovnu 

Penny, Lidl, poštu, zastávky autobusů, sběrný dvůr 

kulturní akce, pošta, obchody 

OÚNZ, záchranná služba, knihovna, kulturní centrum 

kulturní akce 

Využívám NKC - divadelní předst. Poliklinka - často využívám odběr krve (Kladno) - spokojenost s 

úř. hodinami. 

Zatím bydlím v městě krátce - nedovedu posoudit. 

lékaři, lékárny 

hasiči 

knihovnu, M.police, hasiče 

sběrný dvůr 

krám Javor - bezvadný 

páteční trhy 

technické služby, sběrný dvůr 

muzeum, knihovna, PID, poliklinika 

ZUŠ, knihovna 



 

 

celkem dobré autobusové spojení. 

? 

lékářská služba, obchodní centra 

lékař, lékárna 

sběrný dvůr 

lékárna 

Měpolicie 

kuchyňské potřeby 

KC - pokud je atraktivní program 

sběrný dvůr 

výstavbu Billy, děkujeme 

LIDL 

ZŠ, kroužky, pošta 

služby - poliklinika 

knihovna, pošta, poliklinika, sběrný dvůr 

polikliniku, lékárnu, poštu 

hala Bios 

poliklinika 

gymnázium 

výstavba Billy, kulturní programy 

sběrný dvůr 

TS 

parky, hřiště, Bios 

fizioterapie Barbora Ducárová 

kino kavárna, studio Cvička, vinotéka u Býka, zásilkovna 

knihovna, taxi pro seniory 

Tříděný odpad, sběrný dvůr, NKC 

kultura, protříděný odpad - sběrný dvůr 

sběrný dvůr 

drogerie, lékárna, potraviny 

dopravu - senior taxi 

sběrný dvůr 

Sběrný dvůr! 

studio Cvička 

pošta 

Oceňuji všechny služby. 

kultura, lékaři, obchod 

sběrný dvůr 

obhod Javor a trafika 

technické služby, odvoz odpadu 

markety 

kino, sběrný dvůr 



 

 

obchody - Lidl, Penny, výhledově Billa 

lékař 

poliklinika 

senior taxi - zatím ale nevyužívám 

svozový dvůr 

knihovna 

Technické služby - sběrný dvůr 

Bubakov 

kavárny, ale je jich málo 

technické služby 

MěK 

parkování, dětská hřiště, program NKC, služby sběrného dvora 

Senior taxi- neocenitelná služba pro seniory. 

Technické služby, informační systém 

třídění odpadů 

kino 

NKC, ZUŠ, ZŠ 

TS 

Tech.služby -sběrný dvůr 

knihovnu 

Internet, knihovna 

TS 

lékaři 

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr 

sběrný dvůr 

poliklinika 

budování marketu Billa 

MP 

lékařské služby 

TSNS- Sběrný dvůr 

obchody, kadeřnictví, poliklinika 

LIDL 

senior taxi 

taxi pro seniory 

kroužky pro děti 

hřiště a sportoviště 

lékařské služby 

poliklinika + dětský pediatr 

zásilkovna 

knihovna, technické služby, NKC 

Technické služby - Sběrný dvůr 



 

 

FB 

knihovnu 

Je jich více 

Bezobalová prodejna 

senior taxi 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

KNIHOVNA 

RYCHLOU ZÁCHRANKU A MĚSTSKOU POLICII 

Sběrný dvůr 

Knihovnu 

 

  



 

 

Otázka 0805: Jakou službu naopak nejvíc postrádáte? 
 

 

Chybi tu celkove , dobrá restaurace . Bazén, zimni kluzistě. 

Je tu vše 

čistírnu, opravnu obuvi 

Bazén 

ve městě chybí vodní plocha pro letní koupání (musí být Podhůrka chovný rybník?) volnočasové 

aktivity/prostory pro starší děti 

Sauna, bazén. 

- kvalitní ZŠ, MŠ 

Zajištění objedu pro seniory ve městě. 

Sportovni outdoorove a indoorove vyziti, moznost detske herny, nejakeho spolku ci klubu s 

moznosti psychologicke, pravni ci jine pomoci. Moznost verejnych kol a stojanku. Zijeme v dosahu 

Krivoklatskych lesu a ne kazdy vlastni kolo, kolem se da navic i relativne rychle prepravit po městě a na 

vlakove nadrazi. Mozna by stalo zavest do provozu i nejakou primestskou linku na vlak, aby byl tento 

spoj vice vyuzivan. 

- rodinné centrum - hřiště s občerstvením a možností různých aktivit pro děti a rodiče (viz např. 

okolí sportovní haly na Stochově) 

Bazen, vice vyuziti sportovist a krouzku pro predskolni deti 

Montessori školu 

Postrádali jsme možnost nechat se naočkovat proti covidu v Novém Strašecí, když jsme to zrovna 

my potřebovali. 

Kanalizace v ulici Na Pískách. 

bazén nebo koupaliště pro děti 

Koupaliště 

komplexní kosmetické služby 

Cukrárnu 

Konání trhů, ideálně v sezoně každých 14 dní. Je jasné, že to bude . pro začátek by stačila podpora 

města např. ve vybírání pouze symbol. poplatku. 

nevím 

možnost koupání v létě, jesle 

Kavarnu, nebo coworking. Když chci ostat pracovat ve meste, neni kam! 

Bistro s moderním jídlem nebo vínem – alternativa k klasickým hospodám... Ideálně podpořit na 

náměstí. 

Vyžití pro náctileté děti 

vyžití pro náctileté děti 

Restaurace, kavarna, vyžití pro male děti 

Trhy na náměstí. 

Nějakou další restauraci, kavárnu a taky nějaký dětský koutek či herna s možností hlidani dětí. 

koupaliště 



 

 

Venkovní místo kulturního setkávání 

Čistírna oděvů, švec. 

Hřiště pro kolečkove brusle a koloběžky, děti by neničily obrubníky 

Kvalitní restaurace 

nevím 

Dalsi supermarket jine znacky nez Penny/Lidl a kvalitni restauraci 

Kontejnery na velkoobjemovy odpad 

Informovanost o vizi a misi Nového Strašecí (střednědobý a dlouhodobý výhled). 

Rozšířit lékařské služby, pediatr 

Bazen 

Bazén, kino, 

Asi možnost nakupního centra. Prakticky tu nic není. Samozřejmě je to způsobeno také trochu tím, 

že lidi odsuď nakupují ve větších městech nikoliv v NS 

Stravovaci sluzby. 

Chybí volně přístupný kontejner na použity olej 

Kavárnu s dětským koutkem, herničku. 

Kulturní akce 

Hřiště na sport pro veřejnost a třeba pro děti na naučení na kole a tak. 

Aktivity ci akce pro deti, rodiny s detmi 

Herničky, 

Cykloobchod, cykloopravna, půjčovna a servis lyží. Kvalitní restaurace s letní zahrádkou. 

??? 

Nic, nejnutnější tu je. 

lékařskou službu první pomoci 

Veřejné koupaliště-nezávadné 

Cykloopravnu. 

Sklenářstí 

Restauraci se zahrádkou (ještě že je Růžek), obecně víc míst, kam si jde sednout (fajn je Kaffka). 

Cykloservis - nejbližší je Tuchlovicích, přitom skoro každý tu má kolo... 

Skatepark 

dobrou restauraci 

Koupaliště. 

úklid a údržba cest a chodníků 

Lékařskou službu první pomoci v místní poliklinice. 

restauraci 

__________________________ 

To nejnutnější zde máme, takže nic. 

Koupaliště 

Krom tohoto formuláře a v dnešní době si myslím, že krom "napište nám" ohledně žádostí, měla 

být možnost vyjádřit názor, doporučení, popř. i stížnost kdykoliv jindy na stránkách úřadu. A např. 

anketa co na křižovatku a další, jde dělat v čase ( před provedením jiných částí, které např. zamezí 



 

 

některým možnostem, nebo vyvolají další zbytečné náklady ) a i na další, pokud Vám tedy záleží na 

mínění obyvatel. 

krejčovství 

širší sportovní vyžití pro starší děti i v rámci kroužků 

Posezení pro důchodkyně, které vydrží sedět na lavičce před obchodem celý den a komentovat 

všechno a všechny. 

Chybí skatepark. Je ostuda, že děti musí jezdit na koloběžkách mezi auty na parkovišti nebo na 

chodníku. 

příjemnou restauraci 

Zubař. Hernička pro děti a maminky na MD, ta nám velmi chyběla. Sportovní areál jako je na 

Stochově. 

- 

Restaurační zařízení na náměstí s možností venkovní zahrádky. 

Ve městě jsou všechny podle mne všechny důležité služby dostupné. 

Taxi nejen pro seniory. Vlaková stanice moc daleko odevšad. 

Mateřské (rodinné) centrum, bazén pro výuku plavání dětí 

Příjemnou rodinnou restauraci 

Kino, bazén 

restaurace 

nedostatek možností týkající se pohostinství 

Kvalitní restaurace, ubytování pro turisty (penziony) 

Pohotovost 

Místo pro volnočasové aktivity náctiletých. 

Inline draha 

wc 

Infrastrukturu pro zelenou dopravu (cyklistika, koloběžky...) 

Sauna, bazén, některé ambulance 

Postrádám snahu města řešit stav lokality Na Piskach a převzít, alespoň částečně, břímě dostavby 

kanalizace od obyvatel, kteří za současný stav nemohou a jsou rukojmí dřívějších nesmyslných smluv. 

sklenářství, rámování obrazů, včasný úklid silnic hlavně v zimním období (kruhový objezd) 

čistírna a opravna obuvi 

Přijde mi škoda, ze sobotní trhy jsou poměrně malé 

Restaurace 

Lepší služby ve sběrném dvoře čím víc se odpadu vybere od lidí tím víc bude město čistější... 

Sauna 

Více cyklostezek 

žádnou 

Internet 

Zubaře, ortodontistu. 

Využití s dětmi v zimních měsících - hernu,... 

Někam kam si sednou na kávu a dobré jídlo. 

Více krámků typu masny a zeleniny v roce 1975 když jsem do Strašecí přišel tak tady bylo vše. 



 

 

Kvalitní a útulnou restauraci 

Modní prodejnu oblečení a obuvi 

veřejné WC 

Příjemnou restauraci 

Servis zahradní techniky 

Krejčovství 

Lékařskou pohotovost 

Vyhrazený park pro psy s agility možnostmi 

Vytratily se obchody s některými druhy zboží. To může "město" těžko ovlivnit, záleží na poptávce a 

ochotě prodejců. 

Zvýšit dozor za Penny,na hřišti si hrají děti a po setmění vychrtlá blondýna se psem nebo s 

kočárkem zřejmě distribuuje pochybným typům drogy,a pak se tu často divné typy vyskytují. Mám strach 

o svoje děti. 

Asi by to chtělo spíše posílit personál, aby nebyl přetížený. Postrádám nějakou evidenci dotazů, 

kde by dotyční odpovídali na dotazy lidí. Stačila by třeba informace, že dotaz byl předán, atd. a nějaké 

datum předpokládané, do kdy bude odpovězeno. 

Kosmetika 

rentgen, opravnu obuvi, opravnu hodinek a garáže pro lidi ze sídlišť 

Veřejné koupaliště nebo bazén 

Více restauraci 

erudované vedení, informovanost a přístup k lidem 

Normální restauraci se zahrádkou na běžné posezení 

Kvalitní zdravotnictví, Kebab s telecím masem 

Restaurace nejlepe se zahradkou 

fitness - posilovna 

V oblasti služeb - podniky pro zábavu či sešlosti. 

Chybí zde nějaké hezké místo nebo kavárna k posezení s venkovní zahrádkou. Třeba na náměstí, 

kde by bylo možne posedět i o víkendu. 

Restauraci s dobrým jídlem. 

Popelnice na bioodpad kolem paneláků. 

Ubytování - hotel, hostel.. Restaurace nebo kavárna s venkovním posezením Bazén 

Více možností pro zábavu, nějaké události 

Posilovna 

skatepark 

Dětskou hernu, větší vyžití pro náctileté (bary, diskotéky, vinotéky,kulturní akce...), chudáci si pak 

pouští muziku na náměstí z aut a setkávají se tam...i pro menší děti (například dětský koutek, dílničky, 

herničku, dětské akce ...) 

Alergologa. 

Ve skolce on-line systém omluv a informace o plánovaných vyletech atd i formou napr. e-mailu 

dobrá restaurace, která není vietnamská 

Rozhodně dětskou pohotovost a úřady. 

V létě se více starat o městské pozemky 



 

 

Chybí lékař-internista, který by přijímal nové pacienty. 

veřejná sauna, sportoviště pro náctileté 

Více kulturních pořadů - divadel, filmů a Akademie třetího věku. 

zámečnictví 

Cukrárnu 

Koupaliště 

radar na všech příjezdových cestách 

kvalitní restauraci 

Restaurace 

Restaurace, více diskoték 

Kino, sportovní hala s kurty na squash, bowling 

dopravní hřiště, park 

Více specializovaných lékařů. 

přístupnou restauraci s otevírací dobou o víkendu 

Už jsme se zmiňovali o retardérech? Jestli ne, tak retardéry. 

Více pískovišť pro děti, posezení pro rodiny 

knihkupectví, plavecký bazén, kino, divadlo 

bazén, koupaliště, knihkupectví, obuv, kino, cyklostezka, větší park, 

Bazén, squash, bowling, in-line dráha apod. 

cukrárnu se sobotním a nedělním prodejem 

Bazen, koupaliště a saunu 

Komerční banka (byla zrušena pobočka) 

Kvalitní restauraci 

Sluzby maloobchodu 

restaurace 

dostupnější MŠ pro místní děti, hřiště pro malé děti 

Nevím o ničem co by mi zde chybělo. 

Více parků. Kolem města jsou jen pole - kam se má jít člověk projít do přírody? Park u polikliniky je 

jen ozdobný, na nějakou relaxaci je malý a hned v sousedství hlavní silnice. Co takhle pozemky za 

křivoklátským sídlištěm (vedle řadových garáží) 

Parkování 

Více aktivit pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené, cvičení, herničky,.... 

možnost stravování pro důchodce, není možno z kapacitních důvodů 

více nevybetonovaných tras pro běh nebo cyklistiku, lezeckou stěnu a bazén… a normální 

restauraci 

více sportovního vyžití 

Více kaváren, restaurací, kino 

Neustálý přístup na veřejné WC. 

Online rezervace sportoviště na stránkách města a dostupné WC u sportovišť. 

Do služeb to asi patřit nebude, ale chybí zde koupaliště/bazén. A po zavření sportky už pomalu ani 

není ani kam zajít posedět s přáteli. 

další velké potraviny/hypermarket, fitko 



 

 

Ve městě není možnost v letních dnech posezení na zahrádce solidní restaurace. 

Zubař, restaurace 

wellness, bazén 

restaurace 

Střelnice 

Restaurace 

Sauna, kultura 

Ekologické středisko - vzdělávání, ochrana přírody u CHKO/NP Křivoklátsko, soustava rybníků, 

prameniště Klíčavy. 

restaurační zařízení 

Koupaliště 

Ruční úklid nepořádku na místech, kde nemohou stroje, trávníky, prostory kolem popelnic a 

laviček a pod. V Křivoklátském sídlišti oživit trávníky, ovšem ne tak častým a nízkým sekáním jak se 

pravidelně děje. Dosévání travním semenem jsem ještě na trávnících neviděl. 

Lékař, zubař 

Detskou hernicku pro maminky na mateřské 

Pořádný zubař s volnou kapacitou. Zhotovení občanských průkazů,cest.pasů. Nyní i sociální odbor 

Pěknou a zajímavou stezku pro děti v okolí města 

Mnohem více lékařů v poliklinice! 

Ve městě chybí zubař. 

Restaurace - obědy, postrádáme určitě sportovní vyžití bowling, sqash nebo inline dráha. Když to 

srovnáme se Stochovem, tak jim koukáme do zadku. Ve zdejších areálech není pomalu ani umožněn 

vstup, maximálně dostanete vyčiníno od rádoby správců. 

Bazén, sauna 

Budu se opakovat - parkování. Kapacita v Křivoklátském sídlišti (klidně i za cenu vyššího 

parkovného, nebo zřízení vyhrazených parkovacích míst na značku za poplatek) 

Bazen 

Vice krouzku pro deti, gymnastika, aerobik pro deti 

Moderní fitcentrum 

Ze sportovního odvětví - třeba inline dráha (nemusela by být nijak dlouhá) a pro malé děti víc 

pískovišť. To jim vážně chybí. 

Restaurace, posezení s dětmi 

Restaurace 

Kultura-hudba 

Vice sluzeb ( pneu servis, vice lekaru, atp) 

Cyklostezky a Inline cesty. 

bazén 

veřejné záchodky 

kontejnery na bioodpad 

mc donald 

slušnou restauraci 

kvalitní restauraci 



 

 

skvělou restauraci 

zlepšení činnosti státní policie 

odborné lékaře 

WC 

WC 

levnější pedikuru 

Restauraci i s víkendovým provozem a stravováním. 

hospoda s jídlem i o víkend 

Veřejné osvětlení pod Mackovou horou - nulové posilovna - vylepšit i otevírací doba 

bufet - jídelnu 

Úklid a údržba cest v našem rajonu - u nádraží 

Úklid a údržba cest v našem rajonu. 

bazén 

Přidat kontejner na sklo a více kontejnerů na papír a plast. Výstavba pod Mackovou horou. 

Není vyznačen přístup k ROZHLEDNĚ! 

Kontejnery na bio, sklenářství, rozmnožovnu, pokladnu v ČS 

obnovit bankovní služby KB, česká spořitelna 

funkční rentgen 

dostupnost rentgenu 

skatepark, restaurace na oběd 

skatepark 

koupaliště 

obuv 

obuv (nákup) 

restaurace 

? 

čistírna + opravna obuvi 

veřejné WC 

Opravna obuvi 

funkční poštovní služby 

WC 

zubaře 

Nevyužívám žádnou - nevyhovuje mi jejich otevírací doba 

kino 

chybí zubaři 

bazén 

běžná restaurace 

běžnou restauraci typu "Sport" 

Není vidět městská policie, měli by jezdit od jara do podzimu na kolech i kvůli fyzičce a mluvit s 

lidmi - získat si jejich důvěru - to mě osobně chybí - i v sídlištích. A vracím se k těch kolům, oni než se 

vysoukají z auta, tak jim všichni zdrhnout! 

Těšíme se na Billu, postrádáme v Texasu potraviny. 



 

 

nevím 

opravnu obuvi 

bazén, zábavy pro mladé 

slušná restaurace 

více kvalitních lékařů 

odpadkový koš - Čsl.armády - U Mlýna - začátku cyklostezky 

kvalitní zmrzlinu s ledovou tříští, dobrou restauraci s teplou kuchyní s dobrým pivem! 

chybí sklenář, opravna obuvi 

restauraci! cukrárnu, kavárnu! 

cukrárna, restaurace 

chybí sklenář, opravna obuvi, cukrárna s možností sezení, restaurace 

restaurace, stravování - obědy 

sauna, bazén 

? 

Restaurace, kam by se mohla vzít návštěva na oběd či večeři (i o víkend). 

restaurace, bary, kluby 

obchod boty a kola 

zubařskou ordinaci 

bazén 

omezené bankovní služby (spořitelna) 

čajovnu 

čistírna oděvů, oprava obuvi 

sauna 

sportoviště pro dospělé 

Málo zeleně v centru, není dostatek kluboven a dětských koutků, parků. 

bazén 

dobrou restauraci, cukrárnu 

možnost koupání - bazén, přírodní koupání na úrovni 

Pohotovost - lékařská 

oprava obuvi 

kavárna, místo pro setkání 

sklenář 

Dost by tu pomohlo parkoviště nebo parkovací dům, je spoustu řešení a ne jen vybírat za 

parkování pokuty. Na Stochově udělali spoustu P bez poplatků. 

Rehabilitace-nedostatečná! 

restaurace, zahrádky, občerstvení Bioska 

ubytování a stravování pro návštěvy 

rehabilitace 

zdravotní - zubař, rentgen 

nedostatek stomatologů 

WC 

lidovou jídelnu 



 

 

koupání pro děti - bazén nebo koupaliště 

bazén nebo koupaliště 

Restaurace - občerstvení, Cukrárny s posezením 

restaurace + cukrárna s posezením (děti) + WC 

koupání 

Bazén - koupaliště 

koupaliště 

kulturní 

zahradní restaurace 

Podpora lokální a místní kultury! 

HERNU PRO MALÉ DĚTI 

NEVÍM O NIČEM 

NEPŘETRŽITOU SLUŽBU STÁTNÍ POLICIE 

žádnou 

Víc gastronomických zařízení 

 

  



 

 

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

(příp. přiložte list)? 
 

 

Postradam prostory nabizene mestem. Chybi semafor pred knihovnou - to beru za velmi dulezite. 

Byla by skvela cyklostezka okolo straseci - vhodna i pro brusle , kolobezky. 

Na náměstí chybí vodní prvek. Klasická kamenná fontána jako bývala kdysi by úplně stačila. Vím, 

že je problémem vandalismus, ale s takovou by pak nemohlo stát nikde nic. Předpokládám, že 

novostrašecký kamerový systém by v tomto mohl splnit svoji fuknci.. Z dětství si taky pamatuji, že zhruba 

ve středu náměstí stávala meteo stanice, nebo alespoň myslím, že to bylo ono. Za ni bych se 

přimlouvala, ale ne nějakou moderní elektronickou desku s LED panelem, ale pěknou kombinaci kovu a 

skla. A taky bych se přimlouvala za to, aby byl na trvalo zasázen vánoční strom. Nejsem příznivcem 

každoročního kácení několik desítek let starých stromů, aby tyto pak na 14 dní stály na náměstí a pak 

byly pravděpodobně spáleny kdesi v krbu. Kombinace jehličnatých a listnatých stromů se nijak nebije, 

takže mi přijde více než překvapivé, že takový strom na náměstí ještě nestojí. 

V Pecínově u studánky by bylo potřeba udělat rekonstrukci opěrné zdi. 

Dekuji za vase prijeti a za zamysleni se nad uvedenymi nazory obcanu Mesta Noveho Straseci. 

Rada bych verila tomu, ze to bude mit nejaky smysl a vahu. 

- město obecně málo investuje do prostorů pro trávení volného času mládeže a rodin - chybí 

dodělaná síť cyklostezek, chybí sprotovní prvky na vycházkových trasách, chybí nadchod na Mackovu 

horu (vždycky když vidím maminky s předškolními dětmi a kočárky přebíhat trojproudou silnici, je mi 

úzko) - problém rekonstrukce náměstí je každý rok odsouván a devalvován - náměstí není jen parkoviště, 

je to prostor pro setkávání občanů města, pro příjemné posezení, odpočinek, komunikaci - 

upřednostnila bych zeleň a pěší zónu ve středu náměstí, žádnou diagonálu, ale příjemný prostor s 

hospůdkou (nebo kavárničkou, stylovým stánkem s malým občerstvením), lavičkami, herním prvkem 

nebo povrchovou fontánou, uměleckým dílem (sochou, objektem) - hodně dospělých na náměstí čeká 

na kroužky nebo na autobus, je na místě tento prostor kultivovat - příkladů z jiných měst jsou mraky, 

takový problém to prostě není - v současné době bych posílila spolupráci města a farní charity - jak pro 

ukrajinské uprchlíky, tak pro potřebné občany města 

Vadí nám mýcení starých neudržovaných sadů a kácení mladých planých ovocných stromů v okolí 

města. Děje se to tak, že buď přímo město kácí, nebo město nařizuje majitelům pozemků, aby svůj 

pozemek vyčistili. Neodstraňujte planě rostoucí dřeviny, nelikvidujte sady! Nechte to být, nechte to žít! 

Nenuťte majitele pozemků, aby odstraňovali náletové dřeviny! 

Jinak se zde žije celkem dobře, jen snad okolo nové vystavby Bily a bytového komplexu nebude 

jen beton, ale vrátí se tam aspoň část vykácené ve zeleně. 

Tak určitě v místě našeho bydliště pod Mackovou horou chybí veřejné osvětlení a bezpečný 

přechod nebo nějaký podchod, aby se dalo přejít na druhou stranu BEZPEČNĚ-do města. Myslím, že už 

tu bydlí docela dost lidí, že by se s tím dalo něco dělat! Ale zatím slyším jen proč to nejde, žádná snaha, 

už se sepisovala i žádost od zde přítomných obyvatel a spíše se to zametlo pod koberec a hodilo se to 

někam do budoucnosti. 



 

 

Supermarket Billa v Křivoklátském sídlišti neměl být samostatnou budovou typu přízemní hala. 

Namísto toho měla být postavena vícepodlažní budova, v níž v přízemí by byl supermarket a ve vyšších 

podlažích by byly byty. Fakt, že supermarket je stavěn jako samostatná nízkopodlažní konstrukce (špatné 

řešení) a nikoliv jako součást vícepodlažní budovy, v níž v přízemí by byl supermarket a ve vyšších 

podlažích by byly byty (správné řešení), je prakticky nevratným pochybením vedení města! 

Město Nové Strašecí mělo sanovat (zatáhnout) část výdajů na zemní plyn používaný k ústřednímu 

vytápění sídlišť z rozpočtu města, aby se cena za vytápění a ohřev vody obyvatelům těch sídlišť zdvihla 

jen mírně. Bylo to prý totiž město (prostřednictvím svých technických služeb), které pochybilo při 

nákupu zemního plynu. 

Jako nově přistěhovaný ocenuji na Novém Strašecí především klidnější prostředí menšího města. 

Příjemné jednání s úředníky. Fungujicí obchody na náměstí. Pomohlo by když by město pomohlo řešit 

situaci s kanalizací v ulici Na Pískách. 

Městu chybí vize, kde chce být za 5, 10 a 20 let. Bylo by fajn oživit náměstí, podpořit akce konané 

na něm. (Tím nemyslím kolotoče o Posvícení). Nestačí dílčí úpravy náměstí, ale nebát se radikálnější 

změny. Je jasné, že se všem nelze zavděčit, trochu odvahy. (Záplatovat dlažbu je poněkud málo). 

Mnoho, ale jsem vyčerpaná :) děkuji ale i za tuhle možnost. 

Bude dříve nekonečně řešená fontána na náměstí? 

Mesto s tolika potencialy, s navaznosti na okolite lesy, ci prirodu. Ale porad se dostava jakoby z 

postsocialistickych dob, kdy se nejak vybor rozhodoval a ani nevedel jak. Mestu chybi vize, kam smeruje. 

Jenom resi a odstranuje problemy. Ale pritom by se melo na problemy vykaslat a resit potencialy! 

Protoze problemy vzdycky budou. K dalsimu vyjasneni a pomoci mestu jsem k dispozici XXX. 

Kontakt pro potřeby řešení (doupřesnění) témat uvedených v této anketě: XXX@gmail.com 

Dámy z NKC by se měly méně fotit na sociální sítě jak vše pěkně zorganizovaly a více pracovat! 

Vedení města a jeho úředníci jsou tu pro občana, ne naopak. 

Absence chodníku v ulici Jiřího Šotky. 

Schází mi kavárna /cukrárna/ na náměstí, která by fungovala i o víkendu 

Proč na stránkách města není informace o měřeném hluku dálnice v roce 2021 ? Proč své dotazy 

musíme nejprve zaslat na úřad, aby se na ně odpovídalo na zastupitelstvu? Nenašla jsem informaci o 

tom, jak to dopadlo se záměrem stavby hal u Mackovy hory. Občané se postavili proti stavbě. Sportovní 

hala BIOS často svítí v noci. Jaký je důvod ? Veřejné osvětlení svítí naprosto zbytečně a intenzivně. 

Energie jsou příliš drahé a nakonec i životní prostředí, které je přesvětlené. Je nutné zajistit regulaci 

intenzity osvětlení na ulicích. 

Ne 

chtel bych pochvalit technicke sluzby. Kdyz jsem je kontaktoval s tim, ze nesviti nektere poulicni 

osvetleni, do mesice ho spravili. Naopak jak jsem jiz zminoval, chtelo by to dodelat poulicni osvetleni i do 

parku v ul. U Stadionu (i kdyz sviti mesic, tak pres ty stromy tam vecer neni nic videt). A jeste jsem 

zapomnel na to, ze cestou ulici U Libne (dale az k rybinikum a k obore) jsou sice umistene lavicky, ale 

chybi tam odpadkove kose. Je to na teto strane Straseci jedina moznost, jak vypadnout mimo lidi do 

prirody a u lavicek se vali odpadky a lahve od alkoholu (nektere uz i rozbite, takze tam jsou strepy). 

Verim, ze odpadkove kose u lavicek by to vyresili, v lete tam chodi na prochazky lide s detmi i se psy. 

Zvonokosy hadr! Kdo myslite, ze oceni rekonstrukci verejnych zachodku za cenu, kterou staly? 

Nové Strašecí by mohlo být více zelené, moderní a přívětivé město pro rodiny. SMART CITY 



 

 

Jsem moc ráda, že i naše město se zapojilo do pomoci Ukrajincům, kteří utekli před válkou. 

Nádraží je teď opravdu krásné. Ocenila bych informační cedule u rybníku (Podhůrka) i u nutrií s 

informacemi, čím je možné obyvatele rybníku krmit, protoze lidé j jsou schopni nosit k jídlu kdejaký 

odpad. 

Zakázat městu výměnu pozemků. Zbytečně velký humbuk kolem hal u dálnice. Z města se stává 

satelit na přespání, málo pracovních míst. 

Ať se vedení města vzpamatuje a začne něco dělat pro občany a hlavně jim naslouchá 

Jsem si vedoma, ze vyjit vstric vsem obcanum neni snadne, ale opravdu neni v možnostech mesta, 

ktere se stale rozrusta, zajistit vcas dostatek mist pro místní trilete deti ve skolkach? Je to velmi zásadní 

problém, ktery se mohl resit dostatecne dopředu a nemuselo se stát to, co loni a co nejspis ceka v jeste 

horsi mire letošní zapis do MŠ. Stejne tak kapacita ZŠ. Co situaci provizorne řešit kontejnerovymi 

stavbami? Inspirovat se lze v jinych obcich, ktere nedostatecnou kapacitu takto vyresili. O planovane 

dostavne v MS U Lesika vim, ale stale se nestavi... Dalsi veci, ohledne rozrustajiciho se mesta, jsou 

parkovací kapacity predevsik v sidlistich. V Husove ulici (vedle Bios) je parkovani velky problem! Parkuji 

zde lide z okolnich rodinnych domu, někteří obcane si zde delaji odstavne parkoviste pro několik aut a 

my, rodina s jednim autem nemame kde zaparkovat. Natoz obcasna navsteva. Pri sportovnich akcich v 

hale je to naprosta katastrofa. Proc, kdyz v dnesni době vlastni temer kazda rodina auto, se s tim 

nekalkuluje? 

Město by mohlo zřídit online dráhu spojenou s parkem a rozsáhlejším vyžitím pro děti. Např 

lanový park či hlavolamy nebo trampolíny. 

Neschopnost starosty, jeho nulová iniciativa něco nového vymyslet a řešit. Setrvačnost. 

Díky za všechnu nevděčnou a ne vždy viditelnou práci jako je dokanalizace města, oprava NKC, 

opravy spousty chodníků, nový vzhled hasičárny od Palackého, rekonstrukce ZUŠ, parkoviště u 

polikliniky. Určitě si nevzpomenu na vše, ale je to ho opravdu hodně... Všechny podněty jsou tedy spíš 

taková nadstavba. 

Omezte neustálé vyzvánění kostelních zvonů. Ve městě je asi 15% věřících. Do kostela jich z toho 

chodí asi 1%. Nechápu proč má být zbývajících 85% občanů obtěžováno zbytečným hlukem. Je to stejné, 

jako kdyby hasiči když se scházejí každý patek na Palubě kvůli tomu spouštěli sirénu. 

Po opravě mostu zde zůstal velký nepořádek. Zničené chodníky, silnice. Zničená přístupová cesta. 

MěU byl před rokem na to upozorněn, ale jako vždy se nic nedělo. To samé zbylo po opravách viaduktů. 

Prosím řešte nedostatek lékařů, jak pro děti, dospele tak i seniory. Děkuji 

Celkově jsem spokojena s vybaveností města. S pozdravem XXX 

Radu, jak vyřešit nesnesitelné štěkání psa, kterého každý den uvazuje majitelka k mříži Výčepu 

práce. Na stížnosti celého sídliště nereaguje a je sprostá. Zvedl se mi tlak, když si přečtu komentář policie 

v měsíčníku jak jsme netolerantní k chudákovi pejskovi. Takže pejsek musí být v klidu, i když je 

nevychovaný a viditelně podrážděný, zato já mohu chodit na noční směny nevyspalá a zoufalá z jeho 

neskutečně vytrvalého štěkání a rušení. Ráda si to s autorem vyměním, ať si to přijde zkusit, srdečně zvu. 

Bylo by možné omezit zvonění kostelních zvonů? Je to regulérní obtěžování hlukem! 

Myslím, že už není co dodat. 

- 

Děkuji vám za vaši práci. 



 

 

problém rozprodávání míst, kde je zeleň na stavební parcely, např. bývalá školní zahrada, pole v 

Rudské ulici, Tyto místa by šli využít k odpočinkové zoně místo baráků 

Ne 

Ne 

Bylo by dobré zabezpečit přechod u polikliniky semaforem. V Okružní ulici snížit rychlost značkou i 

retardérem. Vybudovat nový chodník v Nádražní ulici tak, aby lidé s kočárky nemuseli chodit po silnici. 

Město by mělo využít více možnosti reprezentace prostřednictvím mladých nadějných sportovců i 

umělců, a proto by je mělo maximálně podporovat hlavně finančně, protože bez toho se neobejdou. 

Nestačí podporovat pouze fotbal, v jiných sportech v NS je mnohem více potenciálu skvělé reprezentace 

našeho města a našich občanů. 

Ne 

Mnohem větší starost o parkoviště v Křivoklátském sídlišti. Obnova namalování parkovacích míst a 

ůklid..... 

Ne 

Ocenuji rozsireni parkoviste u polikliniky 

Strašecí je fajn město. :-) 

Město včetně městské policie by si mělo zamést nejprve pred vlastním prahem. Prestavuje se 

hasicska zbrojnice. Hasici parkují služební i soukromé vozy na zákazu stání a ještě v protisměru. Budovy v 

majetku města nemaji cedulky č. p. . Městská policie taktéž parkuje, kde se dá včetně trávníku. To vše je 

běžným občanům vyčítáno 

Mělo by se pokutovat a důrazně hlídat, aby si lidé po svých většinou nepřihlášených psech 

uklízeli!Je to opravdu katastrofa!Lidé chodící do Penny a Lidlu si u nás v sídlišti venčí psy.A 

neuklízí!Zrovna tak i lidé žijící tady v sídlišti. Když se nikdo nedívá, nechají to ležet. A nelíbí se mi bordel 

od kuřáků sousedů!Celou trávu před naším vchodem pokrývají vajgly a sněženky.Sousedka si myslí, že to 

za ni pořád bude někdo uklízet. 

Pracuji s mnoha městy a starosty, kde jsou se mnou spokojeni, ale tady mám spíše strach, aby se 

vše neobrátilo proti mně, pokud s něčím přijdu. Nevím komu mohu věřit. Dávala jsem městu návrhy k 

investicím, což se nakonec ve většině případů splnilo, i když mi bylo řečeno, že na to nejsou prostředky 

nebo to není v plánu či to nejde. Celkem vím o 2 velkých akcích a jedné malé akce, které se uskutečnily. 

Bydlím tu jen krátce, tak nevím, jaká další síla k tomu nakonec přispěla, ale jsem za to moc ráda, protože 

je to ku prospěchu všech. Oceňuji práci mnoha lidí, co pracují pro město a zároveň pracují pro lidi, aby se 

nám tu žilo dobře. Já se o to snažím. 

Dostupnost spojení Kladno-NS: 1hod busem, 20min autem - napadne někoho udělat přímou 

linku? Alespoň ráno? 

Miluji Nové Strašecí! Jsem ráda, že mě sem osud zavál :-) 

Děkujeme za tuto možnost se v rámci dotazníku svěřit s chloubou i nedostatky našeho města. 

Přes všechny mínusy, které jsem zde uvedl, jsem na město Nové Strašecí hrdý a za jiné bych 

neměnil. 

Bylo by fajn zde mít pár stojanů s ekovodou. Děkuji... Jinak se mi zde žije moc hezky. 

Je ke zvážení v Bukové ulici udělat parkovaci stani, místo hnusně neudrzovane zeleně, která je 

akorát tak pastva pro psy, kde vykonávají potřebu, v zimě by to uvítali i technické služby při prujezdu 



 

 

(místo je k ničemu ať slouží bud jako chodník pro chodce a hlavne deti, které chodí po silnici a hrozí jim 

tak nebezpečí mezi stojícími auty, nebo stání pro auta, čili snížit obrubníky a udělat pevné stání.) 

Bylo by vhodné rozšířit počet kontejnerů na textil. 

Poděkovat panu starostovi za zvelebeni města a za jeho přístup k lidem 

Přislíbení řešení situace se zápachem kanalizace v ul. Čelechovicka ! Smrad neskutečný každý den ! 

Uvítáme retardéry. Musíme vyplnit dotazník každy za sebe v domácnosti sám? A jestli ne, tak jako 

heterosexuální pár jsme víc muž nebo víc žena (viz další strana, kde se dá zvolit jen jedna možnost)? 

Potreba rekonstrukce interieru polikliniky a snazit se sehnat kvalitnejsi (nektere pripady) a 

dostupnost lekaru 

Závěrem bych chtěla říci, že je mi smutno z toho, co se děje ohledně výše zmíněných problémů 

zdražení energií, hlavně z toho, jak se Město ke svým občanům (možná i "bývalým" voličům) staví....vím, 

že není možné zavděčit se všem, ale necítím ani sebemenší snahu....jen boj o "korýtka". Jsem zklamaná. 

Můj názor určitě nic nezmění a možná, že si ho nikdo ani nepřečte, ale pokud ano, tak PŘEMÝŠLEJTE!!! A 

pokud je tento dotazník jen "splněno", tak ho můžete s klidem škrtnout pro příští rok, ušetříte tak svůj 

čas i zbytečně vynaložený čas všech občanů. 

Revitalizace ulice U Stadionu - parkovací místa, chodník podél silnice, rozšíření silnice dle plánu 

revitalizace ul.U Stadionu. Dohlížení na dodržování rychlosti vozidel U Stdionu 

Bylo by fajn v lese vice lavicek 

Nemyslím si, že by stálo takovou práci, peněz a úsilí, aby náměstí /mělo by být chloubou města/ 

bylo stále upravené. Dříve to takto bývalo a všichni jsme na to byli pyšní!!!! Proč toto nejde nyní???? 

Nemám moc co vytknout, naopak velice vás chválím za investice a zlepšování obrazu města. 

Kulturní centrum vypadá skvěle. Hasičská zbrojnice se také rýsuje. Jen tak dál. 

Skvělá práce zastupitelstvu, jen tak dál. 

Bylo by prospěšné upravit cestu od mostu přes dálnici k Barvínku a zřídit chodníček z Mackové 

Hory k tomuto mostu aby pěší nemuseli chodit po silnici. Dále by bylo vhodné upravit cestu podle lomu 

na Hořkovci k Rynholeckému Dvoru a dále na Lány. 

Ne 

Hodně lidí provozujících pěší nebo cykloturistiku by uvítalo propojení úzkou stezkou kapličku a 

rozhlednu. 

Navrhuji přeměnit část staré továrny Hamiro na řadovky a bytové domy. 

Protože neslyším, líbilo by se mi nějaké informační centrum pro neslyšící a nedoslýchavé. To 

centrum (hlavně poradenství ohledně komunikace) bych i provozoval z domova elektronicky. Problém 

však je, že když někdo nemůže telefonovat (kvůli sluchu), nemá ani jak přivolat třeba policii. Co zřídit 

nějakou "hot linku", kam by se dalo napsat (WhatsApp/Skype/Messenger/SMS/adt.)? Veškerým 

konzultacím jsem nakloněn, neslyším od 2003 a celou dobu provozuji web www.XXX.cz, který si i vybrala 

Národní knihovna k archivaci. XXX@gmail.com 

Bylo by fajn zřídit pro mládež skeat park.Také bouling ,šipky.Takové aktiviti aby člověk přes zimu 

měl pohyb. 

Od některých zastupitelů,by to chtělo méně arogance . 

Celkove pristup vedeni mesta k nametym obcanu. Vetsi moznost zapojeni obcanu ne pres 

referenda ale bezne komunikace s obcany. Pracuji na MU,mel bych znat mesto a mluvit s jejich obcany 

prubezne. 



 

 

Do aleje u ulice U Stadionu bych přidala veřejné osvětlení. Po setmění v aleji není vidět na krok. 

Přidala bych veřejné odpadkové koše, tak aby alespoň v každé druhé ulici byl k dispozici. Strážníci by se 

měli zaměřit na majitele psů a za neodklizeni psích exkrementů je pokutovat. 

Me by se libilo, a myslim ze ne jenom me. Kdyby treba na rohou nove zrekonstruovane hasicarny, 

byly umisteny hodiny, tak aby byli videt z obou autobusovych zastavrk. Dle meho by to spousta lidi 

uvitala a nebo kdyby byli na zastavkach umisteny elektronicke jizdni rady s aktualnimi prijezdy a odjezdy 

spoju. 

Osvětlení přechodu u semaforu . Palackého hrůza. Až moc ..... 

Prosím o koncepční rozmyšlení sítě cyklostezek, rovněž tak místo pro inline bruslaře. Více laviček 

(pro seniory na procházkách) a odpadkových košů. Např. ve Mšecké ulici, ale vlastně i na jiných místech. 

Nešlo by vymyslet nějaké městské koupaliště? (mohlo by možná v budoucnu vést k nižší spotřebě vody 

na rodinné bazény). Využít stávající areál TSNS pro volnočasovou sportovně odpočinkovou zónu a/nebo 

pro výstavbu nájemních bytů. 

ne 

Měly by jste se zamyslet nad sebou a něco udělat, aby se dalo jít do města. 

Nic se nedělá pro chataře!!! Není přístup pro Invalidy kolem nádraží!!! 

Letitý problém s kanály na silnicích celého města, neschopnost vymyslet správné řešení, aby se 

auta těmto pastím nemusela neustále vyhýbat. 

Nejen cesta na Palouček, ale i cesta k Paraplíčku je velmi bahnitá! 

Někteří majitelé nemovitostí, kteří nemají kanalizaci, nevyváží septiky, ať každý rok dokládají, kolik 

vyvezli odpadních vod. V jiných místech musí dokládat, kolik odpadních vod vyvezli. Tím by také odpadlo 

placení na ruku na čističce odpadních vod. 

Zvážení větrné elektrárny (viz. obec Pchery) 

na sídlišti nejsou lavičky 

Postrádáme dostatek odpad. košů (nebo speciálně na psí exkrementy). 

Zrušte přehnané zvonění kostelních zvonů! 

Parkování na Žižkovo nám. Chybí restaurace, kde by se dalo normálně najíst, po zavření Sportky 

Posedět na náměstí. 

Jsem ráda, že žiju v Novém Strašecí :-) 

Vše, co se buduje, se brzy zničí, nic se nehlídá, neudržuje, viz. altán na Šibeňáku, vodotrysk, 

socha... Vandalismus, psí exkrementy, nedostatečná činnost MP s ohledem na rozpočet. 

fronty na poště 

Chybí kontejnery na bioodpad. Chybí kontejnery na recyklaci v ul. Janáčkova. 

Chtělo by to zkultivovat "náměstí" Bedřicha Smetany - odstranit přerostlé dřeviny a nahradit je 

novými, opravit chodníky v dolní části Okružní ulice. 

Chybí zeleň u polikliniky, vše vykáceno! 

Náměstí by si zasloužilo konečně lepší vzhled. Jen výzdoba zdejšího učiliště zahradníků je znt. 

Náměstí má zaujmout, být místem setkávání a prostor pro zeleň. Zlepšit vzhled veř.prostranství a zlepšit 

Křivoklátské sídliště. Věřím, že i nová městská arch. tohle plánuje. Chybí komunitní centrum pro 

kreativní akce - dětí, dospělých. 

uvítala bych častější autobusové spojení pro nepřetržitý pracovní proces směrem do Kladna v 

období vánoc a svátků. 



 

 

Na rozdíl od jiných měst je zde poměrně málo zeleně, a ta je ještě likvidována. Zvláště na sídlišti by 

bylo vhodné vysadit i lesní stromy. Chybí krytá čekárna u autobusové zastávky u polikliniky ve směru na 

Rakovník. 

A vracím se k těm kolům (městská policie na kolech), oni než se vysoukají z auta, tak jim všichni 

zdrhnou! Teď k parku: Co si mylíte o těch nově vysázených stromech, že z nich vyroste? Bidla? Protože 

každý ví, že ty stromy potřebují prostor a hlavně slunce ! Ukázkový příklad máte v křivoklátské ulici. Vy 

jste tak blbě naivní, že jim pomůže provaz a tyč!? Iaždá rostlina potřebuje Slunce! No a to nejlepší 

nakonec! Zjestěte si původ slova part. Už jednou jsme Vám psala ohledně laviček u silnice na ČLUZ. 

Zeptejte se na to v DD. Vysmáli se nám, že mají dost laviček na zahradě a navíc nemohou samotné 

důchodce pouštět přes silnici, kde jezdí náklaďák za náklaďákem na ČLUZ! TAkže lavičky do středu parku 

+ alespoň ještě 2 přidat! Dnes máme kamery, to je problém? Městská policie pěkně na kola, ale hlavně 

mluvit s lidmi, nejste nikde vidět! Pořiďte jim psychologa ať je naučí jak se to dělá. Nebo snad lidmi 

opovrhují? Dluh máte řádný jeslti je pravda, co psaly noviny. Chce věřit, že letos v létě budou ty 2 lavičky 

na tom správném místě. Tu dlažbu dejte pod nohu laviček, ať se neboří do země. Doufám, že to nebude 

park jen pro pejskaře. Tam by taky měla chodit policie, ale v civilu. To neztrácí nic na jejich pravomoci. 

Myslím si a chci věřit, že to pro Vás a městský úředníky je to víc a že je to do léta splnitelné. Na závěr: 

spolek rodina pro město s jejich šéfem nemají šanci ve volbách! Ten název je opravdu jen slovo! Lidi josu 

jim šumafuk, obzvlášť po petici ohledně obchodu Billa. Nazdar! Důchodkyně. Stará, ale ne blbá! 

Rádi bychom věděli, co se stalo se sochou rudoarmějce 

Chybí mi vánoční výzdoba na lampách Čsl.armády, Palackého, Karlovarská. Každá malá ves má 

výzdobu, Nové Strašecí jen na náměstí a blízkém okolí. Náměstí je mnohdy přeplácané a na hlavní trase 

přes Strašecí výzdoba chybí. 

V Křivoklátském sídlišti se jaro-podzim málo seká tráva, děti v ní kolikrát ani nejsou vidět!!!!! 

Častěji sekat, nesvádějte to na sucho! 

Katastrofální situace s dopravou (provozem) v ul. B.Němcové v souvislosti s obslužností 

skladovacích prostor v "Hamiru"!!! Obousměrný provoz!!! 

Zanedbaný záhon s růžemi v Křivoklátské ulici. Žádná údržba od města!! 

1 :-) Oceňuji přidání odpadkového koše na křižovatku Rudská x Nádražní (roh náměstí 5.května), 

nebylo kam házet psí exkrementy. Hodilo by se více košů po městě mimo náměstí. 

Aby se městská policie více starala o Strašecí a když je potřebujeme, aby přijela. 

Parkování aut v ulici Šotkova (u školky)! Vyloženě nebezpečné místo! Řešení - parkovat kolmo k 

silnici na místě keříků, stromy by zůstaly - keře posunout nad parkovací místa. 

Před téměř 25-ti lety byla na Žižkově nám. rozkopaná komunikace z důvodu pokládky plynového a 

kanalizačního potrubí. Dodnes čekáme na položení asfaltu. Dožijí se toho naše vnoučata? 

Parkování v Jungmannově ulici je neúnosné. Kde je místo tak si ho lidé blokují aby měli dobře 

zaparkovat. P.XXX paletou a doleji špalek. Navrhuji, aby za každé druhé, třetí, a čtvrtý platili za 

parkování!! jJsou tu auta která celý rok nejezdí!!!! 

Lavička u rybníka Na Fortně, park pod hokejbalovým hřištěm 

Dostupnost dětí z místa bydliště do školy. Mám moc ráda naše město, kde žiji celý život a nedám 

na něj dopustit. Černou můrou ale pro mě je, když jdou děti do školy a zpět. Bydlí totiž pod Mackovou 

horou. Je sice hezké, že tam vznikla nová vilová čtvť, ale nikdo asi nemyslel, jak se dostat pěšky přes 

tříproudovou silnici. Děti lezou pod mostem po půlmetrovém betonu. A aby toho nebylo dost, tak v 



 

 

zimních měsících absolutně potmě, protože chybí i veřejné osvětlení (v 21.století). Vím, že i vám jde o 

spokojenost občanů a přimlouvám se tím k vyřešení tohoto problému. Děkuji 

Dodržování nočního klidu a "nehlučnosti" během pracovního volna a svátků - aplikovat Rakouský 

vzor - sankcí za porušení. 

Náměstí by zasloužilo vylepšení, např. nějaký vodní prvek (drobné vodotrysky - jako na Lánech u 

Narpy.... 

Poslední roky města zkrásnělo. Má nové chodníky, silnice, kanalizaci a opravené budovy. Radnici 

za to patří dík. 

ne, díky:-) 

Málo akcí ve městě. Velmi špatná propagace města. Pokud je nějaká akce, tak chybí letáky, 

bilboardy, atd. Nestačí jen internet 

Na námstě umožnit venkovní posezení s občerstvením z kavárny, cukrárny - stolky a židle. O 

víkendech a dovolených není kde posedět. Náměstí zeje prázdnotou a je to škoda. 

Parkování pro návštvy nejsou, ani pro občany N.S. To je největší a zásadní problém. 

Chybějící cyklostezky případně nedostatečná péče o stávající cyklostezky! 

Zrekonstruovaná studánka v Pecínově je plná štěrku místo vody! Šlo to určitě vyřešit jinak. 

#NAME? 

fungování vedení města podle toho, kdo je s kým kamarád, místo racionálních rozhodnutí 

Nelíbí se mi výstavba nového byt.domu u nákupního střediska v Křivokl.sídl.. Odstranili jste zbytek 

zeleně, která tam byla. Z místa mohl být malý park - odpočinková zóna s lavičkami. Je to jako pěst na 

oko. V době covidu nešlo navštěvovat nic. 

Prosím odstranit květníky na spojovací cestě u p. XXX. 

Chodník v Lipové ulici. 

letitá otázka o chodníku v ulici Lipová 

Lékař nás pošle na rentgen a musíme jet do Rakovníka ??? Rentgen je v poliklinice, ale nefunguje 

?? 

ulice Tovární není označena - názvem (cedulí!) 

Umístit na cyklostezku do Stochova lavičku a koš na/pro pejskaře....jsem pejskař a je to hrůza. 

Děkuji všem za skvělou péči o nás. Zvláštní dík starostovi. 

Na stránkách MÚ uvádět videozáznam z jednání pouze když existuje. Změnit systém plateb za 

komunální odpad na motivační (minimalizuji odpad, za celý rok mám max 3 popelnice a platím 600 Kč). 

Myslím, že náměstní není jediná oblast, o kterou by mělo město pečovat. Parčík za husitskou kaplí 

je nevyužitá zelená plocha s potenciálem relaxačního místa. Nové lavičky jsou strašné !!!! 

KDYŽ JSME NA L.158 NAHLÁSILI VYKRADENÝ SKLEP, PŘIJELA MĚSTSKÁ POLICIE ZA 5 MINUT, 

VŠECHNO OBŠACOVALI A PAK 2 HODINY ČEKALI NA STÁTNÍ 
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