
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Anketa	  průzkumu	  spokojenosti	  a	  
postojů	  občanů	  Nového	  Strašecí	  2012	  

	  

	  
	  

SLOVNÍ	  KOMENTÁŘE	  
	  

Na	  následujících	  stranách	  jsou	  uvedeny	  všechny	  slovní	  komentáře	  
sebrané	  v	  rámci	  Průzkumu	  v	  únoru	  2012.	  Texty	  jsou	  řazeny	  po	  

okruzích	  ankety.	  	  	  
V	  zájmu	  zachování	  autentičnosti	  texty	  prošly	  pouze	  minimální	  
úpravou	  tak,	  aby	  jejich	  zveřejnění	  nebylo	  v	  rozporu	  s	  požadavky	  

ochrany	  osobnosti	  (osobní	  jména	  a	  další	  údaje,	  které	  by	  mohly	  vést	  
k	  identifikaci	  pisatele	  byly	  přemazány).	  V	  textech	  se	  vyskytují	  četné	  

překlepy	  i	  gramatické	  chyby.	  Tyto	  byly	  buď	  vloženy	  pisateli	  (při	  použití	  
elektronické	  verze	  ankety)	  a	  nebo	  vznikly	  při	  přepisování	  komentářů	  

z	  papírových	  dotazníků	  dobrovolníky.	  	  

	  
	  
	  

 



Okruh 1: BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

Špatný nebo žádný úklid chodníků.
okrajové části
vybudování zpomalovacích pásů na silnicích v blízkosti přechodů pro
chodce, případně snížení rychlosti v obci
vylepšit = rekonstrukce chodníků v celém NS, výce retardérů
chodníky v některých ulicích jsou v katastrofálním stavu
téměř všechny chodníky ve špatném stavu
chybí pozdější večerní spoje s Prahou nebo Rakovníkem
Je špatné chodí-li děti do školní jídelní přes hlavní silnici.
zkulturnit park u kaple sv. Isidora, aby sloužil k odpočinku lidí a ne pro
volně pobíhající psy
u optiky, křižovatka Karlovarská a J. Šotky - nánosy prachu, ani to, co
obyvatelé uklidí a dají na hromádku technické služby neuklidí
úroveň silnic připomíná stav po 2. světové válce, město působí na první
pohled rozbité
zvláš+ v zimě
špatná údržba parkovacích automatů
osvětlení přechodu u bývalého obchodu Hamánek
parkování by mělo být zdarma
stav chodníků je příšerný (kromě zastávek a náměstí)
Městská policie v mnoha případech supluje policii ČR. Proto ustavena
nebyla.
parkování aut v křížovatkách a dalších nevhodných místech
katastrofální stav, v zimě horší jak polní cesta, výmoly, louže, nikdo s tím
nic nedělá
mrzí mě, že komunikace jsou bez chodníků (Pecínov), a po jakýchkoli
oúravách nejsou dány do původního stavu (alespoň)
celá oblast výstavby RD na Šibeňáku, komunikace, chodníky, úklid silnic,
prašnost, louže, bláto dle počasí
celá oblast výstavby RD na Šibeňáku, komunikace, chodníky, úklid silnic,
prašnost, louže, bláto dle počasí
3, kamerový systém - jeho nefunkčnost
Mě.Policie není vidět! - nejsou postihy za špatné parkování, vysypané koše
a pod.
Spokojenost se společností anexia
rovinka od Rynholce - v zimě - už dávno ml MÚ tlačit na silničáře k
výsázení keřů po obou stranách, aby se zabránilo k navátí sněhu z polí
zcela neefektivní parkovací zóny, během kulturních akcí téměř nikdo
neplatí, MěP lhostejná, brzké ukončení spojů do Prahy a z Prahy
k čemu jsou park. zóny a automat když při konání kulturních akcí nikdo
neplatí a policie to nekontroluje
nedostatečný úklid po psech v sídlišti Křivoklátská



sníh je nahrnutý u výjezdových parkovacích stání a nelze vyjet
chybí koše na výkaly mimo centrum města. Prostor před ZŠ - bez úpravy,
nebezpečí vběhnutí dětí do vozovky
Předností náměstí v našem městě jsou vzrostlé stromy a posezení pod
nimi v létě. Udržet za každou cenu!!! nebo i přidat (pod školou)
Už léta prosím o přístupovou cestu ke stanici autobusu u nádraží
nedostatek odpadových košů
kontrola známek psů a úklid výkalů v parku u Isidora parkování aut hyzdí
vzhled jinak hezkého náměstí Parkování v centru velice špatné Parkoviště
aut: proč placené pouze v Křivoklátském sídlišti, i v jiných sídlištích
případně ulicích lze vybírat parkovné
Činnost MěP je nedostatečná. Strážnící si většinoujezdí jen služebním
vozem a jinak moc viděni nejsou. Měli by se také více zaměřovat na
problémové osoby, zejména mladistvé, kteří se scházejí na Paloučku, u
NKC, v parku sv Izidora, na Ladě a v některých případech i na náměstí -
zejména o víkendu. Co se týká přechodů, tak mezi jeden z problémových
mi přijde ten v ulici Křivoklátské v dolní části. Měl by být posunut směrem
ke hřbitovu (třeba ke vchodu DS). Nyní je blízko ke křižovatce a není vidět
když někdo přechází. Údržba komunikací a chodníků je katastrofální. V
celém městě není žádná komunikace s pořádným asfaltovým povrchem
(netýká se nově postavených). To samé se týká stavu chodníků. Co se týká
údržby, tak na tom by se mělo ještě zapracovat. Nejsou dostatečně
uklizené. Samozřejmě bývají vypracované plány pro sněhové kalamity.
Ovšem když se zvýší teploty, tak by měli odklízet všechny chodníky a ne
jako letos, kdy se na nich držela voda a ušlapaný sníh (v noci zmrzlo, ve
dne roztálo). určitě by to bylo lepší než vlaječky na strojích TS. Měl by být
dodělán chodník v Palackého, uvažovaný již za minulého vedení. Úklid po
psech je katastrofální, samozřejmě, že lidé by měli sami uklízet po psech,
ale moc lidí to nedělá a je tedy s tím nutno něco dělat. parkování v centru
není dobře vyřešené, celkový systém je nevyhovující a tím, že bylo
změněno zpoplatnění, mnoho lidí bude parkovat v okolních ulicích
(zejména parkoviště u Sokolovny je nevyužité). Ještě bych chtěla zmínit
parkování u hřbitova: parkují tam lidé kteří nejsou na hřbitově, ale nijak se
to neřeší.
mnoho chodníků je ve špatném stavu, s kočárkem velmi špatně sjízdných
Jsem velmi nespokojená s parkováním v obytných zónách města, které se
zhoršilo vybíráním parkovného na odstavném parkovišti u Sokolovny
nevyužité parkoviště u Sokolovny - třeba změnit parkovací řád
nevyužité parkoviště u Sokolovny - změnit na celodenní parking, tím zmizí
auta z okolních ulic
4: údržba veřejného osvětlení
Zejména zcela zanedbaný úklid sněhu
provoz kamionů po cyklistické stezce směr fotbalové hřiště
4: provoz motorových vozidel v parku U stadionu
malý park před jídelnou by zasloužil větší úpravu i lavičku.



po 17:00 a víkendy parkování bez poplatku, špatná vozovka ke Stadionu
(Kocourek)
Kocourek - vozovka !celé město je plné psích exkrementů - není kam
šlápnout!
nelíbí se mi poflakování mladých (opilých) lidí na náměstí (každý večer,
hlavně v pátek a v sobotu), kteří konzumují alkohol a jsou dosti hluční
Co se nevešlo do formuláře a trápí občany. Parkoviště u bývalé sokolovny
je téměř prázdné a nevyužité, max. 3-4 parkující auta. Přínos do městské
kasy je tedy minimální. V přilehlé ulici Okružní i Obětí okupace parkují
auta v obou směrech, takže je průjezdná mnohdy pouze pro jedno auto. V
zimním období projede pluh, nahrne sníh k autům a průjezdnost je ještě
horší. V jarním období nelze pro stále zaparkovaná auta ulici vyčistit. U
okrajů silnice je několikaletý štěrk, prach a špína. Umožnění celodenně a
bezplatně parkovat na tomto konkrétním parkovišti by zpříjemnilo
občanům život a městská kasa by tím určitě neutrpěla.
Neodborná oprava komunikací, nedostatečné sankce za znečiš+ování
chodníků psy. Nedostatečná činnost MP v této oblasti, málo pěších hlídek
MP.
náměstí - větší kašnu na náměstí! patrona města přemístit od kostela na
náměstí!!! (Sovětské vojáky už zde nikdo neoslavuje.)
chodníky a silnice jsou v tak špatném stavu (díry), že se ani udržovat
nedají
Pozn. u otázek: přechody - nebezpečný u B. Smetany náměstí - lepší
udržování a průřez stromů
náměstí - bývalo to lepší parkování - chybí záchytné parkoviště bez
poplatku
Bus ze Slaného jede naposled v 16:35, parkovné je drahé jak ve velkých
městech/centrech
provoz motorových vozidel v parku fotbalové hřiště 4
ŽIJEME MEZI PSÍMI VÝKALY! HNUS
ve večerních a nočních hodinách mládež dělá neplechu, kamerový systém
je špatný, na hlídaném parkovišti klidně kradou.
úklid po psech - pokutovat majitele psů
V kopcovitém terénu
všude zakázat solení - prospěch pro životnost komunikací, aut i
bezpečnost - zpomalení dopravy za zimních podmínek
místy ve městě dodělat a srovnat chodníky
Víte jak ušetřit v zimních měsících? V obytných zónách neošetřovat
nesmyslně komunikace několikrát za den solí (vliv na ŽP, neúčinnost pod -
7°C). Postihovat řidiče při rychlosti přes 20 km/h (viz. zák. 361/2000 Sb.),
hlavně pak "závodníky" na čtyřkolkách a motocyklech, kteří rychlostí,
hlukem ohrožují a obtěžují občany, především hrající si děti v obytných
zónách.
Vhodná občasná přítomnost MP v lokalitě Na Paloučku, Paraplíčku.
větší péče o nově vysazené stromy, zalévání a pod.



Vyměnit velitele městských strážníků! - 4
Vyměnit velitele měst. strážníků!
všechna parkoviště jsou zpoplatněna!!
hrbolaté chodníky po obou stranách ČSL armády směrem k OUNZ
Pokud jedete z Lomené ulice do Mšecké, nevidíte ani doleva, ani doprava,
nebezpečí nehody! Tady je to snad nejhorší.
spojení autobusové v určitou dobu kladno (minibusy?)
přechody - některé jsou úplně nevhodné zvl. u městské knihovny, kde
brání ve výhledu cedule a vys. auta. psi - běžné je venčení psů na dětském
hřišti a v parcích a policie nic! celodenní parkování asi VIP aut na
chodnících a zabránění průchodů chodců a policie zase nic! a obchůzková
policie vidět není
Jiráskova ulice - špatný stav komunikace, chybí přechod před MŠ
do náměstí
Městskou tu moc nevidíte
některé chodníky jsou v hrozném stavu!!
úklid po psech - nulový postih za nedodržování, pytlíky na trus doplňovat
poškozené chodníky a kanály ve vozovce, značný provoz, nedá se přejít
vozovka, vozidla nedostačují předepsanou rychlost. na co se kupoval MP
radar?
chodníky směr poliklinika
parkování v centru města kazí parkovací automaty
zakázat vstup do aleje ke stadionu psům (mnoho výkalů)
v parku je po dešti bláto
tř. ČS Armády - její stav chodníků - velmi nespokojený - tankodrom
velké množství neuklizených výkalů po psech - postihy, oprava silnic a
chodníků!
nájezd a sjezd z dálnice, v zimě ráno je to tobogán (ale to už asi nepatří
městu?)
špatný stav chodníků a silnic v některých částech města
chodníky staré nebo nekvalitně nové provedení (špatná dlažba), silnice =
tankodrom
zpátky přechod u Brejchů (Paluba)
přechod na původní místo u Brejchů
nedostatečný úklid chodníků zvláště při sněhu a mrazech
více květin na náměstí
konečně zřídit autobusovou zastávku "Karlovarská" ve směru Praha -
Rakovník
zamezit střelbě dělbuchů a raket během celého roku!!
hrubé nedodržování rychlosti vozidel - kromě centra, tam je správná -
zejména mladí řidiči - učni v učilišti (ul U Stadionu a Šotkova)
vhodné doplnit parky a místa procházek o pytlíky na psí exkrtementy
ve vedlejších ulicích velmi špatné chodníky
každé ráno se mísí děti a auta před školou - malá bezpečnost
parkování v centru - zrušit parkovací automaty



komunikace jsou v hrozném stavu (podél hlavní jedna strana)
zrušit placené parkování, špatná dlažba chodníků
osvětlit všechny přechody, zákaz venčení psů v parku u stadionu, zrušit
parkovací automaty
stav komunikací a chodníků v okolí Jiráskovy ul. je žalostný
stav komunikací a chodníků v Jiráskově ul. a okolí je naprosto tristní
silnice na Kocourku
velmi špatně umístěný přechod pro chodce u kina, nepořádek po
diskotékách, nepořádek po psech, díry v chodnících, parkování vozidel na
chodníku u hotelu Jansa
nefunguje řádně a dlouhodobě kamerový systém; parkování v centru pro
občany zdarma
téměř všechny chodníky v hrozném stavu
absolutní nedostatek přechodů na cestě do školy!
více se zaměřit na bezpečnost dětí (cesta do jídelny), auta vjíždějící na
náměstí jsou pro ně nebezpečná
kamerový systém nefunguje, pro občany parkování na nám. zdarma
MP - kontrola skupinek omladiny kouřící "trávu" apod.
úprava chodníků a komunikací v Křivoklátském sídl.
úprava povrchu hlavních cest v parku - nebezpečné při rychlé chůzi, běhu
ul. Čsl. armády
je nutné pokutovat kálení psů po městě, nikdo po nich neuklízí
nikdo nesleduje a nepokutuje kálení psů, majitelům je to lhostejné
chodník za NKC je ostuda a nebezpečí úrazu
velmi nespokojený s parkováním v Husově ul.
splnit slib a zřídit autobus. zastávku "Karlovarská" ve směru na Rakovník
Tovární - oprava komunikace
v centru
psy vodit na vodítku!
Informace v NSM o zřízení zastávky busu na Karlovarské ul. směr Rakovník
- další informace o tomto projektu už jsem nezaznamenala. Tuto zastávku
by uvítala většina cestujících, kteří bydlí v této lokalitě, jinak musíme
vystupovat v Palackého ul.
Nové lokality, sídliště Křivoklátská
Posílit aut. spojení na Stochov a do Slaného. Jinak aut. spojení výborné.
Policie - vysadit z auta a chodit, aby je člověk videl a aby se pořád
nekamarádíčkovali s těmi, které mají srovnat do latě (?? nečitelné)
podstatně větší postih lidí, kteří si po svých psech neuklízí
nepořádek od vozidel které jedou od statku
Naprostá absence alternativního parkování ZDARMA okolo centra -
rozhodnutí o bezplatné parkování u býv. sokolovny zrušil zřejmě
psychicky narušený člověk!
lepší činnost neschopné Mě. policie
mackova hora - chataři, rozhledna
nevšímavost policie k vozidlům parkujícím až v křižovatkách, např.



náměstí 5. května
nádražní ul. jsou veřejné záchody pro psy
zlepšení kulturního vyžití obyvatel omezení a opatření v místech
vyhlášených s užíváním drog
pozn. nespokojenost s úhlopříčnou silnicí - zrušila bych ji!
lepší úklid kolem MŠ Na kocourku
chodníky v parku
nadměrné solení chodníků
zejména úklid po psech chybí přechod na spojnici nadražní havlíčkova (u
libicha)
proč policajti hlídají přechod ve dvou
zlepšit službu MP - vzdělání?, jednání, úroveň!
otřesná ulice je karlovarská, lituji občany kteří tam bydlí
neustále chybí sáčky na psí exktrementy
málo odpadkových košů na psí výkaly, neustálý nedostatek sáčků u košů
omezit provozní dobu restaurace Non-stop
stále se lepšíte
MP se zaměřuje na parkování hlavně v sobotu, ale vandalové si dělají co
chtějí
dokončení povrchů myslivečkova, janáčkova, kuchyňky, atd.
ylepšit pakrování v husově ulici
hlavně chodníky všude
hlavně chodníky všude
hlavně chodníky všude
nádražní ul - v době svozu jsou některé popelnice na chodníku a nelze po
něm jít, děti jsou nuceni vstoupit do vozovky také někteří podnikatelé
parkují na chodníku takže nelze projít - např. pan XXX v XXX ulici
v zimě při průjezdu kamionů nemožno přejít, kamiony ničí už tak špatnou
vozovku - neělo by vyřešit příjezd na parkoviště kamionů mimo obytnou
část? (karlovarská plus mšecká)
MP je pasivní a čeká až ji někdo zavolá, musí být proaktivní a chodit pěšky
popelářům vypadává popel na silnici např. v šotkově 5.2.
Křivoklátské sídliště, zvláš+ placená parkoviště v zimním období.
chodník a okolí Tip-Sport baru - u Koubů
Parkování katastrofa - jedno neplacené parkoviště
"Křivoklátské"
Pejskaře pokutovat. Zrušit parkovací automaty.
Pejskaři by měli platit pokutu za neodklizení exkrementů, pouštějí v noci
pejsky na hřiště. V Kladně to funguje.
nic mi není jedno
Ulice A. Jiráska - výtluky, zvlněná, obří louže - nebezpečí pro pěší i pro
auta!
Ve městě. Na co rozlišovat?
Aby nebyl pes agresivní, musí se vyběhat - kde? Ve městě samozřejmě ne.
Činnost MěP OK, ale v Křivoklátském sídlišti se přes léto schází skupina



pober+áků, kteří dělají nepořádek a ruší noční klid. U přechodu u
polikliniky by měl být vždy ráno mezi 7.30 a 8.00 policista kvůli dětem,
chybí přechod cestou do školy u Žižkova náměstí a u školní družiny.
Majitelé psů po nich neuklízí (Křivoklátské sídliště).
Více hlídat náměstí ve večerních a nočních hodinách, aby tam pořád nebyly
rozkopány koše a aby ožralové a fe+áci neotravovali kolemjdoucí.
zpoplatnění krátkodobého parkování při nákupu neuznávám, je zbytečné
MP by měla častěji obhlížet terén v okolí železn. mostu a Euromedií
(frekvence se stále snižuje) úklid po psech - exkrementy!!! chybí zastávka
na znamení u železniční stanice pro autobusy do Prahy Zličín chodníky
jsou v příšerném stavu přiloženy fotografie s komentářem
náměstí znehodnocuje socha vojína s pionýrkou, schodiště do nonstopu -
ODSTRANIT!!!
Městská policie je spíše vesnická, zbytečně velký počet (příklad Slaný)
od Zahradní ul. k ul. B. Němcové je třeba obnovit povrch chodníku - i
možnost lepší údržby
Řádná oprava silnice v Pecínově, v Pecínovské ulici koše na
odpadky,lavičky a u Pejšů nádoba na posyp
umístění laviček, košů a beden s posypem v Pecínově
sídliště Husova ul., přístupové komunikace ke vchodům
Ulice J. Šotky se nedá projet - nevhodné parkování. MěP?
velmi negativně hodnotím schopnost a ochotu MěP řešit parkování na
chodníku a zákazech - např J. Šotky
Město je jedno velké staveniště, nedodělané chodníky a když tak je to
tankodrom.
jídelna školy v budoucnu postavit mezi Sport a poštu nebo od zvláštní
školy vedle až k barákům
kolem aut. zastávek
Proč občané vlastnící RD se zahrádkou platí za psa stejně jako v bytovce -
tam by se mělo platit aspoň 1x tolik. Pak je ot ve městě samý exkremet a
město postarej se! Dozor MP - pokuty! Opodstatnění značky zákaz vjezdu
pouze dopr. obsluze v ulici Atriová: to by pak mohli chtít obyvatelé
ostatních ulic také, aby u nich nebyl provoz. Co na to městský úřad?
omezit rychlost vozidel zvláště za deště v Karlovarské ul. - nejlépe udělat
jednosměrku
Přechod měl zůstat u paluby, te/ se to tam musí hodně obcházet a stejně
většina lidí přechází u paluby
chybí stojany s pytlíky na psí exkrementy
zaměřit se na komunikace v sídlišti (Texas), aby se tam dalo lépe žít
podívat se, jak vypadají náměstí v okolních městech
Podívat se, jak vypadají náměstí v ostatních městech
Chodníky v celém městě.
Před školkami nejsou nikde přechody a snížená rychlost (přitom v
Jiráskově se jezdí rychle a v ul. 1. máje, o kousek vedle, jsou dva retardéry
:-(), zábradlí jen u jedné z nich, na Kocourku. Městská policie je prakticky



neviditelná a nevidící, zvláš+ pokud jde o drobné překračování pořádku
(kouřící mládež, odhazování odpadků).
Nespojoval bych otázku veřejného pořádku s činností Městské policie.
Nemusí to spolu vůbec souviset a jsou to dvě odlišné věci.
chybí mi kašna na náměstí s tekoucí vodou jako dominantní vodní prvek a
místo pro osvěžení a hry dětí
Přechody na ulici ČS Adrmády jsou umístěny nevhodně. Stále se klade
důraz na silnice, ale ve velké části města chybí chodníky či jsou v hrozném
stavu. Slouží město autům nebo lidem? Cheme žít mezi lidmi nebo mezi
auty?
kdy uvidím městskou policii v Texasu? parkování mezi domy (nelze
projet), v létě noční mejdany mládeže spojené s rušením nočního klidu,
atd.
chtěl bych pochválit práci pana XXX , který provádí uklid veřejných
prostranství ; jeho práce je velmi důkladná a postivě uklízí i po občanech ,
kteří jsou líní uklidit si exkrementy po svých psech.; Parkování - system
zpoplatnění je naprosto zcestný ; minimální parkování na náměstí by mělo
být půl hodiny a zdarma ; pak již zpoplatnit ; dále musí být poblíž náměstí
parkoviště kde bude stání zcela zdarma po jakoukoli dobu;
1) Prevence kriminality a sociálního vyloučení - dělá se něco v této oblasti?
2) Městská policie - měla by být více vidět v době, kdy se něco děje (pátek,
sobota večer - mládež jezdí autem obrovskou rychlostí přes náměstí
apod.). Nikdy jsem např. neviděla policistu na kole (jen na fotce).
Před domem Havlíčkova 97 se dělá při dešti louže a pokud tudy jdu a
právě něco jede, jsem komplet promočený (nemohu utíkat) viz http:
www.youtube.com/watch?
v=exgmmXAqjRE&list=UUDJAoxdvFhtaVeOVNSz-
oLg&index=2&feature=plcp )
Chodníky potřebují opravu
kontrola Paloučku ze strany městské policie, aby tam děti nebraly drogy
největší provoz i pěších
Máme též psa malého vzrůstu a exkrementy uklízíme,ale pejskaři kteří
mají velké rasy ,nebo psy pustí tak po nich neuklízí.
Ve městě je několik míst, kde by bylo třeba zjara opravit díry na místních
komunikacích - v dost špatném stavu je např. cesta z Kocourku k rybníku.
Myslím, že za parkování v centru když jdu nakoupit by se němělo platit
uvolnění výstavby v průmyslové zoně
Katastrofální je znečištění od psů - např. kolem kostela. Městská policie
by mohla více kontrolovat úklid po psech od občanů.
K otázce 4: nedbalé ukládání pokut za neuklizení psích výkalů.
Cesta na fotbalový stadion v ulici U Stadionu - v zimním období je zcela
neschůdná
otázka 4: nedbalí přístup k ukládání pokut za neuklizení psích výkalů!
Pejskaři neuklízí exkrementy svých mazlíčků z našeho chodníku. V naší
ulici jsem ještě nikoho neviděl, že by uklidil. Já po nich uklízím furt.



Jsou to i další ulice, které takto vypadají a nikdo se o ně ve městě nestará.
Co je potřeba je stav komunikací, např. Jiráskova ulice a oblast s novou
zástavbou na Šibenáku. Na většině těchto silnic není tam asfalt a Jiráskova
ulice trpí frekventovaným pohyben aut před mateřskou školkou, takže
silnice podle toho vypadá.
ad Městská policie- ožralové v parku u sv. Izidora a kolem kostela nikoho
nezajímají.
35 let bydlím v nynější Máchově ulici a 35 let je to stejný tankodrom
dodržování provozní doby Výčepu práce v Křivoklátském sídlišti
Dodržování pořádku, pravidel a provozní doby Výčepu práce v
Křivoklátském sídlišti
Neexistuje autobusové spojení do Rakovníka o víkendu.Ten kdo je
zaměstnán v Rakovníku a pracuje od 6 hodin,nemá možnost se o víkendu
dostat do práce!
přijde mi, že se vůbec nepamatuje na maminky s malými dětmi a kočárky,
na mnoha místech jsou chodníky rozbité, mají špatný povrch (rozlámané
dlaždice, popraskaný asfalt nebo jen kamení a škvára), takže pak všichni
chodí po silnici místo po chodníku; v zimě jsou chodníky nedostatečně
udržované, špatně se po nich chodí, natož jezdí s kočárky;
Vyhotovení komunikací v oblasti Na Spravedlnosti a U Vodojemu včetně
zajištění úklidu a opravy komunikací po stavebních strojích.
Úklid po psech je velice špatný. pejskaři jsou sobečtí a bohužel i drzí. bylo
by vhodné se na to trochu zaměřit.
Poměrně velká část města má chodníky v dezolátním stavu, některé úseky
jsou schůdné s velkou opatrností, aby si na nich někdo nezlomil nohu.
Myslím, že město nemusí regulovat pohyb psů ve městě - často jsou psi
ukáznění - leckdy více než někteří lidé, a toulající psi jsou výjimečný
případ. Je spíše třeba doplňovat sáčky na exkrementy, popř. je rozšířit na
další místa.
- Vodorovne dopravni znaceni by se melo obnovovat casteji, zvlaste
prechody pro chodce. - V nekterych mistech je nedostatecne verejne
osvetleni. Je mozne zridit dalsi lampy? - chodniky - Zamkova dlazba je
kluzka. Mesto by melo dohlizet, aby lide nemeli vyvedene vytoky okapu na
chodnik. Ale bud do odpadu nebo do drazky, ktera vede dlazbou. Mesto
by melo dale dohlizet, ze pokud nekdo provede vykop v chodniku, mel by
ho pote uvest do puvodniho stavu. - Pokud jdete pesky z ulice Jiriho Sotky
a chcete se dostat do ulice Husova, tak zde neni vubec zadny chodnik.
Jdete po silnici kolem haly Bios, ktera je v zimnich mesicich malo
udrzovana a nedostatecne osvetlena. A cesta od domu cp. 821 k Husove
ulici neni udrzovana vubec. Nebo do ulice Husova odbocite u materske
skoly Na Kocourku a opet zde neni chodnik. Deti takto v obou pripadech
chodi po silnici! - Pri vyjezdu autem z ulice Husova do ulice Jiriho Sotky
brani ve vyhledu na pravou stranu krovi (zivy plot). Prosim o jeho
odstraneni, protoze ridic jinak musi vjet velkou casti vozu do krizovatky,
aby mel vubec vyhled.



proč není už dávno retardér před MŠ U lesíka?
- úklid psích výkalů majiteli psů je nedostatečný a nikým nekontolován -
prostor okolo kostela je využíván školmími dětmi jako park /pod
dohledem učitelů na kreslení atd./ , stejně tak je využíván pro venčení psů
a "zašívání se" kouřícího dorostu - tam Městská policie nemá asi
pravomoci...protože je vidět pouze u přechodů / to je dobře/ a případně
až na zavolání
Co se bezpečnosti týče, mrzí mi stále přetrvávající jev, že na přechodu pro
chodce stojí 2 MP, zatímco na jiných přechodech - bez světelné
signalizace není MP vidět. Popíjení na náměstí (myslím tím omladinu -
možná ještě nezletilé a lidi bez domova) není hezká vizitka.
odklizeni sněhu v ulici Vacková letos neprobehlo ani jednou. vzhledem k
tomu, ze jsme občané Strašecí jako jakýkoli jiní lide tady, očekáváme
adekvátní služby. pluh se zde několikrát pouze otocil. se zvedlou radlici.
to není akceptovatelné.
neskutecny neporadek po psech!!! sama sem majitelka psa a uklizim po
svem psovi. ale kdyz se prochazite parkem k fotbalovemu hristi hlavne po
zime je to silene!!! v ulicich zasadne chybi kose na psi exkrementy!a jinak
se neuklizi, je to neskutecny boj. Deti si vtom hrajou, behaji, kocarky se
tomu ani nemohou vyhnout!!!
Psi: nulová podpora města - absence pytlíků na výkaly (na co jdou peníze
z poplatků za psy?), nezájem (většiny) majitelů psů po nich uklízet,
zejména na sídlištích je situace s výkaly přímo odporná!!!
Cinnost mestske policie je spise virtualni. Ve meste neni videt a pokud
vyjimecne ano, tak je straznik schopen parkovat i na zakazu zastaveni a
evidentne nevykonava zadny pracovni ukon, ktery by ho k poruseni
dopravnich predpisu opravnoval.
Placené parkování u pošty a o víkendech je nemravné.
kdo zodpovídá za ucpanou komunikaci v zákazu stání (již několik měsíců)
před domy 881 a 880 v křivoklátské ul. ve večerních hodinách? modrý fiat
XXX nelze někdy ani objet!!!!!



Okruh 1: BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA
Otazka: Kde ve městě potřebuje podle Vás údržba komunikací nejvíc
pozornosti?

Kolem nových sídliš'.
Oblast nových sídliš'.
téměř všechny chodníky
hlavní silnice
Hlavní silnice
hlavní komunikace a komunikace
všude
chodníky v ulici Čsl. armády
křižovatky u optiky, křižovatka Krlovarské a J. Šotky - nánosy prachu,,
posypu, ani to co obyvatelé uklidí a dají na hromádky technické služby
neuklidí!
mezi novostavbami
silnice mimo centrum, například Jiráskova
Na Fortně
chodníky jsou v dezolátním stavu, chodník v Pecínovské ulici úplně chybí -
velmi nebezpečné
chodníky, které ještě nebyly opraveny
skoro všude
všude
Na Spravedlnosti
Jiráskova
vozovka v ulici u Libně zcela rozbitá
Al. Jiráska
Al. Jiráska
náměstí
hlavní silnice
Palouček nečistota
frekventovaná místa
Poliklinika, městský úřad, náměstí atd
Tam, kde se pohybují staří lidé, zvláště v zimě
chodníky
komplexně zámková dlažba v zimním období
Období po náměstí, zámková dlažba v zimě, nevhodně zvolená v oblasti
kocourku, který je již tak v zimě obtížně schůdný
v centru
sídliště
chodník by měl být hlavně pro chodce a ne aby byl před každým vjezdem
klopený - už při poprašku sněhu není schudný - stačil by sklopený
obrubník.
V zimě kolem Benziny
Jiráskova, Rabasova, nová čtvr' u Vodojemu



Jiráskova a nová zástavba
U školky u Lesíka
náměstí, Čsl. armády
náměstí, Palackého ul.
Vackova
Nádražní a přilehlé ulice
Např. kolem autobusových zastávek, poté Kocourek - směr ke Stadionu
(chodník a silnice)
chodníky - skoro všude
chodníky
všude, zejména chodníky
všude
všude
chodník z ČSA po obou stranách, chodník 1.máje
situace už vyžaduje novou dlažbu - úpravy chodníků v ČSA od
Poděbradovy k poliklinice po obou stranách (špatně udělaná výplň rygolů -
stále špatné chodníky a zanedbaný stav)
odbočka Žižkovo nám. odbočka fotbalové hřiště
okolo nonstopů
chodníky od polikliniky ven z města
kolem polikliniky
všude úklid zcela nedostatečný
hlavní komunikace + chodníky
Jiráskova, 1.máje (i chodník)
všude
ulice U Stadionu (park)
Park v ulici U Stadionu
náměstí v neděli po diskotéce na Patře
všude!
Sídliště Křivoklátská
všude!!
Některé (většina)
ul. 1. máje směr sídliště
náměstí
Na podzim listí
1. máje - východ, Jiráskova
Parkoviště Křivoklátská
park
náměstí a ul. ČSA
posyp v zimě na chodníku a ve vedlejších ulicích města
všude
Okružní ulice
Al. Jiráska
Karlovarská
Okružní



Nádražní, Ke Stadionu, Kocourek
úklid po psech - kolem kostela Tovární pod fortnou 5-0
nám. a nejv.obydl. čtvrti
Pošta - škola 4
Křižovatka (vjezd do náměstí) - 4
před bytovkami
školky, okr. části
na přechodech
hlavní tah a náměstí
úzká ulička
náměstí po diskotéce
náměstí
park v Křivoklátské
kvalita silnic
Misto zaznamu - prazdne
všude
Karlovarská ulice
Šotkova, Karlovarská
ke stadionu
alej ke stadionu
v parku u stadionu
náměstí - OUNZ levá strana!
oprava chodníků
sídliště
letos všude
ulice Buková v zimě neschůdná - silnice ujetá, chodníky nejsou, údržba až
v poslední vlně
náměstí a okolí, autobusové zastávky
u školy
dokončit započaté úpravy náměstí
kdekoli kromě centra!! (kromě vyvolených ulic)
ve městě
náměstí
údržba chodníků pod dálnicí směrem na hřiště - 5
chodníky
okrajové části
park - Křivokl. sídliště
všude hlavně v zimním období
od náměstí směrem k poliklinice
nová zastávka
ulice Sukova, celou zimu je silnice neudržovaná, pro náledí nemůžeme
vyjít z baráku, chybí chodníky
Palacký, ČSA, pouze 2x za rok se zametalo - je tu velký provoz - kamiony
- proč tu jezdí statek s hnojem a siláží, a' si jezdí po poli přes čističku
u autobusové zastávky



ulice u dětské lékařky, U Stadionu, u školky u lesíka
na vedlejších ulicích
ulice Palackého
na frekventovaných místec
Křivoklátská a parčík u zastávky
Palackého, 1. máje
Jiráskova ul. a okolí
Jiráskova ul. a okolí
vedlejší ulice
chodník k poliklinice
silnice na Kocourku, chodníky v ul. Čs. armády
hlavní komunikace
náměstí - PENNY
hlavní komunikace městem
hlavní silnice
chodníky podél hlavních komunikací směrem do středu města
Na Kocourku a ke hřišti
hlavní ulice
náměstí a přilehlé ulice
střed
také mezi domy a paneláky
Žižkovo nám, Palackého ul. k autobusu
cesty k autobusům
cesty - park u Isidora
Palackého ul.
hlavní silnice
na hlavních tazích
Okružní ul.
směrem k poliklinice
Tovární
chodníky
náměstí
všude
všude!
okrajové části
vzdálenější místa od centra např. Husova ulice - Mšecké sídliště
zimní úklid
ul. Palackého
náměstí
pecínov
v zimě Lidická ul.
Přechod býval před odbočkou na Čelechovice - zhruba před prodejnou
obuvi. Byl by tam potřeba.
Všude Pozn. k otázkám: vzhled náměstí - ale proč jenom náměstí? tak se s
ním každý starosta zabývá - nic moc. - údržba chodníků - v zimě



katastrofa
Křivoklátské sídliště
kde chodí nejvíce lidí ne k protekčním domům
okraje města
Šotkova ul.
Jiráskova ulice
sídl. Křivokl. ul.
centrum
chodníky pomalu všude
chodníky všude
mimo centrum města, např. sídliště
chodníky - téměř všude
Křivoklátská
okrajové části
křivoklátské sídliště
školní, čsa
karlovarská, čsa
park Isidora
všude stejně
poliklinika
jiráskova - díry
jiráskova před MŠ u Lesíka
chybí přechod na Nádražní ulici údržba chodníku v zimním odbodbí velice
dobré, stav chodníků převážně v katastrofálním stavu
kocourek
Kocourek
Kocourek
Kocourek
Kocourek
mšecká ulice je úzká, v zimě prach, splodiny a hluk - louže
tam kde chodí nejvíce lidí
mšecké sídliště celé
mšecké sídliště celé
chodníky jsou sice udržované ale hrubým nedostatkem je jejich solení,
stejné platí i pro solení ulic kromě hlavní silnice Karlovarské
Karlovarka
park proti poliklinice - hlavně kostrbaté cestičky, chodníky mimo náměstí
náměstí a hlavní komunikaca
okolo Disco Patro
Vedlejší ulice
chodník u staré pošty - namrznutý
VŠUDE!
Některé chodníky připomínají spíše tankodrom a nejde o okrajové části
města.
sídliště



Celé město.
nelze soudit
V okrajových částech.
Chodník parkem k autobusu v Křivoklátské ulici
Tam, kde chybí chodníky.
Dle mého všude.
Ulice A. Jiráska a okolí dětského domova.
Křivoklátské sídliště.
Škola - stadion.
uklízí se jen náměstí
u MŠ u Lesíka
okolí školy, gymnázia, zastávky
všude kromě náměstí
centrum - zastávky - poliklinika
chodníky v celé ul. Čsl. armády
přechod pro chodce k holičství je nepochopitelně umístěn
oprava výtluků
oprava výtluků
Nádražní ulice dole, ulice jako Nad větrákem, Na spravedlnosti, Pod
větrákem, Obětí okupace. Hlavně že je odklizena Rudská????
ul. Čsl. armády
také ve vedlejších ulicích, i tam žijí lidé
ulice A. Jiráska směr ke školce
ulice Nádražní a k ní přilehlé ulice. komunikace v této oblasti jsou v
havarijním stavu, ulice Pod větrákem je spíš polňačka
sídliště kolem Husovy ulice
na Kocourku
Celé město
ulice Ke Stadionu
ke Stadionu - ulice celá
náměstí
zpomalpovací prahy v Karlovarské
Jungmannova
oprava komunikace Al. Jiráska
všude
Čsl. armády
z náměstí k poliklinice
všude mimo náměstí
všude
všude
všude
Na Palackého ulici je rozbitý chodník na levé straně směrem na Rakovník,
tedy od křižovatky s Jungmannovou ul. směrem k zastávce a jídelně.
Neexistující chodník u školky v Zahradní je taky strašný.
Pozrnost by se měla mimo jiné zaměřit na údržbu chodníků a silnic mimo



náměstí.
Boční ulice je potřeba udržovat ve stavu, který neničí auta. Chodníky by
měly být opravené, aby dítě v kočárku nebylo vytřásáno a neničilo si zdraví
na těchto chodnících. V některýh částech by se chodník hodil, protože je
tam úzký, že s kočárem se tam člověk nevejde (viz konec Okružní ulice),
pěšinka v ulici u stadionu je v katastrofalním stavu
Zastávky, Palackého ulic, ulice CSl armády
Tak nějak je mi to fuk
Policie a' státní nebo městská není vůbec vidět, teda když zrovna
nedozoruje na přechodu pro chodce nebo na městem pořádané akci a
pokud zrovna nekupuje v samoobsluze svačinu, častější pohyb po městě a
obvzláště v rizikových místech ve městě bych určitě ocenil.
křiviklátské sídliště
rozbitá komunikace a chodníky v jižní části Jiráskové - jako hlavní spojka
do nových lokalit u Šibeňáku rozhodně nevyhovuje potřebám --> 4
ulice Ke stadionu , U stadinu - hrůza !!!!!!!
Lokalita za školkou u Lesíka. Silnice v katastrofálním stavu, chodníky jsou
jen někde a ještě nedodělané.
Křivoklátské sídliště
Rudská ulice, centrum náměstí a jeho okolí
Náměstí - nahrazení betonových dlaždic Okolí kostela - chodníky jsou zde
hrozně rozbité Chodníky kolem hlavní silnice (úsek mezi poliklinikou a
náměstím) - při průjezdu vypadá město dost nereprezentativně, místy se
skoro nedá projet s kočárkem, ohromné louže...
začátek ulice Jiřího Šotky - vloni souvislé náledí asi 40 metrů 2 měsíce,
pěší komunikace za domem Husova 822 letos v lednu - souvislé náledí po
celé délce, přitom se nedá jinudy na náměstí jít
hlavní silnice
-chodník od knihovny kolem Technických služeb až ke Karlovarské ulici -
chodník od dětského domova kolem silážní věže až k bývalému
Minimarketu -chodník kolem kulturáku -inteligentní a nepřehlédnutelný
semafor,když už tu je,tak a' slouží výborně a ne jen dostatečně- je pro
děti nebezpečný,když ho nekteří řidiči ignorují!!!
náměstí a u polikliniky
náměstí, Čs.armády
Náměstí a hlavní ulice
hlavni tahy do centra a ke škole
Všude.
park poblíž ulice Křivoklátská, u autobusové zastávky
Zimní údržba není rozhodně na výši. Plán je možná dobrý, ale provedení je
často žalostné. Konkrétně: při stojním úklidu jezdí technika asi příliš
rychle a mnoho sněhu zůstává na vozovkách. Na křižovatkách často jeden
směr prohrnou, ale sníh nahrnou do směru příčného. Nahrnou jej také na
plochy které byly vyčištěny dříve, nebo na přechody které si vyšlapali pěší.
Třeba parkoviště u Penny, které uklízejí TS za úplatu: vyčistí je jen z části,



z druhé se za čas stane kluziště. Na parkoviště je také přístup pěšinou od
Jabloňové ulice. Pěšina je znatelná, ale po každé přístup k ní zahrnou.
Podobně na parkovišti u Lídlu, kde zahrnují přístup od Penny. TS také
často solí, ale již méně často shrabují slanou břečku. A to i v centru města.
Chodníky sice dle možností strojně prohrnou, ale opět nikdo se nepostará
o neshrábnuté zbytky, které časem zledovatí. Příklad: chodník k nádraží a
na mostu přes tra' a jistě i další.
Hlavní a spádové komunikace
V centru města
V Křivoklátském sídlišti
tam kde je velký pohyb lidí tj.sídliště,náměstí,zastávky,škola atd.
Všude mimo hlavní tah
na Karlovarské ulici
Centrum města obecně + místa, kde je nejhustší osídlení - sídliště
Mimo náměstí
Žižkovo náměstí
Na hlavních tazích městem - Karlovarská ulice
Žižkovo náměstí
silnice mezi NS a Rynholcem
Město se má zaměřit i na vedlejší komunikace, ne pouze na
hlavní.Příkladem je i ulice Aloise Jiráska,výmoly,velké díry, které se jen
zalepí.Chodníky jsou nedodělané.Člověk se pak již směrem k novým
domům brodí (zejména když je sníh nebo vlhko) v bahně a ve velkých
loužích, které se zde hojně tvoří.
Čsl. Armády- chodník téměř neexistuje.
Zbytečné a nadměrné solení chodníků a komunikací
Udržbu potřebují chodníky prakticky všude. Jen si nejsem jist zda nově
nastavené podmínky pro provádění prací v těchto prostorách ro vyřeší.
všude, kde se silnice a chodníky rozpadají.... Nebudu říkat preference,
podle toho kde bydlím. Pokud mi dáte seznam toho co je naplánováno k
opravám, vyjádřím se k prioritám, jak je vidím... Hlavně a' město hledá
prostředky na to, aby se komunikace opravovat a udržovat mohli v
takovém rozsahu v jakém je třeba a nemusel jsme hlasovat, kterou díru
zalepíme první.
stav komunikací je přiměřený stav chodníků je téměř v celém městě v
katastrofálním stavu
Oprav je spoustu a těžko je vypsat do malého formuláře.
Příšerný stav silnic v našem městě,konkrétně například silnice u školní
družiny a mnoho jiných.
Pěší cesta v ulici U Stadionu
Ulice Al. Jiráska u školky je opakovaně poničena - nedostatečně opravena
kde? vlastně všude kromě náměstí (např. ulice Al. Jiráska, Jungmanova,
sídliště Křivoklátská)
Kromě hlavní silnice napříč městem + náměstí je většina komunikací a
chodníků ve stavu, kdy by bylo vhodné zaměřit se na jejich opravy a



rekonstukce. Z mého pohledu např. ul Jiráskova, kterou denně využívám a
další přilehlé jsou v kastastrofílním stavu. Chodníky obdobně.
Téměř všude !!! Obstojné je pouze a jen centrum města.
jak hlavní, tak vedlejší silnice ve městě či vedoucí do Strašecí. V některých
částech města chybí chodníky úplně, popř. jsou ve velmi špatném stavu.
Např. okolí ZŠ, okolí MŠ Zahradní, okolí jídelny atd. Je jich opravdu mnoho.
chodníky a trávníky
Na prvnim miste by mela byt bezpecnost deti a osob. To zahrnuje nekolik
bodu. - doporucena rychlost - Ve vecernich a nocnich hodinach neni
dodrzovana na Komenskeho namesti. Permanentne neni dodrzovana v
ulici Jiriho Sotky. Zde hodnotim situaci jako nebezpecnou vzhledem k
materske skole Na Kocourku. Zde by mely byt umisteny zpomalovaci prahy
ve smeru z mesta i do mesta. - prechody - nedoporucuji pouzivat
cerveno-bile prechody. Z pohledu ridice nejsou cerveno-bile prechody
videt. Z pohledu chodce jsou bile prechody + cerveno-bile prechody
kluzke. Pri desti nebo snezeni jsou vsechny prechody kluzke.
okolí ZŠ, školní jídelny a autobusových zastávek
Jiráskova - za poslední léta tam vzrostl provoz mnohonásobně
To posuzuje asi každý podle místa svého bydliště, tam kde se nejvíc
pohybuje.... Pro mně je důležité, aby se v zimě při náledí dalo vyjet z
Pecínova a to docela funguje...
- ulice 1.Máje a chodníky v téže ulici. - chodníky v Čsl. armády směrem k
Rynholci
činnost MP možná nechápu správně, ale dovedu si představit jiný -
přívětivý model typu výchova správným chováním....když s dětmi potkáme
MP a děti pozdraví, tak MP minimálně odpoví. Naopak údržba chodníků -
boj s větrnými mlýny, musím říct, že obdivuji pracovníky kteří se o
chodníky starají.
Jiráskova ul.
chodniky u naměstí, kolem hotelu duo, silnice všude mimo hlavni silnici
skrz Straseci
Silnice a chodníky jsou ve velmi špatném stavu všude kromě hlavní
komunikace skrz NS.
nektere silnice, jsou v katastrofalnim stavu. viz. silnice od Elektromont
Matejka ulice dolu k Fortne, k Bukove ulici. zde jsou diry na urvani aut a
kdyz sem jim chcete vyhnout zbusobite dopravni nehodu, protoze jede
zrovna auto proti vam a vy musite do protismeru!!!
Špatný stav povrchu komunikací v celém městě.
Mšecká ulice - hrbolatá, veliký provoz nákladních aut 1. máje - úsek Uno
- Elektrocentrum - hrbolatá U Stadionu - úsek J. Šotky - Sportovní -
hrbolatá Sportovní - hrbolatá
1. máje, U Stadionu od bývalých jatek k SOU, Mšecká, Sportovní špatný
povrch vozovky
CHODNÍKY jsou v hrůzostrašném stavu!



Okruh 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

Více pozornosti věnovat úklidu a údržbě lesoparku na Šibeničním vrchu.
špatné chodníky, vydrolené, rozpraskané
Přimlouvám se za častější odvoz tříděného odpadu a zařazení kontejnerů i
na ostatní druhy odpadu - například elektro, nápojové kartony, biologický
odpad, zvýšený počtu odpadkových košů a košů na psí výkaly.Úklid by se
měl spíše soustředit na okolí města - Lada, rybníky, stochovská kaplička,.
Ve městě to je OK. Chválím kontejnery na starý textil a boty.
stačilo by kontejnery víc vyvážet
Nádražní ulice - více kontejnerů na plasty nebo častější odvoz
zoufalý stav chodníků a komunikací
boj proti vandalismu,
Služby sběrného dvora - krátká otevírací doba (alespoň 1x týdně by bylo
vhodné, aby bylo otevřeno déle, taktéž alespoň 2 soboty a delší doba)
málo odpadkových košů v bočních ulicích, nevyhovující sběr
nebezpečného odpadu
kontejner nad přejezdem - Pecínov
nevím, kdo to navrhoval, aby se odpad svážel 1x za 14 dní, když mám
malou dceru, popelnici stále plnou a platím za nás 1000Kč/rok... také
služba svozu odpadu je velmi špatná.
lokální topení - nevhodné palivo
občas velký kontejner do ulice Nad Přejezdem - Pecínov
problém s černými skládkami v okolí města (npříklad podél cesty od
Euromedie ke kolejím)
kontejnery jsou většinou plné, ocenili bychom kontejnery na tříděný odpad
v ulici U Rybníka
situace s tříděným odpadem se velmi zlepšila, ale k dokonalosti ještě
daleko, schází více bioodpad, propagace, sběrný dvůr by měl být otevřen
více o víkendu, úklid psích exkrementů je lepší, ale stále to není ono,
údržba zeleně je běh na dlouhou tra,, ale schází kvalifikovaný člověk
kanalizace v Pecínově
chybí koše na koncích městské zástavby, když jdete se psem, bu- se
vracíte zpět ke koši nebo si nesete bobky s sebou na vycházku
sběrný dvůr, chybějící nádoby na bioodpad, 2x ročně sběr nebezpečného
odpadu je žalostně málo a ještě jen dvě hodiny v určený den
Častěji vyvážet tříděný odpad.
dlouhé termíny odvozu odpadu, 1x14 dnů, v létě nehygienické, zbytky
živočišného odpadu tlejí a zapáchají, navíc kam s dalším odpadem. Svým
vozem ho vozit nebudu, dám ho k silnici a on ho někdo odveze. Tyhle
změny v odp.hosp vymyslel totální blb, nezlobte se.
chybí kompostéry, zeleň bez odporníků chátrá. Chybí plán co s městem do
budoucna
prosím nekácet a radikálně neprořezávat stromy, zejména ty starší a



ovocné - jabloně a hrušně
uklízí se hlavně střed města, vzdálenější ulice moc ne
uklízí se hlavně střed města, vzdálenější ulice moc ne
Počet kontejnerů je nedostačující a působí neesteticky, hlavně u obytných
domů (vystavění ochr. zdí, a pod.)
nedostatek odpadkových košů (způsobuje to bordel v ulicích), kontejnery
by měli být kryty, zvláště přeplněné kazí odkolí.
Málo kontejnerů u bytovek u sídliště
Přeplněné veškeré kontejnery, jak na tříděný, tak na netříděný odpad.
špatně organizovaný vývoz odpadů, ohledně omezení možnosti vývozu
jednotlivých popelnic, lépe by bylo si připlatit a mít možnost vývozu každý
týden s volitelně velkou popelnicí
Z přiloženého papíru: Návrh proti znečis,ovatelům města psími
exkrementy: Každý pes pohybující se na území města by měl mít známku
která by stála ročně třeba 500 Kč. Která by byla kontrolovaná MP. Když
někdo má psa na svém pozemku a nechodí ho venčit na pozemky města
proč má platit stejně jako ti kteří město znečis,ují. Ztěchto poplatků
provádět pravidelné uklízení po těchto znečis,ovatelů. Byla by tak možnost
zjištění kdo za psa platí a kdo ne. Chodí věnčit 3 velké psi, jistě ze všech
neplatí. Tyto exkrementy můžů opsahovat různé parazity což je
nebezpečné obzvláš, pro děti. S pozdravem čisté město bez psích
exkrementu (doslovně přepsané)
kontejnery někdy brání v dobrém výhledu při výjezdu ze sídliště
Málo košů na psí exkrementy (např. Rabasova ulice)
Jako poctivému "sběrači" psích exkrementů mi schází koše na jejich
odhození mimo střed města (nám. a NKC - dostatek)
V sídlištích by bylo třeba velkých úprav, skrýt kontejnery, třeba keři,
záhony - kytky,pokutovat lidi za neuklízení psích exkrementu, odstranit
stará pískoviště, parkoviště u Topinkove ulice je stale pod vodou (velká
louže, v zimě ledovka atd)
častěji měnit kontejnery na tříděný odpad
Uvítali bychom kontejnery na tříděný odpad u nádraží nebo u Euromedii
více hřiš, v sídlištích a nových satelitních čtvrtích
špatná časová dostupnost sběrného dvora, V letních měsících prodloužit,
upravit
málo odpadkových košů a kontejnerů na tříděný odpad
krátká otevírací doba sběrného dvora
Přidat popelnice k ulici Ke Stadionu a odpadkové koše, upravit zeleň a
posezení.
koše by mohly býta na cestě do Pecínova
Postrádám lavičky v parku u polikliniky
kontejnery se málo často vyprazdňují
kontejnery se nevyváží - přeplněné
skládka na Ladě
dlouhá prodleva mezi svozy



oceňujeme každodenní práci mladého muže od TS, který poctivě čistí ulice
a chodníky
sběr nebezpečného odpadu by měl probíhat celoročně - lidé opět budou
odhazovat odpad kolem města, aby jej nemuseli skladovat několik měsíců
do dalšího svozu
PROBLÉM - omezení služeb sběr. dvora, nedostatečná kapacita kontejnerů
na separ. odpad
častější sekání travnatých ploch a jejich hrabání ve městě
Vliv ČLUZ na ŽP HLUK - 24 hodin 7 dní v týdnu, PRACH, KRAJINA -
OCHRANA HORIZONTU protihluková stěna u dálnice
kontejnery na PLAST jsou často přeplněné
úklid města - hlavně psí exkrementy, jinak bez připomínek - poskytnout
sáčky pejskařům a při zanechání exkrementu důsledně a tvrdě
sankcionovat
Budovat hnízda na odpadové nádoby
Více odp. košů a kont. na tříd. odpad; vysazovat hlavně národní strom -
lípu, a okolo hlavních silnic kolem města jabloňové aleje.
Např. náměstí - stačilo by málo - upravit střed - travnaté plochy,
chodníky, odstranit rudého armějce a nikdo by si nemohl na nic stěžovat.
A takových věcí je spousta.
Někde dosti snížené množství kontejnerů, ale hlavně lidmi špatně tříděn
odpad a nesprávně ukládán.
sběrný dvůr - špatná otevírací doba ČLUZ je příliš hlučný
přidat kontejnery Křivoklátská
Park, lavičky
Kontejner by se mohl také dávat k bývalé sauně do Pecínova.
1) Omezit kácení a prořezávání (výstražný příklad hřbitov) jen na
nejnutnější odborně zdůvodněné případy 2) Platbu za odvoz odpadu by
bylo vhodné rozdělit na 2 složky: paušální za osobu a proměnnou za
skutečné množství odvezeného odpadu
přidat kontejnery na plasty
Nepořádek a ukládání odpadů, způsobený nekázní spoluobčanů.
Vzhled zeleně - park Křivoklátská Odpad. koše - málo po celém městě
tříděný odpad - papír, plast malý odvoz
Kolem kostela a spodní čáasti - Tovární, Fortna
Chybí kontejnery na BIO odpad.
Chybí svoz biologického odpadu - popelnice na bio odpad a jejich svoz.
Velkoobjemové kontejnery zahlceny komunálním odpadem, nikoli odpady
ze zahrad.
vyvážení plastových kontejnerů častěji, zvláště v létě
K modernímu městu se nedostaneme ani za 100 let! - 4
Park u křivoklátského sídliště strašný (chodníky samá díra aj.)
na některých místech špatné rozmístění kontejnerů.
nádoby na plasty - nedostatečné, v některých lokalitách jsou potřeba
větší!



SD - skoro se musí předložit OP za vyhozenou žárovku. směšné! nevím
kde je kontejner na elektroodpad
přidat odpadkové koše po celém městě (okrajové části)
málo košů, málo nádob na tř. odpad (ihned plné po svozu), nepořádek
okolo nich
Nepořádek a ukládání odpadů, způsobený nekázní spoluobčanů.
Kontejnery na tříděný odpad jsou často plné - zvýšit jejich počet?
sběrný dvůr - prodloužení pracovní doby - do 16 hod je pro řadu
pracujících málo, proto vznikají stále černé skládky.
omezit rychlost, ev. tonáž vozidel při projíždění N. Strašecím, tak jako je
tomu v jiných obcích stacionárními radary na obou vjezdech do města.
častěji vyvážet kontejnery, málo odpadkových košů mimo náměstí
prodloužení otev. doby ve sběrném dvoře alespoň do 17 hod.
nejhorší = sídliště
odpadkové koše jsou jen na náměstí + okolní ulice. pejskaři, když seberou
exkrementy, nemají je kam vyhodit.
tříděný odpad - kontejnery na papír a plasty by byly nepochybně plně
využité
město vypadá chudobně
Pokračovat v úpravách veřejné zeleně započatým způsobem (lípy) ap.
lépe udržovat okolí kontejnerů !!
považuji za velmi důležité - kontrolu kouřovodů, které spalují vyložené
jedy, které unikají hořením plastů atd., kterými lidé velmi topí. Myslím, že
varování vysokými pokutami při zjištění by dost odradilo.
tříděný odpad se často vyváží pozdě, nepořádek okolo kontejnerů
úklid parkoviště v Křivoklátském sídlišti, za ty peníze by mělo být čisté,
hlavně v zimě.peníze za parkovné zpět do údržby sídliště.
zlepšit stav chodníků vedoucích od náměstí k poliklinice a kolem staré
pošty
sběrný dvůr má nevyhovující dobu fungování - sobot by mělo být více
město je stále plné ošklivých neopravených domů
více kontejnerů v jarních a podzimních měsících (úklid zahrádek)
provozní doba sběrného dvora - nutné každou sobotu dopoledne, v týdnu
minimálně do 18.00
více odpadkových košů v parku ke hřišti, kontejnery na tříděný odpad jsou
velmi přeplněné, hlavně co se týče plastů
chybí dostatek laviček a odpadkových košů, žádné zásobníky s pytlíky pro
úklid po psech
nálo laviček v parcích a alejích + jejich stav
velmi málo kontejnerů na tříděný odpad - jsou stále přeplněné
častější odvoz kontejnerů na tříděný odpad a čistota kolem nich
kontejnerů je dostatek, ale jsou málo vyvážené
četnější vyvážení kontejnerů
sběrný dvůr: ocenil bych otevírací dobu během každého víkendu (mimo
zimní období)



odvoz popelnic nevyhovující, za stejnou cenu 50% plnění. Hromadí se
odpad - ostuda!
Škoda, že se odstranily lavičky v parku. Přetékající kontejnery na tříděný
odpad!
odpočinková zóna (komunikace-cesta) ke stochovské kapličce, veřejné
prostranství Žižkovo n. - chodníky + směsný odpad
jedno dětské hřiště s dvěma polorozpadlými lavičkami, park úplně k
ničemu, náměstí..., apod. - kam na inline bruslích, na kolo, s kočárkem???
- po polorozbitých chodnících na náměstí???
nedostatek laviček
Ke vzhledu města: nedá se hodnotit celkově - jsou místa na úrovni, oproti
tomu otřesné lokality
chybí cesta (úprava cesty) ke Stochovské kapličce. Veřejné prostranství
(chodníky) Žižkovo nám.
kontejner na plasty v Rak. ul. vyvézt alespoň 2x týdně
kontejnery nestačí na jaře a na podzim (např. v ul. Na spravedlnosti)
kontejnery na jaře a na konci léta-na podzim nestačí (Na spravedlnosti -
je plný za hodinu)
poplatky za odpad jsou vysoké zvláště pro staré občany
chodníky od náměstí k poliklinice jsou ve velmi špatném stavu
umístění kontejnerů ve vozovce (nevhodné)
v Družstevní ulici je často přeplněna popelnice na plasty. Kontejner by
vyřešil nepořádek, který tam vzniká.
málo odpadkových košů mimo centrum přesolené chodníky - neuklizená
kaše ze sněhu
v zimě se zbytečně používá sůl na chodníky když není led odpadkové koše
v podstatě nejsou v okrajových ulicích, málo košů pro psí výkaly -
nepořádek po venčení psů, málokdo vynese pytlík po pejskovi půl
procházky, než narazí na koš!
pecínovská ul. - lavička
Dát na náměstí koše se sáčky pro psy, kontrolovat i na ostatnaích místech
sáčky, aby se nekradly a častěji je doplňovat (Mšecké sídliště - mládež je
bere při cestě do traktorky) 1. Posílit kontrolu mládeže na pěkných
odpočinkových místech, která jsou devastována (Palouček, Paraplíčko) 2.
Při prořezávání stromů a zeleně přizvat odborníka a postupovat citlivě.
Jsou prořezávány drasticky, bez ohledu na vegetační dobu a estetiku. 3.
Navrhuji na náměstí, na místě, kde stává vánoční strom, zasadit smrk a
ten zdobit. Vyroste i pro další generace a bude to ekologické. Rve mi
srdce, když vidím krásné stromy, které se musí k tomuto účelu každým
rokem porazit pro pár dnů.
Pozn.: celkový vzhlede - občas připomíná "jak po válce" kontejnery na
tříděný odp. - je jich obecně málo
lavičky chybí v parku, kromě náměstí nejsou nikde. Špatné chodníky od
polikliniky na náměstí.
Nedostatek laviček na kterých se starší občané mohou opřít - absolutní



nedostatek odpadových košů, šílený nepořádek po statku na všech
silnicích kde projíždějí. Chtěl by statek přispívat na úklid? Jejich řidiči jezdí
jak blázní a nehledí na ostatní občany obzvláš%t kolem školky ul. J. Šotky.
chtelo y to kratší periodu svozu
často přeplněné kontejnery na tříděný odpad
Mackova hora, více kontejnerů
častěji vyvážet tříděný odpad, věnovat pozornost úklidu kolem kontejnerů
sběrný dvůr je dobrý, ale jak tam odpad vozit? hlavně ze zahrady. nádražní
ul. má v létě kontejner jen 2x. trávu ze zahrady vozím v osobním autě.
dost dobrý ne?
výsadba nových stromů v obytných zónách - velmi se zhoršila zeleň v
těchto oblastech, spousta stromů byla vykácena bez zpětné výsadby
V podstatě jediným místem k procházce (zvláš, v parném létě) je alej
vedoucí k hřišti. Když nepočítám lavičky na náměstí - smog z aut.
Křivoklátské sídliště lavičky v parku nejsou
zcela nevhodně umístěné lavičky na tyršově nám (zády i nebezpečně)
kontejnery na papír a plasty u školky u lesíka jsou často přeplněné také
kontejner na tříd odpad u "zelenobaráku" velkoobjemové kontejnery
přistavovat na podzim ve více termínech
VO kontejnery střídat, ne dávat pořád na jendo místo (buková?)
koše u fotbalového stadionu a laviček kolem lesa
centrum města dobré, okrajové části lepší
nedostatčná frekvence vyprazdňování v Křivoklátkém sídlišti
zlepšit úklid a odvoz odpadků na paloučku
chybí lavičky!
chybí lavičky!
chybí lavičky!
vzhled kontejnerů je tragický, místo kde se zřídili se proměnilo v
bordelové zákoutí péče o zeleň a trávníky ve městě je strašná, to samé i
vzhled města odpadkové koše nejsou dostatečně umístěny, tak vzniká
bordel ve městě
přidat kontejnery na odložené šatstvo (jako u penny) - co se dál děje s
odloženým šatstvem - charita nabo drhá ruka -mohlo by být uvedeno na
kontejneru
udělat nazávislý audit vlivu čluz na životní ptostředí (prašnost, splodiny)
nepořádek - skládka při staré cestě od statku k čističce
služby sběrného dvora jsou velmi pozitivní věc, nedostatkem je otevírací
doba - stanovena nevhodně kdy je velká část občanů v práci, dále soboty
jsou zavíracím dnem kromě jedné v měsíci
nízký počet kontejnerů na netříděný odpad
chybí KANALIZACE!!!
Chybí kontejnery na nebezpečný odpad, jen málo lidí je ochotných čekat
na to krátké období ve sběrném dvoře, kdy ho ve sběrném dvoře přijímají.
Nepořádek - odhozené odpadky - od řidičů parkujících u benzinky u
Penny. V borovicích ve břehu se vákejí PETlahve, plechovky, papíry atd.



Důkladnou úpravu by si vyžádal park naproti poliklinice - lavičky,
cestičky...
Domobvní odpad nesmí být 14 dní v kontejneru.
Odpočinková místa - použivatelná jsou pouze na městě a autobusové
zastávce.
Sběrný dvůr nebere všechen odpad. Hrozí černé skládky. Plné kontejnery
vyvážet včas!
Nedostatečný úklid u benzinové pumpy, obnova přechodu u hospody "U
Brejchů"
Park u polikliniky nelze využívat k odpočinku, slouží pouze psům. Ani děti
tam nemohou jezdit na koloběžkách nebo se učit na kole. Cesty jsou samý
výmol. Starší lidé by si chtěli v horkých dnech odpočinout pod stromy na
lavičkách!!!
Mohly by se sbírat plechovky od krmiv pro psy a kočky samostatně.
Kontejnery na tříděný odpad bývají přeplněné. regulace vývozu popelnic:
jednou za 2 týdny? Biologický odpad za 2 týdny zejména v létě způsobí
nehygienické podmínky v popelnici. Tlení, zápach, červi!!!
Málo kontejnerů na plasty - Křivoklátské sídliště.
V parku u Křivoklátského sídliště by měly být lavičky! Opravené chodníky v
parku a pokud se tam schází omladina a dělá nepořádek, měla by si to
ohlídat Městská policie. Bylo by to velmi hezké místo!! Sebrání laviček není
řešení!
Kácení všech stromů = pouš,. Lesy zničené = sucho, voda atd. Každého,
kdo takto jedná, bych s 1l vody zavezla do pouště a nazdar.
Málo laviček,stávající jsou staré. Chybí kontejnery na elektroodpad.
Více vyvážet kontejnery (hlavně s plastem).
Doporučila bych umístit ve městě více osázených velkých květináčů nejen
na náměstí, ale i v ulicích. Je to finančně náročnější s údržbou, ale rozzáří
to město.
chybí kontejner u zastávky Nádraží směr Rakovník, zastavují zde kamiony
a řidiči házejí láhve a papíry ze stráně dolů k mému rodinnému domku a
odtud to musím uklízet sama (občas k nám vypadne dolů i auto osobní
nebo nákladní).
málo časté vyvážení košů, neochota personálu sběrného dvora
lépe ohlídat černé skládky v blízkosti města
kontejnery na tříděný odpad by měly být zcela bezplatné
Umístit lavičku u pomníku v Pecínově - byla tam odjakživa a na veřejném
místě podél silnice, nemocní lidé co jdou k lékaři atd.si nemají kde
odpočinout! V Pecínově není ani jedna lavička, jen u hospody.
umístění laviček u pomníku v Pecínově,popř. ve stráňce u chodníku
častěji vyvážet kontejnery na tříděný odpad
dostupnost kontejnerů výborná, množství na plasty a papír nedostačující
dostupnost kontejnerů 1, počet 4
nevyhoující otvírací hodiny ve sběrném dvoře (alespoň 1 dlouhý den do 18
h)



kontejnery stále přeplněné, chybí na Tetrapak apod., jejich dostupnost
stejně jako informace o jejich umístění je zcela nedostatečná
Systém odvážení který je progresivní a neodpovídá jednotlivým
poplatkům. Plasty atd. jsou věčně přeplněné a posekaná tráva je odhozena
v okolí města
častěji vyvážet plné kontejnery
Odpad (tříděný) dávají podnikatelé ve městě do kontejnerů ve velké míře.
Obyčejný člověk pak nemůže odpad vyhodit (papír, plast). KAždý
podnikatel produkující odpad by měl mít své kontejnery a patřičně si je
zaplatit. I v této oblasti by měli podnikatelé platit větší poplatky než
obyčejný člověk.
přeplněné kontejnery
v létě je nedostatek kontejnerů, lahve jsou mimo a vítr je roznáší
zákaz střelby, petardy a jiné pyrotechniky ve dne i v noci
díky "zazdění" projektu náměstí zakonzervujeme paskvil z padesátých let,
místo abysme našim potomkům předali náměstí nové, moderní, krásné!
Kontejnery jsou skoro pořád přeplněné
Proč snížen počet kontejnerů na plast?
proč se snížil počet kontejnerů na plast? Lidi to pálí!
Špatná návaznost údržby zeleně, hl. stromů, na jejich stav - v zimě se
neořezává, pak kalamitní situace.
Město by mohlo dbát více o zeleň - v dnešní době není moc vidět, že by v
létě se květiny zalévaly, stromy ošetřovali apod. Vidíme jen kácení a řezání
větví. Co se týče odpadového hospodářství - uvítala bych větší přistavení
velkoobjemových kontejnerů, odpadů na bioodpad, který by si mohl např
Lánský statek odvážet apod.
malo odpadkovych kosu a hlavne POPELNIC na sidlisti
KOntejnery bývají občas stejně přeplněné jako kdysi. Je to škoda. Zejména
v Texasu. Proč nejsou kontejnery pro tříděný odpad dostupné zdarma i
živonostníkům? Proč musí mít zvláštní smlouvy s městem? je přeci v zájmu
města, aby se třídilo oficiálně a nedocházelo k neoficiálnímu přihazování
do běžnáých kontejnerů, které pak zjevně nestačí....
Svoz odpadu na Rudské ulici kde jsou převážně chaty, některé obývané
celoročně je řešen jedním kontejnerem, z mého pohledu učitě není
problém svoz na této ulici řešit jako v jiné části města, nádobou na odpad
kterou majitel vždy po naplnění prostě vynese na ulici.
Městu chybí regulativy a ochrana některých starých zon s geniem loci -
Fortna a okolí Kostela, okolý bývalé synagogy. Minimálně v těchto
oblastech by občané měli být podporování zachovávat původní ráz domů,
který připomíná starou zástavbu. Přetváření ve fádní masy hmoty či
lidovou tvořivost dlouhodobě nabourává ráz města. Městu chybí pořádný
park, v rámci dlouhodobé koncepce by mohlo dojít ke vzniku lesoparku
navazujícího na přírodní rezervaci podhůrka.
kontejnery pro biologický odpad instalované na podzim nejsou dostačující
!!!!!



Všude jsou psí výkaly a díry. OPRAVDU JE NIKDO Z ÚŘADU NEVIDÍ?????
Na začátku ulice Jiřího Šotky je lampa veřejného osvětlení, která zužuje
chodník. Jasně, s tím se nic nenadělá a nevadí to. Vadí však, že v tomto
místě bývají často popelnice (o 2 metry dál by nevadily) a nedá se často ani
projet s kočárkem. Vadí mi neustálé kácení vzrostlých stromů.Namátkou:
Stromy v poliklinice, Stříbrný smrk před ní (jako k restauraci Jansa), strom
naproti v parku u kostelíka, Lípy na náměstí a jistě spousta dalších o
kterých ani nevím.
Ve městě by mohlo být víc laviček pro starší lidi, zvláště pak v parku a u
polikliniky. Uvítala bych větší počet kontejnerů na šactvo a staré boty.
více laviček u polikliniky a směrem na hřbitov
ve sběrném dvoře mi bylo řečeno,že do plastu patří jen PET lahve a vše
ostatní do směsného - možná poučit občany nebo obsluhu sběrného
dvora
více veřejné zeleně - vysazovat nové stromy a keře nejen kácet a čistit
veřejná prostranství, postupně obnovovat lípy a další stromy na náměstí i
jinde (např. v Nádražní ulici, na hřbitově, u kulturního centra)
Počet kontejnerů na tříděný odpad je dostačující, ale jsou neustále
přeplněné.
Máme málo kontejnerů na hodně vchodů,a hlavně máme popelnice hned u
balkonu což v létě není příjemné
Zde se mi zdá, že se pořád více kácí než se provádí údržba stávající
zeleně. Výsadba je v pořádku, ale asi by vyžadovala delší čas údržby po
vysazení.
Namátkový dohled u velkoobjemových kontejnerů , aby tam někteří ne.....
bordel který tam nepatří, místo sběrného dvora.
Zeleně v našem městě je poměrně dost a je udržovaná, chybí mi lavičky.
Dříve bývaly v parku u Isidora, měly by se tam vrátit. Dalším místem pro
lavičky je Fortenský rybník, chodí tam hodně lidí na vycházku. Naprosto
blbým místem pro lavičku je křižovatka proti hospodě U Brejchů.
Problémy s vyvážením vytříděného odpadu, týká se pouze některých
lokalit.
Největší problém je Texas, tady jsou kontejnery na tříděný odpad
nejčastěji znehodnocovány směsným odpadem. Svůj tříděný odpad nosíme
jinam.
vylepšení vybavení posilovny v bios
Celkový stav chodníků je špatný. V případ financí - opravit či vydláždit
chodníky - nejen kolem náměstí.
Více kontajnérů na plast.
otevírací doba sběrného dvora je nastavena snad pouze pro nezaměstnané
občany.
Chybí kontejnery na bioodpad.
otevírací doba sběrného dvora je nastavena snad jen pro nezaměstnané
občany.
Papírové kontejnery bývají často přeplněné.



Kontejnery někdy přetékají, člověk musí hledat volné, kam lze třídit
odpad, má být více kontejnerů. Odpočinkových míst zde taky moc není a
pokud ano zejména kolem Paraplíčka a blízkého okolí je okupováno
mladistvými, kteří tam pijí a drogují.
problém je počet nebo četnost svozu,ale často objedu celé město než se
mi podaří odpad umístit
Okolí zasávek, náměstí a ve zbytku města na křižovatkách: tam je potřeba
častěji uklízet.
Situace kolem tříděného odpadu se výrazně zlepšila a velmi oceňujeme
přístup současného zastupitelstva v tomto směru.
- lavičky chybí v parku ke stadionu - lavičky chybí v ulici Mšecká, zrovna
tak odpadkové koše a koše na psí hovna.
Služby sběrného dvora mají velký význam a neomezoval bych provozní
dobu. Nadměrná přeplněnost kontejnerů na tříděný odpad. Doporučuji
častější odvoz odpadu, hlavně v Křivoklátském sídlišti.
Kontajner na plast v Pecínově po vyvežení je druhý den hned plný.Bylo by
vhodné navýšit počet kontajnérů na plast.
Kontejnerů na tříděný odpad je dostatek. Jen mi přijde dlouhý interval
vyvážení plastu a papíru. Často jsem musel objíždět několik sběrných
míst.
připadá mi, že veřejné zeleně tu mnoho není, odpočinkové místo mě
nenapadá jiné než pár laviček na náměstí a areál Bios, takže opět pro malé
děti nic moc (jedno malé dětské hřiště na jedné straně města - Bios - mi
připadá pro město velikosti N. Strašecí dost málo, navíc chodit tam s
malým dítětem z druhého konce města je dost nereálné)
Kontejnery jsou dost často plné - aspoň papíry
Odpadkove kose jsou vetsinou preplnene komunalnim odpadem nebo
napr. papirovymi prepravkami, ktere pouzivaji obchodnici. Dostupnost
kontejneru na trideny odpad je dostacujici, ale zvysit by se melo jejich
vyvazeni. Vzhledem k tomu, ze nekteri nasi spoluobcane nepremysli a jsou
schopni vyhazovat neseslapane PET lahve nebo nerozlozene krabice, tak
asi neni jine reseni nez vyvazet kontejnery casteji. Kriticka je situaci u
kontejneru na plast a papir. Naopak kontejneru na sklo je zbytecne moc a
nehradil bych je oranzovymi kontejnery na obaly od kartonovych napoju.
Kontejnery na rohu Lomene a Msecke ulice je nutne premistit jinam,
protoze pokud jedete autem z Lomene ulici, brani vy vyhledu na obe
strany.
kvituji s povděkem výrazné zlepšení nakládání s odpady, lepší dostupnost
sběrného dvora i možnost odevzdávat bioodpad. Městská zeleň potřebuje
systematičtější dohled a údržbu. Uvítal bych, kdyby se podnikatelé podíleli
na provádění či financování drobných údržbových prací na vzhledu města,
pořízení laviček, ap.
Uvítala bych mnohem více odpadkových košů,jsem pejsař a když někde
není koš,tak exkrement nechávám být, třeba je škoda, že není koš na
Ladě,chodí tam hodně lidí a zvláš, psů a kolikrát se tam povalují i



odpadky.
Kontejnerů na tříděný odpad není nikdy dost, stejně tak jako laviček... V
parku byla lavička, jenže v letních nocích ji využili převážně podnapilí
mladíci a na tel. žádost musela zasahovat MP, která stejně přivolala PČR a
tak lavička zmizela, slušní lidé si nemají kam sednout a opilci vyřvávají na
zastávkách a MP vyjíždí opět až na zavolání....
nejbližší kontejner na tříděny odpad je příliš daleko. začnete prosím k ulici
Vacková přistupovat jako k obvykle ulici ve městě!
kontejneru na trideny odpad je velmi malo!!! stale jsou preplnene a je
okolo nich neporadek!
Málo odpočinkových míst, malá podpora péče o zeleň, nedostatečná
četnost sekání trávy během roku - je velký problém přikoupit několik
travních sekaček navíc?
Kontejnery na trideny odpad jsou casto preplnene a neni mozno ulozit
dalsi odpad do kontejneru.
Kontejnery na plasty a papíry jsou neustále plné. Sběrný dvůr by měl být
otevřen i v sobotu.



Okruh 3: VOLNÝ ČAS
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

Bylo by možné v kulturním domě zřídit kino, umožnit zřízení kroužků pro
volný čas.
chybí bazén, kino.
KNIHOVNA - chybí možnost v sobotu dopoledne do knihovny zajít, v
týdnu nestíhám otevírací dobu
Bohužel nemám malé děti a ani nesportuji.
na dětských hřištích je často nepořádek a občas by bylo dobré doplnit
písek. Knihovna by mohla mít otevřeno déle a každý den. Chybí
koupaliště, kino a zimní stadion.
zlepšit údržbu dětských hřiš*
některé aktivity podporuje, ale mohlo by být pořádáno více koncertů
Dávají se příliš velké investice do sportu.
Chybí prostor pro jízdu na kolečkových bruslích a koše na hraní košíkové
(malá sportoviště)
město málo žije, více zábavy a akcí pro střední věk obyvatel a děti
uvítali bychom skatepark, kluziště, malý lyžařský vlek, více cyklostezek
menší podpora kultury, zvláš* všech akcí ZUŠ
dětské hřiště jsou pro ostudu, raději jezdíme do Lán nebo do Stochova,
Tuchlovic
chybí obyčejné hrací plácky - podívejte se na Rudu a do Čelechovic,
odpoledne tam bývají děti
kladně hodnotím přítomnost fitcentra ve městě - sokolovna.
chápu, nejsou peníze a kvalita sportoviš* tomu odpovídá, kultura v
kulturáku končí. Není co nabídnout v profi kvalitš (kino, bowling, tréninky
dětí)
město by mělo podporovat akademii volného času
podpora kultury ze strany města je znatelná, ale kvalita kulturních akcí je
neuspokojivá
pokud chapu volně, přístup na hřiště jako bezplatný, tak dávam za 5
Zlaté kulturní časy na plese s V. Neckářem oproti plesu s "kvalitními"
Maxim Turbulence a tomu odpovídající účast.
O letních prázdninách se děti nemají kde vyžít, ve městě je mrtvo po všech
stránkach
nespokojenost s pořádaním (spíše nepořádaním) kulturních akcí typu
koncert známých zpěvaček. I obec Stochov je v tomto ohledu schopnější
(nyní napr koncert V.Špinarové).
velmi zanedbaná podpora volnočasových aktivit
Mohlo by být rozlišeno, zda se jedná o volnočasovou aktivitu profesionální
či amatérskou a dle toho napr. řešit výši nájmu v NKC.
Chybi kino. Chválím hřiště u haly bios. Chybí ledová plocha, dětské
koupaliště, zpřístupnit a zlevnit hřiště na Kocourku.
zbytečná podpora sportů na úkor knihovny



více vzdělávacích a jiných mimoškolních kroužků pro děti i rodiče s dětmi
v porovnání se Stochovem velmi slabá
větší podpora k aktivitám kulturních akcí
Kvalita a počet sportovních hřiš* volně přístupných veřejnosti: nevím o
žádném
Kvalita a počet hřiš* je nedostatečná. Porovnám-li hřiště v Křivoklátské a u
Bios, je lepší to u Bios. Je tam lepší prostředí, opravdu tam chodí maminky
či jiné starší osoby s dětmi. Chovají se tam slušně, je to tak vhodné a
příjemné prostředí. Naopak dětské hřiště v Křivoklátské je špatně
situované, lidé si stěžují na hluk. Nejde jen o hluk malých dětí, ale často
velkých, které věkem nebo váhou nevyhovují podmínkám hřiště. Starší děti
se chovají nevhodně, mluví vulgárně, zabírají vybavení. mělo by zde být
zakázáno kouření. je v místě kde lidé venčí psy a pobíhají zde kočky
(přenašeči chorob).
kvalitní dětské hřiště v Texasu chybí
Podpora kultury: vím že je to závislé na financích Knihovna: vynikající
chybí zde ještě minimálně jedno dětské hřiště
ve městě chybí koupaliště
ve městě není koupaliště pro děti
častější koncerty známějších umělců
Místo minigolfu - dětské kluziště!
Nedostatek kulturních akcí pro stř. a mladší generaci, MKS nevyužito,
úplné vymizení koncertů populární a rockové hudby (porovnej např.
Stochov).
Nutnost vybudovat víceúčelové hřiště v sídlišti Křivoklátská - u oploceného
parkoviště
Nestavět hřiště těsně pod okny, jako ve Křivoklátské, kde je spíše řev do
noci od starších do nocí od jara do podzimu.
nesouhlasím s jednostrannou podporou fotbalu na úkor ostatních
dětské hřiště - v Křivoklátském sídlišti jsou nebezpečné prvky, v Zahradní
se rozpadla houpačka sport - chybí pestrost
chybí plavecký bazén a zimní kluziště
Chybí in-line dráhy, dětská hřiště - tristní stav, nevhodné umístění.
Sport - protěžovaní jednotlivých sportů (fotbal) na úkor jiných,
nepřehledné financování
Knihovna - pochvala!
chybí léto - hřiště na míčové hry; zima - bruslení
Šel bych do parku posedět na lavičku, ale na jakou?
šla bych na křivoklátské sídliště posedět na lavičku, ale nejspíš bych si na
chodníkách v parku zlomila nohu
málo cyklostezek v okolí! líbbila by se mi např. nová bruslařská dráha
tenis pro mládež (zejména přes zimní období)
HBC (Kocourek) - ve stráni by byla super tribuna od oválu až po hlavní
vchod (stačila by poscho,ová - betonová) chybí bazén
Málo dětských hřiš* rozděluje se spravedlivě mezi všechny sporty - nebo



jen fotbal a floorbal?
2 dětské hřiště jsou pro NS žalostný počet, mizerná kvalita
např. cesta dítěte ze sídliště na kole (i pěšky) do školy (příp. na nám., do
ZŠU apod)
fotbalové hřiště - 4
Na Stochově najdete na sportovištích mnoho obyvatel ze Strašecí. Proč
není volně přístupné hřiště: fotbalové, tenisové a na Kocourku?!
Hala BIOS tragedie - nutná rekonstrukce - sportovní odd. odcházejí mimo
N. Strašecí - 450 Kč/hod?
více menších dětských hřiš* či odpočívadel
vše je mimo sídliště
menší plavecký bazén
koupaliště
Katastrofální nedostatek hřiš*átek (plácků) pro hraní dětí - přístup
zdarma.
malé brouzdaliště pro děti
byl by vhodný bazén
bazén - využívat pro ZŠ
nerovnoměrné rozdělování dotací zájmové činnosti (např. rybářský
kroužek)
přes náměstí a kolem něj je samá jednosměrka, když se jede na kole, musí
se jet do protisměru
doporučuji podívat se na dětské hřiště v Křivoklátském sídlišti a porovnat
s hřišti v Lánech, Tuchlovicích, Stochově, ...
možnost jízdy ve městě pouze po komunikacích pro motorová vozidla
žádné cyklostezky
upřednostňování fotbalu před dalšími sporty (např. volejbal)
obce s 500 obyvateli mají často lepší dětské hřiště; tenis = ostuda
málo přístupných sportoviš*
Moc míst určených jen pro děti tu není. Jediné tak v Křivoklátské, bohužel
je často ničeno místní omladinou, která leze po skluzavce a dalších věcech
určených pro nejmenší!
chybí cyklostezka městem (vyznačení pruhů), dotace oddílům chybí
(kromě fotbalu)
dětská hřiště navrhoval někdo, kdo tam určitě nikdy nebyl s dětmi.
Vychvalují se, ale je to ostuda (Křiv. sídliště) mimo hřiště u BIOSu, to je
povedené. Děti si nemají ani kam sednout, položit si věci, vyklepat boty.
chybí značení cykloprohů ve městě, dotace sport. oddílů (mimo fotbal)
Rak. sídl. nemá žádné dětské hřiště - proč?
zcela chybí pořádné kulturní vyžití - vystoupení pro střední generaci
kromě diskotéky a pár vystoupení důchodových rádobyumělců tady nic
není
Přála bych si dopravní hřiště pro děti. Určitě bychom ho v rámci výuky
využili.
jedno dětské hřiště pro celé město je málo (u BIOS)



dětské hřiště v pecínově
hřiště v sídlištích (Mšecké), bylo by dobré malé koupaliště
Více podporovat kulturní činnost, nejen sportovní
na kocourku jsou děravé sítě kolem hřistě, oprava je primitivní chtěl bych
cyklostezku přes křížek (jen štěrkovou)
podpora je věnována převážně fotbalu a hokeji, není dostupné bruslení,
plavání, sport pro menší děti
město má více hospod a non-stop, raději bazén a kino, kulturní dům více
využívat
počet dětských hřiš* - velice smutné v porovnání s Tuchlovicemi, K.
Žehrovicemi, Lány, Stochovem
v tomto městě se nevyplatí organizovat něco pro občany protože se to
vždy obrátí proti, rozhodující zastupitelé či radní lobují jen za své zájmy!
hodil by se plavecký bazén, sauna, inline dráha
chybí bazén a kluziště
chybí hřiště pro větší děti v texasu (1150 obyvatel)
hrubým nedostatkem je nevyužitelnsot kulturního domu a jeho restaurace
Podpora sportovních aktivit - upřednostňování oddílů fotbalu a hokejbalu.
Schází kino a divadlení sál. Kulturák nevyhovuje!
Zavedení knižních CD nosičů - knihovna.
1. Divadlo, koncerty minimálně jednou měsíčně 2. Cyklostezky NS-
Stochov, NS-Rynholec, Lány, v podstatě po rovině okolo lomu. 3.
Vybudování přírodního kluziště.
Vylepšit napojení cyklostezek do lesů, chybí velké hřiště s občerstvením.
Málo hracích prvků Křivoklátské sídliště.
Mělo by být i hřiště pro malé, např. klouzačky, houpačky atd...
Hřiš* je dost. Sportujících málo. Minigolf - katastrofa - hospoda a sport?
V Křivoklátském sídlišti naprosto chybí hřiště, i pro větší děti (fotbal), když
jsem šel s dcerou do Biosky, tak po mně chtěli asi 400Kč/hod za vstup do
tělocvičny.
Nejsou zde žádné cyklotrasy, které by vedly mimo silnice, nebo které by
byly dobře upravené. Více knih do knihovny, pokud je to možné.
Zvážit možnost využít park u kaple sv. Izidora (u polikliniky) k úpravě pro
in-line bruslení.
jízda na kole - v oblasti kolem rybníka k lesu - hrozné škoda, že není ve
městě klub seniorů nebo pod.
knihovna je na vysoké úrovni, ochota a nabídka služeb vynikající
město by se mohlo podílet na více alternativních projektech
Na Kocourku je to pro koho??? Nechápu proč se stavěl stadion pro pár
hokejbalistů - jinak nelze užívat.
jízda na kole - jen na horském kole! Dětská hřiště a jejich kvalita? Hrůza.
Na Kocourek se veřejnost skoro nedostane, ale hlavně že máme
hokejbalové hřiště.
tvrdě vytýkám nemožnost bruslení na Kocourku - nevyužité sportoviště
máme hezké hřiště na hokejbal, ale že se tam (ani nikde jinde) nedá



bruslit je katastrofa
knihovnu otevřít jeden den do 20 h
Školky mají staré komunistické vybavení hřiš*
kulturní akce v porovnání např se Stochovem jsou naprosto příšerné
chybí bazén a zimní stadion
dětské hřiště chybí v Rakovnickém sídlišti
ocenila bych umístění možností sportovních aktivit na internetových
stránkách, například kdy a kde je možné jít cvičit aerobic
NKC by mělo nabízet program i pro náročnější diváky. A proč se sál
nevyužívá třeba pro promítání? Knihovna je skvělá. Dětská hřiště byla
plánovaná bezmyšlenkovitě, myslí hlavně na předškolní děti, které mají
přitom jediné svá hřiště ve školkách. Školní děti mají jen omezené
možnosti nebo ničí ta pro malé děti.
Nerovnoměrné rozdělování grantů či financí mezi jednotlivé aktivity. Je
zde stále málo kroužků pro děti, ty se pak nudí a chytnou se drog nebo
začnou ničit zařízení.
hala bios je předražená
Ten dotazník snad musel psát někdo, kdo nemá malé děti, popř. nevytáhle
nohy ze Strašecí. Ani netuším, že tu jsou nějaká volná sportoviště, kdy by
se neroztahoal Sokol... - vůbec jsou sportovci dost nadměrně podporováni
a vubec nevim proč, když se po zápase ožerou jak prasata - to není ani
výchova ani znak sociální slabosti.
Viděli jste někdy hřiště v Lánech, to je takový problé pro měst alespoň
stejné hřiště postavit? Velmi chválím kulturní akce, proč to takto nejde i v
jiných činnostech?
Není zde velké vyžití dětí od cca 2 let, myslím dětské centrum pro rodiče s
dětmi
1) počet hřiš* - stále je jich málo, starší hřiště se příliš neudržují... 2)
Podpora sportu mi přijde nepoměrná - vyšší než kultury 3) Knihovna je
skvělá!
malý počet dětských hřiš* a jejich rozložení po městě
činnost informačního centra - není o něm slyšet 4 skvělá by byla i jedna
kulturní akce spojená s jídlem a jeho ochutnávkou
chybí nám in-line stezky
ve městě chybí bazén nebo nějaké malé koupaliště, v létě je to opavdu
hrozné a navíc rybníky v okolí jsou špinavé.
Město by mělo podpořit výstavbu dět. hřiště v Pecínově , formou pořízení
herních prvků které dnes lze v případě nevyužití jednoduše odmontovat a
použít jinde.( rozhodně lepší investice než pořizovat např. posilovací
stroj!!!!!!!)
Chybi mi tu KINO!!!! alespon jednou za jeden-dva tydny promitani
zajimaveho filmu bych ocenil!
Hodně lidí ve městě neví o možnostech Biosky, že je přístupná veřejnosti,
že je tam posilovna. Tělocvična je schovaná stranou a cedulka na
kandelábru se směrovkou je dost nenápadná. Nevědi o ní ani někteří



starousedlíci.
Oblast kultury je dlouhodbě zanedbávána. Pořady nabízené MKZ mají
zřídka dobrou kvalitu. Dramaturgie se orientuje na tzv. "zájezdová"
představení, chybí nabídka koncertů vážné hudby. Většinu kulturních akcí
organizují dobrovolníci pro své potěšení a obec jim moc nepomáhá.
Alternativy jsou vytlačeny mimo prostory NKC a na okraj města (Růžek) a
jsou pak většinovým obyvatelstvem spojovány s drogovou scénou.
Dramaturgie pořadů vybíraných MKZ se orientuje na skupiny od 40 let
výše a mladsým krom tanečních nenabízí nic. Problematická kvalita je u
nedělních divadel pro děti.
Pochvala knihovně
Nevyužitá plocha Na kocourku - nad opukovou zdí. Udělat tam menší
parčík nebo dětské hřiště by stálo za úvahu.
Větší podporu dětí- kroužků-volných hřiš*.
Jedno dětské hřiště, navíc neuzavřené proti vstupu psů, na cca 5 500
obyvatel není hezká vizitka města.
Jedno dětské hřiště, navíc neuzavřené proti vstupu psů,na cca 5 500
obyvatel není hezká vizitka města.
Hřišt pro malé děti opravdu moc není, skoro žádné. Stezka na kolo taky
chybí, nelze zde nikam ani vyjet, jedině po rušných silnicích.Do knihovny
jezdím mimo město, kde jsou knihovny déle otevřeny a zejména v sobotu.
Pro děti je potřeba kvalitní hřištěv Křivoklátském sídlišti. Minimálně rozšíři
o jedno či dvě kvalitní hřiště.
Bylo by dobré rozmyslet, naplánovat a výhledově vybudovat inline dráhu.
Logické umístění by bylo třeba v areálu Fotbalového hřiště... od prostoru
za bránou za druhé hřiště, tam nějaký okruh (v prostoru za benzínkou) a
zase zpět.. Nebo někde jinde (Od Penny k rozhledně a zpět......). Tím
nejsem proti podpoře sportu, zejména mladých, aktuální stav považuji za
rozumný. Až bude město bohaté a bude mít na investice, opravy chodníků
atd. může dávat třeba i víc na sport... Ted bych naopak spíše ubral,
zejména v podpoře sportu dospělých.. Ad podpora sportu ze strany města
- Absolutně neadekvátní nepoměr podpory sportu mladých a kultury
mladých (sportovci mají zadara sportoviště, biosky atd....navíc granty na
činnost... děti chodící do lidovky platí nemalé částky měsíčně, navíc že by
město LŠU podporovalo, nevím, jeslti tuším správně, tak LˇU normálně
platí nájem městu... na rosdíl od sportoviš* že?) ) Ad Kultura a podpora
kultury - jak jsem psal spíše bych uvítal podporu LŠU, než dotaci koncertu
Vondráčkové.... Ad podpora Kultury a Sportu obecně. - Až bdue město
schopné mít tolik peněz, aby bylo schopné opravovat chodníky, investovat
do výstavby, vzhledu města atd. může dávat více peněz na sport a
kulturu....
chybí mi zde in-line dráha a kino
schází IN-LINE dráha
dětské hřiště je tu jediné v areálu Bios, maminky z druhého konce města
nemají s dětmi kam chodit (prostor v sídlišti Křivoklátská se nedá počítat,



je volně přístupný všem, tj. i pejskům, neutěšený, neupravený, pramálo
vybavený)
Městské aktivity by mohli být více prezentovány. Chybí zde koncerty.
Je škoda, že není knihovna otevřena alespoň jednou měsíčně v sobotu.
Pracuji mimo město a vracím se v čase, kdy je knihovna již zavřená,
nemohu tedy využívat jejích služeb, což mi přijde škoda.
Otevírací doba knihovny je tristní. Prý je to na základě zájmu čtenářů.
Omyl - zájem čtenářů by byl o fungování knihovny během celého
pracovního týdne, tak jako v jiných větších městech - např. od 8-17.h. Je
třeba také rozšířit nabídku kvalitnější literatury.
ve městě postrádám inlainovou dráhu
sport se těší nepřiměřeně velké podpoře ve srovnání s kulturou podpora
kultury je nesystémová
- škoda zrušení bývalé sokolovny / cvičíval tam Vít Adlt a trénoval malé
děti/ - plocha na bruslení také není ale asi nelze mít vše
Dětká hřiště - ač bylo něco málo uděláno, ale jsou v hrozném stavu.
Chybějí v různých částech města (pokud jsou děti ve věku, že už
nepotřebují trvalý dozor, ale malé na to, aby na hřiště šli sami). U nás
přetrvává "na výlet na hřiště" Stochov, Lány, Křivoklát...
Uvítala bych více aktivit pro maminky s dětmi, např. více hřiš*, kluby...
mohlo by byt nejake detske hriste centralni pro mesto, nejen v sidlistich.
Nedostatek dětských hřiš*. V době, kdy téměř každá vesnice má kvalitní
dětské hřiště je stav a množství hřiš* v našem městě velice bídný.
Kvalita a pocet detskych hrist neodpovida soucasnym potrebam a poctu
deti ve meste.
Zdá se mi, že tak velký kulturní dům by mohl nabídnout mnohem více
kulturních aktivit. A ples města 14 dní po Silvestru se mi zdá velmi
nevhodně zvolená doba!



Okruh 4: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, VZDĚLÁVÁNÍ
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

Zřízení lékařské pohotovosti, zvýšit kapacitu zubních lékařů.
uvítala bych možnost kroužků ve všech MŠ, ne jen MŠ Kocourek a
Rákosníček
Nad kvalitou stravování dětí v MŠ tak ZŠ zůstává rozum stát. Jídelníček je
odstrašující.
špatná kvalita stravování pro děti
míst v domech s pečovatelskou službou je málo
nabídka lékařských specialistů - 2, prostory polikliniky - 4
Využití aktivních seniorů - kurzy, ve kterých by předávali své zručnosti a
zkušenosti - napr. rukodělné dílny
nabídka lékařských specialistů
chybí jesle pro děti do dvou let, chodím na částečný úvazek a není kam
dát dítě
různé kurzy - šití, vaření, pletení
AVČ je skvělé, ale senioři by uvítali i programy, kde by mohli být víc
aktivní, popovídat si, seznámit se, vyslechnout přednášku
kvalita školní výuky by možná zasloužila 1, ale když si vzpomenu na
některé učitelky, tak jsem dala 2
poliklinika - zastaralé vybavení, objednací lhůty lékařů, zubař 4, školní
jídelna přes hl. silnici daleko, nikdo tu nezaměstnává víc jak 40 lidí
nepřeju si aby město přispívalo církvi na opravu kostela či nové zvony
přednášky akademie VČ mi přijdou neatraktivní, přesněji zbytečné.
Vrátit do polikliniky pohotovost a RTG.
pošta - otevírací doba - zavírací doba
chybí klub seniorů
nevyhovující umístění školní jídelny
ve školní jídelně malé a nedostatečné porce
Chybí pohotovost
V první řadě bych se zaměřila na Polikliniku. Služby v poliklinice jsou
dostatečné, ovšem potřebovala by rekonstrukci vnitřních prostorů.
Vzdělání nemohu posoudit, protože od doby kdy jsem opustila lavice ZŠ
uběhlo několik let. Kvalita vzdělání byla kvalitní, ale myslím, že upadá,
jako všechno v celém školství. Je to dáno pohodlností dětí a mládeže
Pracovní příležitosti: vytvářet podmínky pro ně
Výrazný pokles úrovně výuky na gymnáziu. Neprofesionální přístup ke
studentům ze strany některých pedagogů (XXX a další)
Poliklinika: lékaři dobří, ale prostory žalostné, ostudné, zahanbující!
Zařízení a možnosti vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené: na Lánech
mnohem propracovanější Dostupnost a kapacita MŠ: po dubnu 2011 se
hodně zlepšilo Provozní doba v MŠ: OK ale prodloužení o 30 minut
bychom uvítali Kvalita předškolní výchovy: OK ale více jazyků pro
předškoláky



podpora podnikatelů ve vytváření pracovních příležitostí
podporovat místní podnikatele ve vytváření nových pracovních míst
Chybí zde 24-hod. lékařská služba - pohotovost
jelikož jsem v důchodovém věku nemohu hodnotit
Poliklinika - očekávám RSZ, chybí RTG, kožní Rodiče na RD - kam se
hrabeme na Lány (Domeček) Málo jazyků, kroužků Prac. příl. - HAMIRO
zrušeno, TESLA také a Bertelsmanna město odmítlo, průmyslová zóna zeje
prázdnotou
Po městě je znát, co měly děti za ovoce k jídlu po obědě. (Slupky od
pomerančů, velké ohryzky z jablek.)
Pečovatelská služba - hodně lidí stárnoucích
Pošta je nefungující - Velmi špatné!
Poliklinika Nedůstojné prostředí čekáren a sociální zařízení - ostuda
města, riziko šíření nakažlivých chorob na WC bez mýdla!
Není zubař a o pracovních příležitostech si můžeme nechat jenom zdát.
Nebere nové pacienty žádný zubař v Novém Strašecí, o prac. příležitostech
pro invalidy si můžem jenom zdát.
jídelna - hrůza (polévky 100% z polotovarů) škola - neustálé suplování na
2. stupni Pracovní příležitost je nulová (mrtvé město).
poliklinika - prostory
jídelna - hrůza prac. příl. - není žádná jídlo ze školní jídelny se dost často
nedá jíst, posoudit výživovým specialistou
školní výuka - souvisí s nekoncepčností MŠMT; zásadní chyba školské
koncepce ministerstva: žáci se stávají zbožím (SŠ), škola je dotována dle
počtu žáků = zásadní chyba práce - věková kategorie nad 50 let nemá
šanci!
jídelna mimo areál školy je nesmysl
Podporuji rozšíření MŠ dle potřeby. Podporuji započatý trend - využívání
vlastních sil k spravování, udržování městských potřeb.
POvažuji za zdařilou halu Bios, s vyjímkou ceny za hod.
schází záchranná služba
dle info od známých vím o velmi dobrém fungování Akademie volného
času
proč nestojí Arvato ve Strašecí?
stálá zdravotní služba - pohotovost
provozní doba v MŠ nejlépe do 17.00
provozní doba MŠ - vhodné do 17.00 pro matky pracující mimo město
školní jídelna 1 - pouze vchod je ve zbídačeném stavu
není pohotovostní služba
XXX - lékařka - totální nespokojenost! vyměnit. 90% pacientů nespokojeno
navrhuji každodenní hodnocení v jídelně (nebude to nic stát a může to být
přínosné)
prostory polikliniky jsou v žalostném stavu
poliklinika: dostupnost specializací je dobrá, prostory jsou v nedobrém
stavu



chybí lékařská pohotovost
Chybí pohotovost v poliklinice.
poliklinika - rozšíření specializací, školní jídelna - složení jídelníčku,
příprava jídel z polotovarů, podhodnocené normy masa!
provozní doba MŠ pouze pro zaměstnané ve městě, kvalita jídelny a
hlavně jídla velice nízká
Jídelna je co do vzhledu, lokality, jídla a dostupnosti hrozná.
Nepřehlednost kroužků a aktivit pro nejmenší. Sehnat informace - nikdo
nic neví!
v odd. rehabilitace je málo personálu, na předepsané procedury se
pacienti dostanou někdy až za dva měsíce
Akademie volného času funguje velmi dobře
umístění školní jídelny mimo školu je velmi špatné. Prac. příležitosti -
žádné!
Domácí péče - dostupná ano, kvalitní ne - zanechání oběda na chodníku
před domem, přestože má pečovatelka klíče od bytu Stála jsem před
problémem postarat se o otce s lehkou formou Alzheimerovy choroby.
Potřebovala jsem pečovatelku, která poskytne otci dohled a smysluplné
využití času doma, v době, kdy jsem v práci. Nemožné. Chybí proškolení
lidé, kteří si umí s lidmi poradit! Rodiny by to rády zaplatily. Chybí
možnost zaplatit si odvoz, chybí např. možnost zaplatit si úklid atd. - viz.
seznam úkonů na jiných, fungujících místech. Jídelna - navrhuji udělat si
"exkurzi" do školní jídelny na Stochově, kde je úroveň nesrovnatelně lepší.
Třeba se tam vedoucí kuchyně naučí, jak se dají vařit polévky a vůbec, jak
se má vařit pro děti. Komentář: posílit počet pečovatelek a kvalitu - je
třeba proškolených odborníků. Možnost zaplatit si pečovatelku pro
"hlídání" seniora v bytě. Úplně chybí možnost návštěv seniora
pečovatelkou, popovídání si, zahrát si s ním hru, poradit, přinést nákup
atd. - všechny pečovatelské služby kromě donášky oběda chybí.
Poliklinika - očas taky jako po válce. Trend okr. Rakovník - še,, še,, še,
není v poliklinice pohotovost
chybí zrušená pohotovost na poliklinice
zaměstnáváte cizince a pro nás práce není!
rentgen bez rentgenového specialisty je úplně k ničemu, snímky se
vzhodnocují v rakovníku a ještě blbě
školní jídelna - až na tu vzdálenost a přechod přes Karlovarku Zařízení a
možnosti vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené - katastrofa
proč v průběhu provozu v poliklinice se zamykají WC aklíče jsou v
ordinaci!!!
u nevyplněné kvality předškolní výuky je poznámka: zlepšit v Zahradní
školce
Zveřejňovat v Novostraš. měsíčníku automaticky všechny nově vzniklé
prodejny a služby, aniž by musely jednotl. subjekty dávat vlastní inzeráty
Kvalita předškolní výchovy v době p. ředitelky Běly Křížové byla 1 s
hvězdičkou.



specializece 2 prostory 4, parkovací prostory malé - často obsazeno
regulace vietnamských obchodů a podpora prac. příležitostí pro mladé lidi
pohotovostní služba, zubaři málo
v oblasti zdravotní péče chybí pohotovostní služba, nedostatek zubních
lékařů
Hlavně p. XXX - to byl kantor!!
ve školní jídelně vaří výborně
Provoz MŠ a družinyje nevyhovující, většina lidí pracuje mimo NS, bylo by
vhodné min. do 18 hod.
Zařízení a možnosti vyžití pro aktivní seniory: zde hodnotím hlavně
Akademii. Jiné možnosti:3. Jídelna je tragédie
Neznám oblasti, kde uvádím nulu a velmi ráda bych je znala, prosím dejte
informace na internetové stránky města
Poliklinika - specializace OK, prostory hrozné. Kvalita předškolní výuky
odpovídá potížím s personálním zabezpečením; rodiče si někdy mohou
připadat veřejně hodnocení (zpětná vazba učitelky na dítě před plnou
šatnou dětí a rodičů). Škola - proč se neuvažuje o slovním hodnocení
alespoň pro 1. a 2. třídu? Málo individuální přístup k schopnostem
jednotlivých dětí, ačkoli třídy nejsou přeplněné.
Myslím, že by se město mělo více zaměřit na mladé rodiny s dětmi,
protože ti nám sem přinesou budoucnost. Pokud budeme házet klacky
pod nohy, nevytvoříme pracovní místa nebo možnost umístění dítěte např
do noční školky, nebudou mít rodiče možnost dojíždět do jiných měst za
prací a nebudou nám nápomocni se změnami ve městě.
Ve městě chybí prostě další obvo,ák a hodil by se i další zubař. Kapacita
MŠ podle mě není dostatečná - chybí stále místa pro tzv. půldenní děti...
Školní jídelna má některé zaměstnankyně tak nepříjemné a drzé, že to
nemá obdoby. Zase je asi nikdo nevidí. Kvalita stravy je podprůměrná.
Velice chválím školku U Lesíka a Základní školu!!!
1) MŠ - asi by bylo dobré provoz sladit s družinou, aspoň do 17, lépe do
18... (polovina lidí dojíždí...) 2) Chybí tu dětský klub pro rodiče na RD,
naštěstí funguje Bubáček, ale je to dobrovolnická aktivita, která může
kdykoli skončit... Chtělo by to něco pod záštitou města, klidně i se
vstupným 30-50 Kč.
Útulnější prostředí na chodbách polikliniky a lepší toalaty včetně lepšího
osvětlení bych uvítala.
-vzhled polikliniky nevzbuzuje důvěru v toto zařízení -provozní doba MŠ
je pro maminku,které začíná pracovní doba od 8h a končí v
16h,nevyhovující a to nepočítám dojíždění v nejbližším okolí
spousta lidí by určitě ocenila akci zdravotního charakteru např. měření
tlaku zdarma s informacemi o nemocech
Školní jídelna by měla být v nevyužitém prostoru dvorku školy.
Nevím, jestli se něco nezměnilo, ale před dvěma lety jsem se sháněla po
domácí péči - na kladensku funguje, v našem okrese jsem dostala
informaci, že o ni není zájem.



Naštěstí se letos prodloužila alespoň do 16:30 , takže to mnohem lépe
stíháme (nemáme zde žádnou babičku)
Kapacita MŠ zatím nedostačuje. Provozní doba pro ty, kteří dojíždějí do
Prahy je nedostatečná.
Škoda zrušení lékařské pohotovosti.
Škoda zrušení lékařské pohotovosti.
Kulturní dům by potřeboval renovaci. Chybí zde pořádný prostor pro
setkávání. To samé poliklinika, rekonstrukci.Možnosti pro rodiče jsou
opravdu minimální.Tragická je zavírací doba mateřských školek - školky
zavírají velmi brzy.Lidé musí dojiždět zejména do Prahy nabídka míst
nulová.
Za vhodné považuji zprovoznit ambulanci v Poliklinice, zkvalitnit jídla v
školní jídelně i za cenu větší ceny.
Ad jídelna - Vaří přesolené instatní jídla, nepoužívají čerstvé suroviny
(používají polotovary) Škola, školka - nejdůležitější na kvalitě těchto
zařízení je "osobnost učitele". Pokud se zbaví učitelů špatných a bude mít
učitele "dobré", tak je to základem ke kvalitní výuce a "spokojeným žákům
a jejich rodičům"
míst v MŠ je opravdu málo, v N. Strašecí se postavilo a staví hodně domků,
kde logicky bydlí rodiny s malými dětmi, a tak míst bude zřejmě do
budoucna ještě méně, pamatuje se na to?? možnosti vyžití pro rodiče na
rodičovské dovolené - žádné jsem nezaznamenala!!
spousta rodičů (matek) dojíždí za prací do Prahy. Provozní doba v MŠ je
bohužel velice krátká. Většina lidí se vrací až kolem 18 hodiny a bohužel
zde není MŠ která by vyhovovala. Spousta maminek je bezradných s tím co
budou a kde budou pracovat po mateřské dovolené, protože nástup na
původní pracoviště není možný.
kvalita školní výuky se liší vzhledem ke kvalitě vyučujících. Nevhodné
umístění školní jídelny, což je asi neřešitelný problém, a s tím související
nedokončený areál školních budov.
patří to asi sem, ke zdraví: prakticky celá Evropa nekouří ve veřejných
prostorách. Když už to naši poslanci ovlivnění tabákovou lobby nedokážou
také odmávat, nemohlo by aspoň naše město vykázat kouření z městem
vlastněných prostor (NKC)?
vítám nové prostory pro školní družinu
poliklinika by si zasloužila obnovu společných prostor, stejně tak jako
sociálního zařízení....
Děti nám prošli dvěmi školkami va Strašecí, zaráží mi velká rozdílnost
systému výuky a provozu, vedení detí. Škola naopak předčila naše
očekávání, jsme maximálně spokojeni.
budova polikliniky vypadá zalostne, potřebuje rekonstrukci.
Odpuzující stav prostor polikliniky. Mohli by se tam natáčet komunistické
seriály.
Kolik procent aktivne cinnych obyvatel pracuje v Novem Straseci? Odpoved
sama dava jasny obrazek pracovnich moznosti v miste bydliste.



Poliklinika - nabídka lékařských specializací - spokojena Poliklinika -
prostory - hrozné! Nevhodně spojená otázka.
Pošta - velký problém



Okruh 5: MĚSTSKÝ ÚŘAD A RADA MĚSTA
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

O webových stránkách nemám přehled.
možná více podobných anket k různým tématům
Novostrašecký měsíčník by měl být psaný spisovnou češtinou, bez chyb a
stylizace vět, platí hlavně pro texty od redaktory XXX.
Pokladna - je nutné, aby byly 2 pracovnice, u kterých se platí zvláš+
poplatek za psy a za odpady? Není to plýtvání?
zastupitelstvo: program a zprávy zveřejnit předem někteří zaměstnanci
MÚ si nezaslouží toto zaměstnání (XXX, XXX, XXX, XXX)
Novostrašecký měsíčník by měl více obsahovat názory občanů a ne jenom
radnice
Quo Vadis N. Strašecí!!! chybí jasná účelná koncepce do budoucna!
Můj PC mi momentálně opakovaně píše cosi jako "" error, pokud se chci
přihlásit na www sytránky.
špatná spolupráce stavebního odboru a paní XXX
neodbornost a špatný přístup paní XXX
špatná spolupráce stavebního odboru - paní XXX
Jak je možné, že jedna z nejmenovaných vyjela na moji tetu když nám
umřela babička, tohle mě udivuje, že nemají úctu k pozůstalým
Informování o dění ve městě a činnosti MěÚ a RM: hodnocení 3 v Pecínově
Informování o dění ve městě a činnosti MěÚ a RM: 3 v Pecínově
Zásadně nesouhlasím s tím, že když se změní vedení města, tak se tady
okamžitě dělají takové změny, které by jistě počkaly. V prvě řadě by se
měly dokončit návrhy z předchozího vedení. Dokončit pozměňovací práce
na hřbitově, dokončit opravu chodníků, komunikací aj. Změnil se i NS
měsíčník, kde jsou články zkracované, a je tma mnoho reklam. Takže
nejprve dodělejte věci z minula a pak si pozměňujte obsazování
výhodných funkcí.
ad: Možnost občanů podílet se na rozhodování o řízení města častější
setkávání občanů k problematice města (diskusní pořady ap) zapoji víc lidí
- dostatek propagace k akcím
Doporučuji, aby se vedení města chopili zvolení představitelé, tj. starosta a
místostarostka a nenechávali volné pole působnosti např. řediteli TS
Úřední hodiny na MěÚ: středa je vstřícná pro pracující mimo NS Vstřícnost
a odbornost pracovníků MěÚ: těžká je komunikace se stavebním odborem,
nejvstřícnější jsou dámy v přízemí
již 3 měsíce čekám na vyjádření MÚ na můj písemný dotaz (zaslaný
doporučeně!!)
Měsíčník - děs a hrůza, např. kvalita fotografií, nudné články většinou o
činnosti škol apod.
NSM - bývalo to lepší
Služby MÚ - Na FÚ musím do Rakovníka úřední hod. - pouze 1x týdně do
18 hodin možnost podílet se na řízení města - dříve bych dal 3-4 Jsou



města, kde je výtisk zdarma
Zlepšit služby pošty - stálé fronty, polední přestávka
Pan starosta by se měl zamyslet nad svou "reprezentativností" - oděv,
rétorika.
není-li internet, zvláště senioři mají problém se k informacím dostat
není-li internet, senioři mají problém dostat se k informacím města
nečinnost při pobídkách na vytvoření nových pracovních míst (prům.
podniky s větším počtem pracovních příležitostí)
vstřícnost a odbornost - odbor investic - granty
obsah měsíčníku je velmi zastaralý a často nepravdivý
Celkové služby poskytované radnicí - víc než v minulosti. Změna na
radnici po volbách prospěla, věci se hnuly správným směrem.
nespokojenost s úřední pracovní dobou a dny pokladny
zjistit, jaké jsou možnosti snížení vodného a stočného
Vývěsní tabule je moc malým písmem a moc odborně - paragrafy, zákony
více odkazů na jiné spolkyna webových stránkách města (SDH, TS, ZUŠ)
z měsíčníku se stal pochvalný zpravodaj představitelů MěÚ
nelze vyřizovat OP ve Strašecí
na stránkách města více odkazů na místní spolky (baráčníci, SDH, TSNS,
Junák,...)
grafika ok, obsah nedostatečný
grafická úprava dobrá, obsah by bylo dobré vylepšit (např. aktualizace
kulturních a dalších akcí)
úřední hodiny - rozšířit v pátek. web - doplnit aktuál. info z jednání
Novostr. měsíčník je super. Jen by to chtělo, aby se víc lidí naučilo do něj
vkládat informace - o cvičení, kde, kdy a za kolik
úřední hodiny rozšířit v pátek, web - aktuální info rozšířit
informaci o činnosti města mám pouze přes Novostr. měsíčník!
nepřehledné a neintuitivní webové stránky
web nepřehledný, stránky nejsou intuitivní
zjistit možnosti snížení vodného a stočného
zkušenosti s p. XXX a pí XXX velmi špatné
velká nespokojenost s p. XXX a pí XXX
vstřícnost chybí, občas je to bariéra nejen jazyková každý nový starosta
plánuje zeštíhlení úředníků, ale potom pouze přesouvá, aby se neznelíbil.
Je to pořád stejné! NSM - žádná změna již léta.
N. měsíčník: proč na křídovém papíru a barevné foto? Stale se zvyšuje
cena, v jiných městech zdarma!
otázku č.3 ohledně úředníků nelze hodnotit poušálně
ad č.2) a+ mají úředníci jeden den klidně volno, ale a+ jsou tam jeden den
do osmi večer na webu chybí informace o výběrových řízení
v měsíčníku není dána větší působnost kritice
kontinuita prací viz např, dotace, kanalizace - katastrofa nespokojenost
zejmena 1) rozvoj podnik. prostředí a 2) zaostalá infrastruktura -
vodovod, kanalizace, chodníky, zázemí pro děti webové stránky nejsou



podporovány novějšími verzemi prohlížečů kvalita Měsíčníku - až
zbytečná s ohledem na ostatní
ne každý má přístup k internetu - oceňuji měsíčník
Špatná vstřícnost stavebního úřadu - nespravedlivé rozhodnutí.
u vstřícnosti úřadu připsáno: MATRIKA u NSM připsáno: MÁLO INFORMACÍ
PRO STARŠÍ OBČANY BEZ INTERNETU
úřední hodiny na poště jsou nemožné!!!
občanské průkazy - 4
nekvalitní obsah měsíčníku za dost korun
negativum: přesun podání žádostí o OP do Rakovníka
Proč se 2. p MěÚ zamyká, to aby nám ho nikdo neukradl? To se za stadé
doby nedělalo, úřad je pro lidi a jsou úřední hodiny.
Kvalita obsahu a grafické úpravy nových webových stránek: 1!
Jsme malé město, proč Rada nepřijde k lidem a nedělá jednou ročně
diskuse o tom, co se ve městě děje? Anketa skvělý nápad, ale můžeme se
o tom bavit i osobně.
Někteří pracovníci MěÚ jsou zlatí, někteří se chovají nadřazeně. I u
banálních věcí, jako je zaplacení odpadů vás dostanou do situace, kdy se
cítíte jako naprostý blb....který je zatěžuje svými podněty či vůbec
přítomností na přepážce...
Slabá stránka - pánové XXX, XXX
měsíčník s webovky města vykorčily správným směrem, ale zpráv yz úřadu
jsou dost plytké - uvědomí si tam někdo, že poskytování zpráv není psaní
zápisu? Zajímavé je, že se rubrika údajně věnuje i radě města, ale ani
jedna otázka na ní nemíří. Vlastně nevím, co tam chtějí dokázat. Vlastně
mi tam chybí nějaká čitelná osobnost, není komu věřit.
Pro občany města by mělo být otevřeno každý den,v kancelářích se nikdo
nepředře -zaměstnanci jsou vidět v pracovní době po nákupech v
obchodech !!!!!
MěÚ - jak kdo, jak kde, ale celkově jsou velké rezervy
-stavební úřad - dvě paní a dva naprosto odlišné výklady právních
předpisů -sms jsou fajn,ale e-mail by mohl poskytovat podrobnější
informace a jednoduché přímé odkazy -kvalita měsíčníku se rapidně
zlepšila,každý druhý přečtu celý a to nerad čtu :-)
Informace podávané stavebním odborem na městském úřadě 3 Propagace
města jako destinace pro cestovní ruch 4 Městské orgány by měly psát
informace a názory do regionálního tisku nejen do Novostrašeckoho
měsíčníku.
U nových W stránek mi chybí územní plán, plán města včetně lokalizace čp
Pracovníci odboru výstavby stavby ztěžují, v oklolních městech se staví
snáze, ve Strašecí se zkoumá, kterým předpisem ještě stavebníkovi situaci
zkomplikujeme.
Bod 3 - Nespokojenost je pouze se stavebním úřadem ( tragédie ) a dále
finanční oddělení ( pochybnosti o morální způsobnosti některých
pracovníků)



Webové stránky i měsíčník jsou te/ podstatně lepší - v měsíčníku mi chybí
"odpovědna" na dotazy občanů Na Webových stránkách by se mi líbilo,
kdyby byla možnost INZERCE - způsob placení za inzerát by se jistě našel.
Inzertní vývěsky ve městě - kromě realitek - téměř nejsou. V časopise Risk
se nachází inzerce spíš z Kladenska. Přes inzerci na webu by se lidé dostali
častěji i na ostatní zprávy z oficiálních stránek města.
volení-spokojenost úředníci-nespokojenost
hezké www. stránky
některé odkazy webových stránek města nefungují
Odbor investic - neuspokojivé jednání a nedostečná kvalifikace úředníků.
Již před mnoha lety měli být vyměněni. Pokud na stavebním odboru
například nevědí, co je potřeba ke stavebnímu povolení nebo kde je
možné přehlásit elektřinu, nemá tam dotyčná osoba co dělat. Doporučoval
bych celý tým co nejdříve propustit a najmout vzdělané a kvalifikované
lidi. Tím by už nedocházelo k šikanování občanů od pologramotného
úředníka po ruském vzoru.
MěÚ by aspoň jednou v týdnu mohl mít otevřeno do 19hodin.Jak kdo je
vstřícný a nápomocný.
proč není k dispozici WC pro občany vyřizující věci na úřadě? A že tam
někdy člověk stráví dost času.Úřední hodiny u pokladny? Proč nemohu
např. popelnici zaplatit kdykoliv? Stejně tam úřednice jsou.
Vidím velký pozitivní posun v otevřenosti, ale i kvalifikovanosti nového
vedení města.
webové stránky - nezáleží na grafice důležitý je obsah
Webovky jsem ještě nemohla prozkoumat, ale první dojem je z mé strany
dobrý.
městští úředníci často jedou jako za starého vedení a často hatí dobré
kroky nové rady vedení města by mohlo více komentovat svá rozhodnutí -
někteří radní píší na novestrašecí.info, ale názory starosty nejsou často k
dispozici
Vstřícnost a odbornost pracovníků MěÚ je v jednotlivých kancelářích velmi
rozdílná. Například přístup pracovnic stavebnho úřadu - ne vedoucí, ale
těch úřednic, bývá velmi individuální, jinde v kraji naprosto neobvyklý -
bohužel v tom záporném smyslu slova. Také netuším, čím jsou pro úřad
užiteční pánové XXX a XXX - a proč to pan tajemník neřeší? Jinak ochota a
vstřícnost těch zaměstnankyň v přízemí je naprosto přiměřená, občan má
pocit, že jsou tam pro něj a že "neobtěžuje".
Podle mého by měl být každý úředník odměňován podle vstřícnosti a
odbornosti. Určitě v této oblasti chybí zpětná vazba (klidně bych ke
každému úseku dala papírek s otázkami, jak byl daný člověk spokojený).
Na konci měsíce bych reportovala spokojenost občanů s daným
úředníkem. Určitě by nikdo nechtěl být nejhorší v reportu. Hrozně mi vadí
arogance, která na úřadě stále přetvává z dob minulých - možná
zaměstnancům chybí správná motivace, krátkodobí cíl, který je potřeba
splnit, zpětná vazba, správné vedení od nadřízených.



úředníci v úředních nejsou na úřade, místo toho jsou k vidění na náměstí,
poste apod. úřední hodiny jsou krátké, alespoň jednou v tydnu musí byt
otevřeno cca do 18:00.
Jsem velmi zklamán přístupem města ke snaze obyvatel panelového domu
v Zahradní vybudovat dětské hřiště u domu.
Aby úředníci v pracovní době byli přítomni na pracovišti a ne na nákupech
(prac. podatelny, prac. stavebního odboru atd.).
Po komunalnich volbach doslo k razantni zmene ve stylu komunikace
predstavitelu mesta k lepsimu (jen pan starosta by se mohl vice usmivat
:))i kdyz se mu osobne vubec nedivim ). Ke zmene byrokracie vsak nedoslo
a napr. o kompetenci a pracovni vytizenosti pracovniku stavebniho odboru
se vypraveji primo legendy.



Okruh 6: ŽIVOT NA SÍDLIŠTI
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

Věnovat více pozornosti komunikacím na sídlišti Na Spravedlnosti - zřídit
zde dětské hřiště
Placené parkování na TEXASU zrušit, jinde se také neplatí (v NS)
Nedostatečná údržba placeného parkoviště a nedostatek parkovacích míst
pro návštěvníky. Přimlouvám se na obnovu starých pískoviš). Odporný je
nepořádek na soukromém pozemku u parkoviště v ulici Topinkova, ale
děkuji za oplocení.
placené parkoviště Topinkova - katastrofický stav a málo míst pro
návštěvy
Vyřešit problém zamořování ovzduší kolem panelového domu smogem z
komínu rodin. domů.
vadí mi soukromá vyhrazená park. místa na parkovištích sídliště. Pak
dochází k situacím, že na parkovišti jsou volná místa ale protože jsou tu
tak soukromá, tak vy nemáte kde zaparkovat. Správné je, že každý má
možnost zaparkovat kdekoli na parkovišti, jak to bylo dříve. Jen tak může
být kapacita parkoviště optimálně a max. využita
Hospoda "Výčep práce", by měla mít otevřeno nonstop
Kde je slíbená výsadba zeleně na sídlišti, zřejmě zůstalo zase jen u slibů
všude po chodnících se vyskytují psí exkrementy - dá se říci, že žijeme v
ho..., na Křivoklátském sídlišti
Rycholst aut projíždějících sídlištěm Křivoklátská je značná, krátí si cestu
do svého bydliště, nehledí na bytovou zónu - děti! Asi s tím stejně
nebudete nic dělat jako vždycky. Snad až se stane neštěstí.
Rakovnické sídliště nemá žádné dětské hřiště. Není mi jasné, proč se
parkování na sídlišti platí pouze v Křivoklátské.
Modernost sídliš) a joho okolí zlepšit, již jsem psala.
Auta nedodržují předepsanou rychlost, od 4 h poměrně velký hluk vhodný
by byl výjezd z parkoviště rovnou na hlavní silnici, výjezd je na
nejtraktovanější silnici sídliště Při připojení sídliště na plynové kotelny
nové trasy nebyly izolovány. Jsou zde tzv. vytápěné chodníky a zeleň po
celých trasách vedení potrubí.
málo v zadanutých sídlištích je kontejnerů
Parkování v sídlišti a nejen tam je katastrofální a nevyhovující. Zejména v
Křivkolátském sídlišti. Každý ví, že prostory před panelovými domy nejsou
dostatečně široké aby projela 2 vozidla. Proto jedno vozidlo musí projet
přes zeleň. A nebo parkující vozidlo stojí na zeleni. To ale strážníci rádi
pokutují. Přičemž se tam stejně žádná zeleň nevyskytuje. Bylo by vhodné
posunout oblast veřejné zeleně a tím rozšířít místo k parkování, a nebo
nechat, ale a) to strážníci nepokutují.
Návštěvy nemají kde parkovat, místo najde jen ten kdo si ho platí. V
Texasu postrádám více zeleně, laviček, prostoru pro hry dětí
Třídění - kontenery často přetékají, parkování - katastrofa, nedostatek



míst
placená parkovací stání, neudržovaná komunikace, přestárlé stromy,
nepořádek na území (nikoho)
popelnice pro přechodné bydlení
Parkování: málo a ještě se musí platit Dostupnost a kvalita dětských hřiš):
pouze 1 udržované a použitelné, ostatní 3 víceméně zanedbané
Likvidace životního prostoru množstvím aut - Křivoklátská
Tříděný odpad ani moc třídit nejde vzhledem k nedostatečnosti a
přeplněnosti stávajících "eko" kontejnerů.
Nedopalky cigaret, psí výkaly a řev z hřiště do nočních hodin.
Málo zeleně, v zimě údržba chodníků, včetně chodníku do Rynholce
Parkování - Křivoklátská - katastrofa Vzhled - Křivoklátská - odpudivý;
nepořádek, rozježděné okolí silnic, špatné chodníky; průmysl. areál se
rozpadá; přiléhající sad chátrá; ČLUZ hlučí směs. kontejnery - ty jsou často
plné plastů díky nízkému IQ občanů
hospoda, a místní štamgasti, kteří očůrávají stromy, kde si pak děti hrají!!
přidat směsné kontejnery, na papír a plasty častější doplňování schránek
na pytlíky na psí výkaly
Parkování u popelnice - mají problém popeláři a obyvatelé - Husova 752
KATASTROFA: 100% nedostupnost zajíždění k domu 752
Nejvíce mi vadí ta slavná hospoda v křiv. sídlišti "Výčep práce". V letním
období bez otevřeného okna nemohu spát a místní opilci i když pouze
spolu hovoří jsou slyšet dosti daleko v uzavřeném prostoru sídliště. Také
posedávají kde se dá a zůstává po nich nepořádek. Je to vyložená ostuda
města mít výčep na sídlišti!!!
Návštěvy, které přijedou autem na naše sídliště, jsou zhnusený! - 4
návštěvy si musí schovat svoje auta do kapsy (není kde parkovat), hovna
od pejsku by se po zimě daly lopatou přehazovat!
malý počet kontejnerů
dostupnost dobrá, ale malý počet
málo dětských hřiš), výkaly po psech všude
strážníky není vidět na ulici, že by hlídkovali pěšky, pokud si nejedou
autem pro svačinu
žádné dětské hřiště a všude spousta výkalů po psech!
dětské hřiště v Rakovnickém sídlišti - klouzačky, prolézačky
dětské hřiště v Rakovnickém sídlišti
Bydlím v sídlišti přes 20 let a nic se tu nezměnilo - bohužel je to
katastrofa!
Zpoplatnění pouze jednoho sídliště ohledně parkování je NESPRAVEDLIVÉ!
Pro všechny stejné podmínky!
parkování - KATASTROFA!!!! nerovnoměrnost cen parkovného - město :
sídliště
zásadni nespokojenost se stavem komínu u kotelny ve Mš. sídlišti!
parkování není kontrolováno MP
neuklizená parkoviště v zimním období, psí exkrementy - majitelé neuklízi



do Rakovnické ulice (sídliště) přidat kontejner na papír a plast
častěji velkoobjemové kontejnery pro odpad ze zahrádek
v neděli jsou kontejnery na papír plné
parkování - malé plochy. chodníky, ohrady na směs. a tří-. odpad
na pískovišti sotva zbytky starého písku a min. počet místa k sezení -
alespoň dvě lavičky by se hodily
Parkování v sídlištích je hrozné, nevím, podle čeho se určuje, kde se bude
platit a kde ne. Neustále se setkávám s lidmi, kteří venčí své psy do
dětských pískoviš).
Výtržnictví, rušení nočního klidu. Placené stání na neupraveném povrchu
(prach, louže)
záchytná parkoviště, chodníky - zničené, propadlé, chybí opravy ohrádek
kontejnerových stání
Do Rakovnické ul. (sídliště) přidat kontejner na papír a plast
parkovací místa pro návštěvy (neplacená)
chybí zpomalovací pásy pro automobily
okružní ulice 1x kontejner na směsný odpad pro jeden panelák -
nedostatečné!!!
dětské hřiště u BIOS je špatně dostupné z Křivoklátského sídliště
Parkoviště mám placené - je však strašné, když přijede návštěva a nemá
kde zaparkovat, pak 4
parkovacích míst je velký nedostatek (když přijede návštěva). již nejméně
15 let se dívám na zchátralé boudy po p. XXX - ze 3 oken mám 2 okna na
toto smetiště.
Nedostatečné množství kontejnerů, jsou věčně plné a tím je nepořádek
kolem nich.
špatný systém odvozu - přeplněné kontejnery a nepořádek kolem nich
rušení veřerního klidu, z garaží, z kterých se staly dílny, u
transformátoru!!!, z bytovek 928 a 929
Hrůza, schazí se u firmy ENES skupina omladiny, ktera zde konzumuje
alkohol a fet - coz je dobře známo Městské policii!!!
chybí fotbalové hřistě zdarma, kdysi byly tři konterjnery pro tříděný opdad
pořád plné
větší a častější kontrola na sídlišti - rušení nočního klidu po 22hod
málo parkovacích míst (zdarma)
chybí veřejná zeleň, kvetoucí trvalky u paneláků velká pochvala za
kontejner na oblečení
velký počet psů, opilé a zfetované skupinky mládeže v sídlišti a parku,
nedodržované pov. rychlosti, rušení nočního klidu, výčep Práce
nevyhovující kapacita či frekvence vývozu tříděného dopadu - lidé jsou
nucení házet do komunálního
Kontejnery by měly být v postavených přístřešcích
Nemožnost parkování pro příležitostné návštěvy 1-3 dny.
Zřícené stavby, neudržovaná zeleň (tráva aodpadky), vše na soukromém
pozdemku.



Školy, školky - chybí retardéry, mnohá auta jezdí v obytných zónách a na
sídlišti rychle.
Chybí slibovaná celková revitalizace Křivoklátského sídliště. Obecně jsou
také problém neopravené chodníky.
auta ze sídliš) jsou kvůli nedostatku park. míst odstavována do ulic pžed
rod. domy
V případě, že budou kontejnery opravdu pouze pro lidi v sídlišti tak stačí.
nutné postihy za psi, neodklizené exkrementy, alej v příšerném stavu
Od Náměstí 5. května k nádraží večer jen pro velmi otrlé a karatisty -
nesvítí lampy veřejného osvětlení - proč?
Od budovy Policie ČR až k nádraží není ani kanalizace, natož hřiště pro
děti
dostupnost kontejnerů výborná, nedostatečbý objem. nebezpečně rychlá
jízda automobilů k hale Bios
k bezpečnosti: z Šotkovy ulice k hale Bios jezdí auta příliš rychle, nutné je
omezit rychlost nebo vytvořit chodník hlavně pro děti
častěji vyvážet plné kontejnery
Svoz popelnic 1x14 dní městu spíše uškodil - větší nepořádek, lidé dávají
odpad i do kontejnerů na tříděný odpad.
Křižovatka ulic Křivoklátská-Topinkova projíždějící vozidla zaplní
kontejnery + obchod Elektro.
Parkování se poslední dobou stává naprostým uměním. Zaparkovat auto
tak, aby neporušovalo nějaký dopravní předpis je téměř nemožné, koupit
si parkovací místo je skoro vydírací manévr ze strany města. Částka to
není zrovna malá a když vám někdo stojí na místě, musíte to řešit s MP a
čekat a čekat a čekat....
Dostupnost kontejnerů pro tříděný odpad - bejvá to dost přeplněný
mám hned vedle balkonu
Odpovedi se vztahujou k bydleni na Zizkaci.
absence činosti MěP-volné pobíhání a kálení psů,ničení městské
zeleně,parkování v obytné zóně,nedodržování omezení rychlosti
automobilů,nepořádek a konzumace omamných látek mladistvými
(tzv.XXX zahrada)
postrádám neplacené parkování pro návštěvy
Žižkovo náměstí - Historické břemeno města a katastru nem. kdy vchody
do panelových domů nejsou majetkem SVJ ale jsou na pozemku města a
ten je pokládá za černé stavby a nepečuje o ně! Stejné podmínky i pro
prostory popelnic, které jsou v zoufalém stavu stejně tak chodníky kolem
domů 975 a 976. V blízkém okolí není ani jedno dětské hřiště.
Žižkovo nám. - v přilehlé oblasti se nenachází ani jedno dětské hřiště a
místní komunikace je v ohrožujícím stavu.
Týká se Žižkova náměstí.
V sídlišti Křivoklátská ul. naprosto chybí zeleň,dále větší nákup.stř. např.
Penny apod,. v zimním období bychom uvítali údržbu chodníku k Rynholci
- prohrnutí sněhu



Sídliště potřebují , z důvodu vysoké koncentrace obyvatel na malém místě,
častější úklid. Hlavně kvalitní hřiště pro děti, nejen pískoviště, ale i místo
na kopanou , vybíjenou atd. Nedořešení zcela je parkování, míst je málo a
tím , že jso placená se stává, že řidiči parkují v okoolních ulicích např. v ul.
1. máje, kde k pak ztežují výhled při vjezdu/výjezdu na křižovatce.
Zrušit či omezit doupě ožralů a venku močících hovad z výčepu Práce /
instalovat kameru / dávat konečně pokuty za znečiš)ování venkovního
prostranství a pití alkoholu na veřejnosti. Nekompromisně trestat za
překročení otevírací doby a kontrolovat hluk, který určitě je nad povolenou
mez v nočních hodinách. Zastavovat a nekompromisně kontrolovat řidiče,
kteří ke konci otevírací doby usednou za volant a odjíždějí nocí bez
povšimnutí městské policie. A jde stále o Ty samé tváře................
Zlikvidovat park/fa)ácký les/černou skládku za křivoklátským sídlištěm,
udělat z toho zónu klidu / parčík / cyklostezku či bruslařskou dráhu.
Parkování je katastrofa, nedostatečné množství parkovacích míst! Dětská
hřiště jsou v dezolátním stavu. Tříděný odpad často nadměrně přesahuje
kapacitu popelnic a vítr potom odpadky rozfouká po celém sídlišti.
bydlíme v blízkosti sídliště Křivoklátská, což je dosti neutěšené místo a ani
jinde nevidím moc upravované zeleně, míst, kde by se lidé mohli zastavit,
popovídat
Největším kamenem úrazu je parkování. Nevadí mi si pronajmout
parkoviště, jen mě mrzí, že o parkoviště jako takové není postaráno.
Parkovací místa se propadají, chtělo by to provádět alespoň jednou do
roka údržbu.
výkaly od psů, člověk se bojí šlápnout na trávník
Nechapu, proc bych se jako obcan Noveho Straseci nemohl vyjadrit k
problematice sidlist, i kdyz ziji v rodinnem dome?
Ohledně parkování jsem silně nespokojená, bydlím u sídliště a kolikrát si
nemůžu zaparkovat ani před vlastním barákem,protože mi to sem hází lidi
ze sídliš)!!!
Kontejnery pro směsný odpad se vyvážejí pokod vím v úterý - někdy je
problém do kontejneru něco v neděli dostat - jsou plné
v bytovce u mestskeho kulturniho centra chybi kose na psi exkrementy,
neni tam jeden m2 cisty!!!chodi si tam vencit psy i cizi lidi, jen proto, ze je
tam travnik!!! ale uz to nikdo neuklizi a vypada to tam hrozne, nehlede na
to, ze se tam poradaji plesy, maturaky a jine... je to velika ostuda
predevsim obcanu mesta, ale nasledne i mesta!nikde krome dvou sidlisti
nejsou kose na tyto odpady.
Nedostatek parkovacích míst - lze částečně řešit zabráním některých
nevyužitých ploch s trávníky o které se stejně město pořádně nestará a
jsou jen zdroji psích výkalů a pylů z nesečených kvetoucích trav.
Parkovani je tragedie a staci se projit vecer kolem hrbitova, kolik aut je
naskladano v prilehlych ulicich. O respektovani dopravniho znaceni
nemluve, ale to bychom preci museli mit vice nez jen virtualni mestskou
policii a vice parkovacich mist.



kdo zodpovídá za ucpanou komunikaci v zákazu stání (již několik měsíců)
před domy 881 a 880 v křivoklátské ul. ve večerních hodinách? modrý fiat
SPZ XXX nelze někdy ani objet!!!!!
Není KANALIZACE. Není úprava pod kostelem; sekání trávníku. Shrabování
listí.



Okruh 7: PŘEDNOSTNÍ TÉMATA
Otazka: Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

z přiloženého papíru: K průzkumu připíši dále typy, kt. se mohou v Novém
Strašecí vylepšit. Jako matce dvou dětí mi tu chybí možnost mateřského
centra, kt. by bylo aktivitami podobné MC Domeček v Lánech a kde by
bylo zavedené nepravidelné hlídání dětí v rámci programu BABY ŠKOLIČEK
(pro děti do 3 let), což by umožňovalo rodíčům částečný kontakt s
oborem, ve kterém pracovali před nástupem na mateřskou či rodičovskou
dovolenou a děti by si zvykly na podobný režim, jako je v mateřinkách.
Dále by se mohli zlepšit aktivity pro děti pořádané městem např. najít
prostory pro pořádaní "dílniček", kde si děti mohou vyzkoušet techniky
tvoření různuch předmětů dle ročních období např. podzimní prázdniny -
výroba ptačích budek, masky halloweenské, vánoce - baňky na stromek,
ván. ozdoby, velikonoce - kraslice atd. V MŠ je krátká provozní doba, v
pražských MŠ je delší, leckde až do 18 hod. Pro dojíždějící rodiče je to
stresující dobíhat na poslední chvíli si vyzvednout dítě.
Připojení na veřejnou kanalizaci ve všech částech města.
kino, kultura nejen pro rodiny s dětmi
příjezdová komunikace k hale Bios, snížení rychlosti
zakázat kácení zeleně
V našem městě žije mnoho šikovných lidí, kteří své záliby dovedlik
dokonalosti. Mohli by pořádat kurzy pro mladé (i starší mládež) - pokud
by byly levné, nebo zdarma. Z dalšího papíru: Problém je v úklidu města:
1) zkontrolujte si občas úklid náměstí po úklidovém vozu, okraje jsou
špinavé, odpadky podél obrubníků i zdí zůstavají (chce to koště a lopatu a
odmíst špínu dál od okraje) 2) posyp chodníků i silnice te, stéka do
kanalizace 3) popelnice - popeláři je velice často pouze odsypou, pokud
jim nejaký papír upadne, nechají ho ležet - bordel po sobě neuklidí 4) kdo
vymyslel odsypávat pouze sudé a liché týdny, objem odpadu podle počtu
obyvatel - videli jste to množství nových černých skládek? Určitě to ušetří
finanční prostředky. Tomu, kdo to vymyslel bych dala uklidit okolí našeho
města na jeho náklady. Byl to "SUPER NÁPAD"!!!
nevyhovující stav některých chodníků
řešení polední přestávky na poště - 11-13
jestli nebude pořádně fungovat městská policie, tak je lepší ji zrušit
městská policie není vidět v okolí města, pěšky, na kole, protože hlídá
moc okolních vesnic
Malá dostupnost neplacených parkovacích míst (hlavně Křivoklátské
sídliště).
neznáme turistický ruch, není ubytování, kvalitní restaurace, pohyb na
náměstí - odsunuto k Lidlu
žádná témata nebudu vybírat, napíšu vlastní: 1. výstavba rybníka u
Konopasu 2. využití geotermální energie
Vadí mi placené parkování v centru, parkoviště jsou prázdná a ulice okolo



plná aut, je to nesmyslné a velmi obtěžující, žádný efekt to nemá jen
nvestice zbytečné!
Myslím si, že naše náměstí má hezký, líbivý vzhled. V létě v horkuje zde
příjemně, chládek a posezení na lavičkách.
1: příjezdová cesta k čp 817 894 a 947, která za deště je ve velmi krit
stavu
Chybí klub seniorů, nejsou dostpné kontejnery na tříděný odpad Přidaný
list: Apelujte prosím na poštovní úřad, aby otevírací dobu přispůsobil
potřebám občanů. Polední přestávka se koná právě v době, kdy mají
přespolní klienti možnost navštěvy. Dále prosím apelujte na ředitelství
drah, aby bylo vlakové nástupiště přispůsobeno špatně pohyblivým
občanům. Postačilo by sem položit několik panelů, jako je to na jiných
městech. Staří občané ze Strašecí nemohou jezdit vlakem jen proto, že se
do něj prostě nedostanou, a to ani do nízkopodlažních vagónů. Akademie
volného času je skvěla a nasazené p. XXX je obdivuhodné. Ale chybí klub
seniorů, kde by se pak scházeli. Otevírací doba knihovny je vyhovující a
knihovnice jsou velmi vstřícné, ale výběr knih je nedostačující. Zatímco
fotbal je dotován trestuhodně vysokými částkami, nemá knihovna na to,
aby mohla ku příkladu zakoupit knihy roku, rvněž aby mohla mít
předplacena základní periodika. Ve městě chybí kino, kulturní dům živoří -
vše na úkor zbytného nesmyslného fotbalu, který nesměřuje k ničemu
ušlechtilému a vede mládež jen k agresivitě a násilí.
Jsme rodina, která žádným způsobem neztrpčuje ostatním sousedům
život. Topíme plynem, tzn. že neznečiš-ujeme ovzdzuší jedovatými plyny
ani nepálíme mokré listí na zahradě, a přesto musíme dýchat
všudypřítomný smrad z ovzduší. Nemáme psa, a přesto musíme před
domem přeskakovat psí výkaly, nebo si je po cizích psech uklidit. A
nejhorší je, že nemáme obranu před bezohlednými sousedy, kteří nechají
svého psa štěkat nám celý den pod oknem a je jim jedno, že nám takto
velice znepříjemňují život. Neexistuje žádná vyhláška, která by nějakým
způsobem upravovala soužití občanů- V naší ulici je zcela běžné, že si
soused v neděli v pravé poledne zapne sekačku a my posloucháme její
příjemný zvuk k obědu. Četla jsem, že v jiných městech je vyhláškou
zakázáno např. v neděli v klidovém období řezat dřevo nebo sekat trávu.
Město by mělo mít nějakou vyhlášku, na jejímž základě by si lidé mohli jít
stěžovat proti bezohledným občanům.
Rozvoj pracovních příležitostí, vytvoření i zkrácených pracovních možností
a úvazků pro matky s malými dětmi
5 koncepce dobudování prům. zóny, vyšší nabídka prac. příležitostí
zlepšit úroveň stravování ve školní jídelně (nedostatečné porce) Rozšířit
jakykové možnosti ve škole
1: stav komunikací
1: stav komunikací
Zavedení placeného stání (park. míst) i v jiných sídlištích a ulicích města.
Nespravedlivé oproti Křivoklátskému sídlišti.



5. zateplení + možná výměna oken městských bytů např. Ke Stadionu 645
kino tu chybí
považuji všechny další body také za důležité, které by se měly promítat v
životě města a zvyšovat jejich kvalitu
vybudování průmyslové zóny - zvýšení pracovních příležitostí
vybudovat koupaliště
ve městě chybí bazén - koupaliště
Toto jsou pro mě přednostní činnosti
parkování aut v ulicích
nejvýše preferuji kvalitu vzdělávání
psí exkrementy: postihy pro nezodpovědné majitele kouření na plesech:
kouření v NKC při plese a podobných akcích je nekulturní, ohavné a ještě
snižuje možné výnosy z možných příchozích. Proč to jinde jde - Lány - a u
nás ne?
Zavedení parkovného (změna u býv. kina) vytlačuje auta do okolních ulic,
kde se nedá bezpečně jezdit a pohybovat (např. Okružní - nám. 5.
května). Parkoviště zejí prázdnotou!
Parkoviště u kina je prázdné a okolníulice přeplněné auty, ulice se
neuklízí. Navrhuji zde zrušit zpoplatnění.
MP - úspora nákladů nebo klidně zrušit, vysoká položka v rozpočtu města,
postačí PČR. MP jen se vozí a vůbec je není vidět na ulici, chybí prevence,
lepší viditelnost MP nejen v zátěžových dnech (pojem zátěžový den???)
Aktivní trávení volného času pro VŠECHNY!!!
Zámková dlažba na chodníky by šla vyřešit veřejnou sbírkou; vzhledem k
poloze a okolí města by měla mít měst. policie terénní 4x4 vozidlo.
rozvoj MHD do Slaného, usilovat o prodloužení dálnice
Podpora zaměstnanosti
(úplně nechápu pořadí řádků v části o hřbitově, EK) Výsadba stromů na
hřbitově: neměly být takovéto stromy, mají být vysoké 8 m a vemi blízko
hrobů.Chybí lavičky, z okrajových míst je to daleko na náměstí, kde jsou
lavičky, pro starší občany a zdravotně postižené. Je to náročné a dosti
obtížné.
pokutovat neodklízení psích exkrementů!!
Kanalizace!
podpora výstavby domů s pečovatelskou službou Parkování - hřbitov,
OUNZ Zlepšit prořezávání stromů, Nádražní - hodně nebezpečné!
Víc podpořit sportování mládeže
Vytváření prac. míst a rozvoj města v budoucnosti.
podpora třídění komunál. odpadu, kino, dostupnost parkovacích míst
1 - podpora vytváření pracovních příležitostí (aktivní)
vše pro budování prac. příležitostí
málo kontejnerů na bioodpad, chybí kino, málo hřiš- pro děti
Otvírací doba pošty
MP - úspora nákladů, na co 2 vozidla. Když jdou pěšky, tak víc uvidí.
výstavba optické sítě, zřízení kina a více bezplatných parkovacích míst v



sídlišti a centru
kamerový systém - zbytečný
zavedení sběru kartónů podtrženo
(podtrženo:) hala BIOS, lepší viditelnost MP
Otevírací doba pošty (2 hodiny přes poledne a v sobotu v 10 zavřeno!!!)
K práci Městské policie - stíhání venčení psů bez dozoru a bez sběru
exkrementů. (Podotýkám, že nejsem nepřítelem psů!)
1 komunikace, chodníky, opravy!
hlavní jsou komunikace, kanalizace, čistička OV!. Postupné převádění el.
rozvodů povrchových do země.
podpora údržby nebytového fondu by se měla týkat hl. OÚNZ
změna cen za parkování - levnější
kanalizace!
kanalizace
komunikace a co se Stochovem vybudovat v Konopase lesopark, rekreační
areál pro rodiny a nejen pro ně
stromy - udělat radikální řez, zmenšit koruny na půlku, opět to obroste a
lépe to snese větší vítr
chybí mi vyhláška, která by přikázala majitelům zahrad alespoň 1x za rok
posekat svůj plevel a starali se více o své nemovitosti, aby nehyzdily město
parkování pro občany drahé a vybírání poplatků zbytečné
kanalizace!
zrušit parkovné
zlepšení stavu komunikací a chodníků
vybudování bazénu, chybí více než 50 let, ušetří peníze a posílí mysl i tělo
všech sportovců
výstavba bazénu (50 let plavec. výcvik -> Rakovník, Tuchlovice, úspora
financí a času rodičů a dětí
chodníky z náměstí do Penny a k Lidlu - to nejsou chodníky
zcela špatně vyřešené poplatky za odpad
nakládání s opdapem je vyřešeno hloupě a draze
Je nespavedlivé, aby v Nádražní ul. a v Pecínově platili pokutu, že nemají
potvrzení o vyvážení jímky. Nikdo jim o tom neřekl a nemohou za to, že
tam nevede kanalizace. V delších ulicích by měly být také lavičky - Čsl.
armády, Jungmannova. Staří lidé si potřebují při vyřizování ve městě
odpočinout, pokud bydlí v okrajových částech města.
Rozloučit se s p. XXX a pí XXX - ostuda radnice v NS. Jsou nevědomí -
dezorientovaní - a hlavně obchází a nerespektují zákon ani právníky.
Zrekonstruovat bývalý areál Hamira, prostory využít třeba na domy s
pečovatelskou službou nebo sportovní areály pro děti.
Chválím zastupitelstvo města za dobrý nápad zjiš-ovat úroveň služeb a
spokojenost občanů tímto způsobem. Díky (nečitelný podpis)
neuvažujete o zavedení nádob na tříděný odpad přímo do jedn.
domácností? znám hezké případy obcí, kt. takto uspořili nemalé
fin.prostředky a lidé odpad začali třídit daleko důsledněji



Domnívám se, že by mohla být možnost zavedení ind. nádob na třídění
odpadu u domu. Lidé by třídili více!
Velmi se přimlouvám za znovuotevření kina, také je velká škoda, že již
nefunguje "Duo" tak jako dříve (restaurace) a velmi chybí cyklostezky,
případně pruh pro cyklisty na silnici (nebezpečné pro děti, raději jim
radíme jezdit po chodníku - nebezpečné pro chodce)
platím už hodně poplatků, v tak malém městě je výběr parkovného blbost
Všude po celém městě nedostatek odpadkových košů + laviček ke fot.
hřišti + nedostatečné osvětlení části pro chodce, cesta ke hřišti je
rozježděna od osobních a nákladních aut.
MP - zrušila bych ji! zrušila bych placené parkování
nebydlím tady dlouho ale po posledních kom. volbách zaznamenávám
svýšený zajem o chod města a občany a jejich problémy
aktivní volný čas nejen pro rodiny s dětmi
parkovné zbztečně složité, 1 hod zdarma - ok v bios je zima a nevytitírají,
klouže to
není vyžití pro rodiny s malými dětmi ani v létě ani v zimě, nebýt malého
hřistě u biosky není tady nic, jeho pořízení z mého laického pohledu
vzhledem k jeho velikosti bylo předražené
není kam na inline brusle
ocenila bych kontejner na bioodpad a kartony
parková alej v ulici ke stadionu
provoz běžeckých tratí pro běžkaře v zimě
oprava komunikací
aktivní podpora podnikatelského prostředí, zázemí pro příležitosti v místě
bydliště, zatraktivnění centra města - nabídka více služeb, dětské hřiště
viz kontejnery na šatstvo
yvážit jestli město musí nutně vlastnit všechny nemovitosti
park u sídlištěm, palouček - léto katastrofa
revitalizace oblasti bývalého Hamira
náměstí, hřbitov
náměstí, hřbitov
kanalizace není dokončena nesolit psí exktrementy
JE NUTNÉ DOKANALIZOVAT NOVÉ STARA3ECÍ
1. KANALIZACE!
zvýrazněny psí exkrementy
Zvýšit cenu za parkování na 10Kč za hodinu!
při nákupu zrušit parkovné!
všude je vypsána 0
parkování v řadové výstavbě (z vjezdu přes chodník)
u vypněné dvojky je zakroužkováno NKC. U přiorit, kterým jsem napsala 1
je podtrženo: lepší viditelnost MP - pěšky, rozvoj péče o seniory, podpora
programů aktivního stáří, psí exkrementy, budování míst pro odpočinek -
lavičky, kvalita vzdělávání ve školkách. Dodatečně je pod stranu 3
připsáno: umožnit dětem bruslení



1. Vybudovat bezpečnou zkratku (cestu) na vlakové nádraží. 2. Zkulturnit
prostor a pomník padlých za II. sv. války - u bývalého okresu.
Podtrženo lepší viditelnostMP v zátěžových dnech, pěšky. Dále podtržena
výsadba stromů a připsáno: a pečování o ně, nekácet aleje u silnic - vždy
nabourá řidič a ne strom. V horku je stín příjemný všude. Další komentář
pod otázkou: K aktivitě rodiny s dět,mi není potřeba nic nežli chu- začít.
Kino chybí.
Svoz odpadu 1 x týdně nebo 2 x týdně je v pořádku, ale neuznávám
uřování velikosti popelnic. Někdy je odpadu více, jindy méně. Směrodatný
by měl být pouze termín svozu, nikoli objem. Jinak budou černé skládky.
ČOV - rozšířit na stávajícím místě postihnout osoby, které umožnily
výstavbu rod. domů východně od města (majitelé XXX, XXX) zveřejnit
pronájem za osvětlení a trafostanici k těmto domům (majetek města) zřídit
vjezd do statku z průmyslové zóny a tím obchvat od fotbal. hřiště. Jednalo
by se o odstranění nečistot a hlavně hluku od těžké techniky, která velmi
negativně ovlivňuje "žití" v ul. J.Šotky
odpadky, psí exkrementy, stav chodníků a komunikaci
stav chodníků a komunikací !!
podpora drobných podnikatelů, aby nezaniklo náměstí s jinými než
vietnamskými obchody
zateplení a výměna oken školní jídelny
komunikace, stav chodníků a komunikací
podtrženo "kanalizace"
1: rekonstrukce družiny příp. nové využití (prodej, pronájem)
kino či divadlo by bylo skvělé
Nakládání s domovním odpadem je celkem v pořádku, chybí mi ale
možnost zavedení sběru bioodpadu pro lidi, kteří nemají zahradu a vlastní
kompost.
Zrušit městskou policii by bylo fajn - proto jsem jí dal 5
lepší viditelnost MP, pěší hlídky a zlepšení práce MP. Zrušení silnice která
vede napříč náměstím dle mého názoru je lepší plochu osadit zelení.
SILNICE, CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, HŘIŠTĚ, NÁMĚSTÍ, PSÍ V´KALY!!!!!!!!
Prosím otevřete oči!!!!!
Velice omezená nabídka možností vyžití rodin s malými děltmi. Neexistuje
kvalitní mateřské centrum. Viz Domeček Lány, nebo Rybička ve Slaném.
Žádné organizované aktivity pro matky s malými dětmi na mateřské
dovolené.
pořadí hodnocení 5 - 5.bezpečnost občanů,6.kvalita vzdělání,7.nakládání
s odpadem
Mezi označenými body neuvádím pořadí, vím, že se vedení města zabývá
průběžně a řeší je podla aktuálních možností
Údržbu nebytového sektoru by mohli alternativně k nájmu hradit uživatelé.
Priorita č. 1 KANALIZACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tam kde již domy stojí
desítky let a stále není a z důvodu neschopnosti vedení města nyní musí
občané platit za likvidaci odpadů 3-4x více než Ti kteří ji mají.



Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách!
diskriminační systém parkování pro obyvatele Texasu-platí jako
jediní(mimo náměstí),zavést parkovací zóny ve městě,nebo zrušit placení!
Nakládání s domovním odpadem je po 100% zdražení příšerné, vývoz
jednou za 14dní je nedostatečný možnost využití sběrného dvora nulové
vzhledem k otvírací době. Kontejnery na tříděný odpad jsou věčně
přeplněné a nedá se tedy třídit.
Všechna témata jsou důležitá a je mi líto, že nemůžu zaškrtnout více,
např. služby pro seniory. Pořadí proto pokládám za orientační.
"Podpora výstavby bytů a rodinných domů (komunikace, pozemky,
kanalizace, plynofikace)" - Co tím myslíte? Ulici před vlastním rodinným
domem jsem zaplatil v ceně pozemku, inženýrské sítě taktéž. Tak jaká
podpora?
město se v posledních letech dosti rozrostlo o novou zástavbu a jistě
přibylo mnoho mladých s dětmi,ovšem nové hřiště je jen jedno na okraji
města ( BIOS ), není žádná možnost cvičení menších dětí nebo rodičů s
dětmi
Zlepšit stav silnic a chodníků. Provádět KVALITNĚ jejich opravy, tak aby
vydrželi aspoň dvě zimy.
"Podpora výstavby bytů a rodinných domů (komunikace, pozemky,
kanalizace, plynofikace)" a "Bezpečnost občanů (zpomalovací prahy,
obytné zóny, kamerový systém)" neplatí, jenže tu nemáte možnost
odkliknout kolonku ve které jste už klikli
Nulové řešení problému psích exkrementů. Nedostatečné řešení oprav a
výstavy komunikací a chodníků. Zvýšení pracovní příležitosti pro občany ve
městě - vybudování průmyslové zóny, získání a podpora větších/většího
investora.
Bydlím v oblasti u vodojemu a téměř jednou za týden, odklízím psí
exkrementy, které jsou přímo před brankou. Jednou jsem i pana pejskaře
viděla a poprosila ho o odklizení, bylo mi řečeno, že sem vždycky chodil
venčit a že díky nám, te, nemá kam chodit, tak a- si to uklízíme sami. Je
opravdu nepříjemné, když ráno při cestě do práce si našlápnete a bohužel
v této oblasti je to hodně časté :-(
Postrádám oblast pro vznik nebo podporu vzniku a udržení pracovních
míst pro své občany. Například granty, projekty,.... Dále mi chybí oblast,
kde město by samo skutečně usilovalo o navýšení prostředků do obecní
kasy jinou formou než vybíráním poplatků ( v různých formách) - možná
to nějak dělá, ale z dotazníku to není patrné. Mám na mysli třeba nějaké
skutečně dlouhodobé zviditelnění nějaká akce, projekt, který by přivedl do
města utrácející hosty. Nebo i něco stabilnějšího.
Ještě před 2 lety bych priority napsala jinak, ale člověk si vlastně zvykne.
Např. trávení volného času jsme si zvykli být vždy mimo město, protože
tady prostě skoro nic není. Když se projedete po městě a jte zvyklí, že
jsou díry v silnicích, jezdíte a hledáte je.... Nejzásadnější je určitě
bezpečnost (když je člověk v práci 20km daleko a má tu samotné děti,



naučí je správně přecházet a být opatrní a spoléhá na eliminaci
nebezpečného chování řidičů stran města (zpomalovací pruhy, MP...)
odstranění různých kamarádšoftů a podezřelých výhod některých lidí
(např. městské osvětlení polní cesty k zahradním domkům, volná místa na
úřadech se obsazují neprůhledně atd.)
nejvice by se melo zabyvat budovami, kde jsou deti, skola, MS a mista, kde
se mohou sportovne vyzit. dale pak poliklinika. chtela bych take upozornit
na kamerovy system a vetsi bezpecnost! posledni dobou je tu az moc
kradezi a prepadeni v dulezitych mistech. a kamery jaksi zrovna
nefungovali!!!takze urcite zvysit pocet FUNGUJICICH kamer a policie.
Otevírací doba pošty!!! Je normální mít v poledne pauzu 2 h. a v sobotu jen
do 10 h.???
Uprimne jsem se zasmal, kdyz jsem si cca pred 2 lety precetl v mistnim
platku ze NS je kompletne odkanalizovane. Nektere casti NS jsou spise
vyletem do 60.let minuleho stoleti, jak odkanalizovanim, tak kvalitou
chodniku. Mestskeho straznika jsem jeste pesky hlidkovat nevidel
(doufam, ze cesta na obed se nepocita:)) ).



Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK
Otazka: Jaké je podle Vás nejhezčí místo v Novém Strašecí?

Okolí Penny a Lídlu
Kocourek
dětské hřiště u Biosky, je nové, nepoškozené
Po ránu na náměstí, když kvetou lípy, jinak u kostela
náměstí
Náměstí
Náměstí
Komenského náměstí
náměstí
Konopas, Podhůrka
Podhůrka, Libeň, Mackova hora, Konopas
Náměstí
asi okolo Nového rybníka I a II
náměstí
dětské hřiště u haly Bios
náměstí
park u polikliniky
okolí muzea a kostela
prostředí v ZUŠ a MěK
náměstí
náměstí
lípy na náměstí
palouček
vše je pěkné
náměstí
Líbí se mi celé město
čajovna, okolí kostela, Podhůrka
věžička ZUŠ, kostel
Okolí kostela, fary, městského muzea
Podhůrka
Podhorní rybník
Podhorský rybník
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Na Spravedlnosti kromě komunikací a náměstí
hřbitov
náměstí
Šibenák a Mackova hora (bez obludných stavení)
areál polikliniky a tamní vysoký modřín
Šibeňák s paraplíčkem, park u Domova seniorů, ale bez vandalů a psích



exkrementů
Šibeňák s paraplíčkem, park u Domova seniorů, ale bez vandalů a psích
exkrementů
Konopas
palouček kvůli výhledu, proto více střežit a udržovat
město je průměrné
náměstí 5. května
Nádražní ulice, klid a výhled
výčep Práce
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí - děkuji za zachování lip
náměstí
rozhledna
interiér kostela
kostel
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Alej u Stadionu
hřbitov
náměstí v létě
náměstí
náměstí
celé město
náměstí
Nádražní - alej
náměstí
náměstí, u kostela
náměstí
náměstí
Palouček, lipová alej v Nádražní
Palouček
náměstí
Šibeniční vrch (s malými výhradami)
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Mackova hora, Podhůrka, park ke stadionu
náměstí
náměstí
Výhled a posezení na Paloučku



Palouček, ale vadí mi, že se musí obcházet přes celé NS
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
momentáně žádné
na hrázi Podhorního rybníka
náměstí, po úpravě by byl prostor kolem kostela a park u Isidora
vánočně ozdobené náměstí
palouček
Park s kapličkou
náměstí - až na ty staré stromy
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí, okolí kostela
kocourek
náměstí, okolní příroda
okolní příroda, náměstí
náměstí
náměstí, i když poslední rok vzhled vinou správy TS upadl
NS je hezké jako celek
náměstí
palouček
dětské hřiště BIOS, alej na náměstí, v Nádražní
náměstí, výhled do kraje (Paraplíčko)
takove neznam
Pohled s Sibenicneho vrchu smer lesy
Sportovni areal Kocourek
nektera zelen
Zadne me nenapada, snad Paraplicko, rybniky
Komenskeho nam., Tyrsovo nam.
namesti
namesti, okoli podhurskych rybniku
Hotel Jansa, Hala BIOS, hřiště na Kocourku
okolí s rybníky
nám. JAK, Paraplíčko - vyhlídka
Podhůrka
Které je čisté a upravené
Školky, Kocourek
Stadion na Kocourku
náměstí
náměstí
u kostela



okolní příroda
náměstí
Hřiště v BIOS
mně se docela líbí náměstí
náměstí
náměstí - chatová oblast mackova hora
náměstí
Náměstí
Areal na kocourku
náměstí
náměstí
Okolí kostela
Náměsti Komenského
Palouček
nevím
náměstí
Mackova hora
Komenského náměstí
náměstí
Mackova Hora
náměstí
Je jich víc
náměstí
Nám 5. května, nám Komenského
Palouček, pokud není plný odpadků a nedopalků
park
Pohled z rudské pěšiny
pohled z místa nad Rudskou pěšinou
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Fortna
sportoviště - všeobecně
náměstí
Nová čtvrt na spravedlnosti, parčík u malého kostela
naučná stezka Nové Strašecí
v kostele
náměstí
Kocourek, lesopark Sibeničný vrch
náměstí , paraplíčko
náměstí
asi Palouček ale je to bída, dále nový rybník
Rakovnická ul. (sídliště)
náměstí



Okolí Fortenského rybníka, ulice U Stadiónu, Nádražní, Rudská
obecně okolí, ale chtělo by to větší údržbu
náměstí
náměstí
park k fot. stadionu - pesinka v parku je často bahnitá - asfalt
náměstí
nic takového tu není, ale asi u paraplíčka
Bukova ulice a rakovnické sídliště (1.pětil.)
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Fortna a potok ke Konopasu
Mackova hora
náměstí
Velká část staré části města, ale i prostor na Šibeňáku s výhledem do
krajiny.
Fortna
město
náměstí
vše je v pořádku
náměstí
náměstí
u rybníka
náměstí
upravený potok pod čističkou OV
bývalá Třešňovka (park)
náměstí
sídliště Šibeničná vrch, Fortna
náměstí
náměstí J.A. Komenského aRakovnické sídliště
náměstí
Šibeňák
Šibeňák
náměstí
náměstí a Palouček
náměstí
v létě náměstí
alej lip v ul. u stadionu, na Paloučku
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
fotbalové hřiště
náměstí



náměstí
čajovna
Nám. Komenského
reprezentativní sál MĚÚ
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
Jungmannova ul. čistá a udržovaná
hřbitov
Palouček, Nádražní ul.
Palouček, náměstí, za kostelem
budova ZUŠ
pěší zóna na šibeňáku
náměstí
horní část Nádražní ulice - opravené staré vily, výhled na lesy
ulice U Stadionu (až bude bez výkalů)
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
okolí lesíků, kterých je ale málo
všude kolem v lesích
Žižkovo náměstí - dodělat nové chodníky!
náměstí
náměstí
školka Kocourek
Palouček a Paraplíčko
náměstí
náměstí
náměstí
centrum města
centrum města
náměstí, Rakovnické sídliště
náměstí
Podhůrka, náměstí, fotbalové hřiště
náměstí
venkovní hřiště u haly BIOS
náměstí
hřbitov
lipová alej u stadionu
náměstí
palouček
o žádnem nevím



dětské hřiště u haly bios
těžko se rozhodnete, v městě je takových míst spousta, Kostel a okolí,
rozhledna - mackova hora, muzeum
na paloučku
nám. Komenského
sídl. Rakovnická
výhled z paloučku - bohužel byl
u kostela
náměstí
libeň
náměstí
bohužel jenom zahrada u MŠ u lesíka
náměstí
náměstí
palouček, paraplíčko
Náměstí
Lipová alej k nádraží
Byl by to park, pokud by si tam bylo na co sednout a lidé uklízeli
exkrementy.
náměstí
naměstí
nemá nejhezčí místo
není
náměstí
Mackova hora
centrum
Pod hůrka
náměstí
máměstí a park proti poliklinice
náměstí s menšími výhradami
u kapličky
rozhledna na mackově hoře
stromovka - alej ke hřišti
náměsti
náměstí
náměstí
náměstí
Hokejbalové hřiště, dětské hřiště u biosky
palouček (a byl by ještě hezčí kdyby se celé místo zvelebilo)
lada
není!
náměstí, s velkým nadhledem
strašecký rybníky, šibeňák
náměstí
náměstí, palouček, paraplíčko, po rudské k rybníku



náměstí
náměstí
náměstí, kocourek
náměstí
konopas, paraplíčko
náměstí
náměstí, vycházková trasa šibeňák
náměstí, vycházková trasa šibeňák
kostel, gzmnázium, stará radnice, a pak už jen daleko od města
náměstí, bios
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
stochovská kaplička, lipová alej v nádražní
náměstí
okolí kostela
konopas
náměstí
náměstí
náměstí
komenskéh náměstí, hřbitov
náměstí
kocourek
šibeňák, paraplíčko
náměstí
kostel - fortna
palouček, náměstí, okolí kostela
náměstí
náměstí s výhradami
náměstí
Nic výjimečného
náměstí
Palouček, cyklostezka směrem na "Soudňák", Šibeňák, rybníky Podhůrky
Šibenicční vrch a jeho okolí
náměstí
Podhůrka
1. Šibeniční vrch a jeho okolí 2. Rybník
vzhled náměstí
náměstí
hřbitov
Sportoviště Na Kocourku
náměstí
náměstí
NEZNÁM



Park proti OUNZ
Bohužel žádné.
Parčík u polikliniky, a umístění v ní leviček
hřbitov
náměstí
náměstí
náměstí
žádné
Schází!
palouček - bez opilců a fe,áků
ulice Ke Stadionu a přilehlý park
náměstí
náměstí
náměstí
Podhůrka
Palouček.
Náměstí.
Náměstí.
POhled na straou část - to je kostel a nově upravená strouha za čističkou
Náměstí.
Býval to palouček, te- to je jak skládka odpadků a fe,áků.
Fortenský rybník, pokud by byl čistý
náměstí
hřbitov
náměstí
náměstí
náměstí - nutno odstranit sousoší a přemístit schodiště do nonstopu
Kocourek - mimo silnic
náměstí
u vodojemu
náměstí Komenského
Lada
náměstí
Smetanovo náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí a dětské hřiště Bios
náměstí, dětské hřiště u haly Bios = pohoda pro rodiče i děti
náměstí
sportovní oddíl hokejbal a atletika
kolem Penny a Lidlu
prostor kolem Penny a Lidlu



v pořádku
okolí Bios
Pod Fortnou a Paraplíčko
parčík za kapličkou sv. Izidora
náměstí
náměstí
park u Křivoklátského sídliště
náměstí
není tu nic hezkého, snad v létě náměstí
vchod na hřbitov
Kocourek - golf
Tyršovo náměstí
náměstí
náměstí
Šibeniční hora
náměstí
Hřbitov
kostel
kostel
Nádražní ulice s výhledem na Rudu
náměstí
Park u Isidora, pokud tam nebudou venčit psy.
parčík u kostela je hezký, jen zanedbaný (kodys: od sad posunute
cislovani zaznamu o 1)
Výhled na Rudu.
Lipová alej v Nádražní
po vysazení nové lípy u kostela, bych řekla, že nejhezčí místo je tam
náměstí
Pecínov
Podhůrka, Šibeniční vrch (pokud není zrovna poničen vandaly), bydlení v
okolí Fortenského rybníka, nejezkčími místy de facto provádí naučná
stezka Přírodou a historií NS a Pecínova, opravdu moc povedené
a co v Novém Strašecí má jako obyvatele nadchnout, maximálně tak výhled
z paloučku, pokud tam nejsou fe,áci.
výhled z Paloučku, náměstí v létě
Stará místa se zbytky genia loci - okolí fary a kostela, okolí synagogy
Náměstí
přímo ve městě nevím, ale osobně považuji za nejhezčí místo cestu kolem
obory na Soudné rybníky
lokalita Paraplíčko ; rybníky Soudňáky
opravené Tyršovo náměstí
palouček za školkou U lesíka
alej při příjezdu k fotbalovému hřišti, alej v Nádražní ulici
1)Náměstí - zvláš,, když je zelené nebo pod sněhem 2)Okolí kostela a
fortna i s rybníkem



Třeba stromy "zastřešená" cesta na fotbalové hřiště
Paraplíčko, Višňovka, (příroda)
Náměstí v Novém Strašecí s dvojřadím stromů
Fortna a okolí kostela
náměstí - posezení pod lípami
odpočinková zóna pod lípami na náměstí, Kocourek
rybníky, Šibeňák
Kostel
okoli kostela a Fortna
Hokejbalové hřiště, vyjma příjezdové cesty.
Sportovní zařízení - kocourek, kromě příjezdové cesty.
náměstí
Těžko říct, město je pěkné jako celek. Co se podle mne povedlo, je úprava
Tyršova náměstí s návazností na ulici Havlíčkovu
náměstí
náměstí
náměstí
Náměstí J.A.Komenského
stran kolem paraplicka, ale ted znicena...
náměstí
náměstí
Podhůrka a přilehlé okolí
Kostel
náměstí
Zákoutí se dvěma jany Nepomuckými u kostela
Pecínov - Růžek
žádné místo není vyjímečné, snad jen okolí kostela má svoje kouzlo
náměstí, sportovní areál na Kocourku
Podzim u Fortenského rybníka nebo na paloučku. Květnové náměstí.
Náměstí
Nové teréní úpravy za ČOV
Rudská cesta, ale je neudržovaná, chybí zde lavičky.Cesta na fotbalové
hřiště - park, ale chybí zde systematická údržba.
Teréní úpravy za čističkou odpadních vod.
Komenského náměstí.
náměstí
náměstí
Nevnímám tu nějaké výrazně úžasné místo. Možná letní procházka okolo
Šibeňáku, dokud to tu ovšem nebude zcela zastavěno.
Tam, kde je kus zeleně, kolem rybníků pod vlakovým nádražím.
procházka na " palouček a kolem šibeničního vrchu "
Oblast Šibeňáku.
kostel a okolí
na Kocourku
náměstí



Podhůrka
Konopas (tedy do té doby, než se tam začalo stavět).
- náměstí - park ke stadionu
okolí obou kostelů, konopas, šibeňák, nový rybník/podhůrka
líbí se mi náměstí
Nádražní ulice
rozhledna
náměstí, i když i to by šlo samozřejmě ještě zlepšit
Náměstí
šibeniční vrch
Líbí se mi ve městě více míst, například náměstí a hřiště na Kocourku.
Podhůrka
Konopas
býval to park u polikliniky, te- je to spíš ostuda města
Podhůrka
těch míst je více, líbí se mi park naproti poliklinice, líbí se mi rozsah
zeleně na sídlištích
Budova umělecké školy
náměstí a v uklizených dnech park okolo kostela
náměstí, když je horko a místo na lavičce v chládku:-)
náměstí
naše zahrada, zelezarstvi :-)
Fortna
nase namesti a nasledne i sportovni areal kocourek (hokejbalove hriste,
minigolf) v lete tam tym hokejbalu dela krasne akce nejen pro hrace ale i
divaky (obcany mesta)deti tam maji zabavu a je to chranene, ze se
nemusite bat ze je prejede auto. udrzuje se tam cistota.
Stará Podhůrka, Nový rybník
hrbitov
náměstí Komenského
Komenského nám.
U nás na zahradě
podhůrka-příroda, náměstí



Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK
Otazka: Které místo je naopak ostudou města?

Fortna
Poliklinika
Poliklinika
Poliklinika
Křivoklátské sídliště
dětská hřiště v Texasu a u Penny
Je to podle mě nepořádek po diskotékách.
komunikace Na Kocourku
Vrakoviště u čp. 217 v Pecínově
Pacínov, nemovitost p. Trubky.
cesty a chodníky
Sídliště, lada a palouk - když je tam nepořádek, Hořkovec
Nádraží
okolí kulturního domu
bývalé Hamiro
většina chodníků
nepořádek v Pecínově čp. XXX
nepořádek na pozemku pana XXX v Pecínově
nepořádek u domu čp. XXX v Pecínově
ani ne místo, ale že není kanalizace po celém městě
bývalá továrna Hamiro
lavičky, chodník, prostor kolem kostela
sídliště - málo zeleně, odpočinkových zón, sportoviš) pro děti
pole s fotovoltaickými panely
mladí a drogy
stav chodníků a ulic
u bývalého kulturního domu
Lada, na Marjánce, Podhůrka
nádraží
Rudoarmějec na náměstí, rozbité komunikace
areál bývalého Hamira
skladiště na pozemku pana XXX - Pecínov XXX
skladiště aut a beton u pana XXX, čp. XXX
park u poikliniky, palouček, paraplíčko - místa, kde se zdržuje mládež pro
konzumaci alkoholu
Palouček, Paraplíčko, park u polikliniky, alej v křivoklátském sídlišti -
konzumace drog a alkoholu
bývalé Hamiro v Křivoklátském sídlišti a zahrada za Křivoklátským
sídlištěm.
okresní dům, KC, školní jídelna
prostory po dřevovýrobě v Křiv. sídliště, neudržovaná zahrada za K.
sídlištěm



Okresní dům a komunikace v pecínově, KC
okolí trafostanice Ul. Jiráskova slouží jako veřejné WC
budova mezi uličkou u prodejny Joker proti zastávce
vlakové nádraží
bývalý areál Hamira u Křiv sídliště
město je průměrné
Hamiro u Křiv. sídliště
NKC
zbouraný dům vedle prodejny podlahový ráj, díra
zbouraný dům kousek od polikliniky po levé straně
chodníky, silnice
Hamiro ,čistička, silnice, chodníky
Hamiro u čističky
chodníky, palackého ul. spodní část
Palouček a cesta k němu, pokácené stromy, stal se místem k odpočinku
pro drogově závislé
Na Ladě
Texas
Křivoklátské sídliště
Křivoklátské sídliště
Křivoklátské sídliště
Hamiro a okolí
Hamiro (Křiv. sídl.)
alej v Křiv. sídl a býv. Hamiro
park u sv Isidora
nápis z červených sklíček na poliklinice včetně symbolu
proluky, urbanistická nedořešenost
chodníky, čistička
rozbitý chodník u kostela, chodníky ve městě
nevím, popř. Čs. armády od Kladna levá strana až k náměstí
nevím
hamiro
Bývalé Hamiro
rozbitý chodník ke kostelu
celkový stav komunikací
díry v komunikacích
Čsl. armády, Rakovnická
nádraží
silnice v Nádražní ulici
Okolí kolem zastávek - chodníky
náměstí - jsou tam pořád fe)áci
Šibeňák
Šibeňák
chodníky: Rabasova, ul ČSA, ostuda a jetě nebezpečí
NKC: budova potřebuje opravit, park u sv. Isidora měly by být dokončeny



úpravy, které jsou potřeba - nové chodníky a celková úprava
Okolý školky Rákosníček směrem ven z města
nádraží, ale to je problém ČD zastávka u polikliniky
palouček v létě - centrum nepřizpůsobivé mládeže
nedokončené chodníky kolem hlavní silnice
okružní ulice - od synagogy kolem výkupu až k ulici ČSA - samá auta,
nejsou chodníky
Hamiro
Hamiro a okolí
hamiro a okolí
chodníky od polilkiniky, autobusová zastávka, rozbořené domy při hlavní
komunikaci
Hamiro, nádraží
nádraží
nádraží
křivoklátské sídliště, objekt Hamira
Hamiro v Texasu, ulice v okolí Stavebnin u Nováků
Snad staré Hamiro
okolí NKC
staré rozpadající se neobydlené domy
NKC a okolí
Hamiro Texas
zbořeniště pod budovou podlahového ráje: nad zákonem a tiše???
NKC
NKC
park smerem k fotbalovemu hristi psi exkrementy rozbahnena pesi cesta
psi exkrementy po celem meste, nejvice okrajove casti
Namesti
komunikace
komunikace
KC - okoli, chodniky, komunikace
komunikace
fortna
Alej v Texasu
sídliště křivoklátská
90% chodníků a silnic
oplocená část Texasu
U zastávek autobusů a okolí
zanedbané a chátrající budovy
Ostudou města je chování a jednání pana Starosty Filipa
okolí vchodu do školní jídelny
opíjející se mládež na lavičkách u kostela
zchátralý průmyslový areál vedle křivoklátského sídliště
objekt Hamira
objekt bývalého Hamira



náměstí - jezdí tam auta
hospody
soukromý majetek - pozemek - texas
ulice čs. armády od parku k náměstí
komunikace
Hamiro
Komenského náměstí
chodník u MŠ
Komenskěho náměstí
Náměstí před úřadem????????
Chodním u MŠ Zahradní
šibeňák u paraplíčka
sidliště Texas
nechci to nazívat ostudou města, nejspíš oblast Křivokl. sídl., chodníky,
zeleň, silnice, všude samé auto, také ulice u rodinných domku Jungmanka,
Molkova, vsude spousty aut a to celodenně
Prostor za původními garážemi u OD Penny a prostor zásobování masem a
pečivem (Procházka)
Hliniště
bývalé hamiro
nevím
paradoxně nám Kom.
sídliště
foto-elektrarny v okolí Nového Strašecí
Chodníky na cestě s náměsti do polykliniky - na obou stranách
Texas
park naproti domovu důchodců a Křivoklátské sídliště
park v křivoklátském sídlišti
park proti domovu seňorů
nádraží
LIDL, PLUS
komunikace
Silniční oblouk mezi nám. 5.května a lipovou ulicí - strašlivý stav silnice i
chodníku
Horní hamiro
horní hamiro, nádraží ČD
prostor za původními garážemi a OD Peny a prostor zasobování masem a
pečivem (Procházka)
Hamiro a okolí
některé chodníky
chodníky
park v křivoklátském sídlišti
Texas
Křivoklátské sídliště - parkování, chodníky, zeleň, hřiště...
areál hamira



Karlovarská a Tovární ulice, silnice K.V. - Praha
lesopark u vodojemu, Palenčík, demolice úpravny vody
diskotéka Patro a nonstopy (jsou dobré, ale ty smažky...)
silnice v ulici Ke Stadionu
ulice Ke Stadionu
křivoklátská
alej ke stadionu, chodí tam spousty lidí na procházky, děti ze školky a je
zde velké množství psích výkalů a na jaře či za deště bahnitá cesta.
Nechápu, proč je v poslední části u dálnice asfalt, když tam nikdo
nebydlí?!
silnice na kocourku
chodníky na tř. ČSA!
Texas a silnice prostředkem náměstí
Sídliště Texas a kulturák
Texas
park proti poliklinice, chodníky
park proti poliklinice, chodníky, schází lavičky
park naproti poliklinice
park proti poliklinice
nemohu posoudit, nebydlím zde dlouho, celé město dosud neznám
okolí kontejnerů v Texasu
parcela p. Trubky v Pecínově
ulička pod farou
většina chodníků a ulic
vlakové nádtaží
vlakové nádraží
park sv. Isidora + Křivoklátské sídliště
vlakové nádraží
vlakové nádraží
místo žádné, ale chodníky skoro všude
cesta od tenisu k silnici na Mšec
Křivoklátské sídliště
park v Křivoklát. sídlišti, bývalé Hamiro v Křivokl. sídl.
žádné takové neznám
park u kaple sv. Izidora a prostory bývalého Hamira u hlavní silnice (K.Vary
- Praha)
Karlovarská ulice
nádraží, Jungmannova ulice (auta)
komunikace v nové i staré rodinné zástavbě - samá díra
nová zástavba směrem k vodojemu, chybí silnice a chodníky (samá díra)
alej v sídlišti
dětské "nové" hřiště, sídliště Křivoklátské (park, okolí - přilehlé neobývané
pozemky)
náměstí, hřiště pro děti - Křivoklátská
některé silnice a chodníky



stromovka u sídliště
Orlovna v Křivoklátské ulici
Rudská ulice
cesta podél hlavní - jedna strana
Křivoklátské sídliště
Křivoklátské sídliště
před Patrem sobotu co sobotu
bývalá budova Tesly u Křivoklátské ul.
park v ul. U Stadionu (exkrementy, bláto, velmi silný zápach kanalizace -
několikrát za den zhruba 30 minut)
stav některých silnic
vzhled/stav NKC
Jiráskova ul. (stav silnice a chodníků), vzhled a stav NKC
nepořádek po diskotéce na náměstí, nonstopy a diskotéka - prostranství
před nonstopem
zdejší nonstopy, náměstí po sobotní diskotéce!
úklid chodníku kolem kostela Panny Marie, nádraží - ČD, fasáda kostela
Panny Marie
chodníky
pošta (vzhled, otevírací doba přes poledne, nedostupnpost pro vozíčkáře),
jídelna, hospoda v obytné zóně!
sídliště - Křivoklátská/Topinkova, poliklinika, NKC
křižovatka z ulice U Stadionu na Šotkova u Elektromontu Matějka -
nepřehledná a často tam stojí auta
prostory bývalé Somolovy aktivity
chodník u kostela Panny Marie, nádraží ČD, památník Rudoarmějce
park naproti poliklinice - špatné cesty, nejsou lavičky
parkování ve večerních hodinách
bývalé Hamiro (Křivoklátské sídliště)
chodníky
Karlovarská + Pražská ulice
okolí Hamira
kolem Hamira
Palackého ulice (chodníky!)
ulice Palackého - chodníky
vlakové nádraží
park u Křivoklátského sídliště
chodníky plné psích výkalů
chodníky s neuklizenými psími výkaly
park proti poliklinice - neuklízí se po psech kromě kapličky
Hamiro u sídliště Křivoklátská
opuštěná místa, např. budovy Hamira u výjezdu směrem na Kladno
bývalé Hamiro
zchátralý areál Hamira
Tovární ulice u rybníka - chodníky - silnice - Hamiro



bývalý areál Hamira
okolí Hamira
silnice u prodejny nábytku Spektrum
nekteré kominikace a chodníky, před školkou u lesíka, u STS, u spectrum
nábytek
pok kostelem u fortny a v ulici od školky k fotbalu - chybí chodníky
ulice U Stadionu - bláto, chybí pevný chodník
asi kvalita chodníků ve městě
lokalita okolo hřiště benzinky - nedoděláno
staré hamiro u sídl křivoklátská
všechna místa obývaná opilci a fe)áky
Pecínov - vodoteč pod škvrňou k vyjaduktu
neudržovaný lesopark s trasou Palouček - Paraplíčko, kde nejčasteji
narazite na mladež konzumujici alkohol , cigarety
lokalita Paraplíčko Palouček
lípová alej
mšecké sídliště
myslím že žádné není tak hrozné
Palouček, Paraplíčko
Hamiro
Smetiště v Křivoklátském sídlišti. Ostudou jsou chodníky od polikliniky na
náměstí.
TS
nádraží
kulturní dům v péči města - nefunkčnost
kulturní dům a náměstí s nonstopem
staré domy v demolici
Křivoklátske sídliště
silnice pod poštou
hamiro
Hamiro
sad - křivoklátské sídliště
prostřední cesty na náměstí - proč se neopravili všechny?
vlakové nádraží
žádné
žádné
chodníky a komunikace jejich stav, uhlopříčná silnice přes náměstí
křivoklátské sídliště
bývalé hamiro v Křivokl. sídl., park u polikliniky, nádraží
za garážemi u hřbitova bývalý sad ovocný - BORDEL PRO BEZDOMOVCE
rozbite chodníky, silnice, zničená cesta od ul.J.Šotky - k fotbalu = bláto
louže
karlovarská ulice jako hlavní tah městem všechny dlouhodobě neomítnuté
a neudržované domy v blízkosti hl. autobusové zastávky i na jiných
exponovaných místech



restaurace u Slezáků
sídliště Křivoklát!
hamiro
hamiro v texasu
hamiro v texasu - to by byl krásný park pro odpočinek
park u polikliniky, to je psí záchod
park u isidora a přilehlé oblasti, po disko ulice před Patrem, čekárna u
polikliniky
náměstí
náměstí
budova polikliniky, hlavní ulice měste ul. pražská
poliklinika
poliklinika
poliklinika, a hlavní ulice městem ul. pražská
sídliště a park u Texasu (bandy fetaku)
hamiro
jiráskova a nedokončené komunikace v nové zástavbě na jejím konci a v
okolí
léta nedokončené a provizorní komunikace a chodníky v nové zástavbě
pohled na čluz, na rozpadlé domy, na děravé chodníky, na vietnamské
obchody, areál Hamiro
komunikace, parkování
fortna rybník
fortna rybník
Hamiro
Hamiro
místa kde jsou kontejnery
sousedi kostela
park u křivoklátského sídliště
texas
Texas
zarostlé stavební parcely v příkré ulici
ubztovna ve mšecké
ubytovna ve mšecké ulici
nevzužívaný a zchátralý kulturní dům DUO
kulturní dům
kulturák, poliklinika
park u polikliniky
všechna sídliště
nevyplněno
Všechny přilehlé chodníky
herny - navrhuji úplný zákaz
Nonstopy, Herna mezi náměstím a zastávkou
přilehlé okolí Čluz a.s.
park u Křivokl. sídliště



CHodníky kolem polikliniky kolem p.Palka
Nic
ulice bez kanalizace
nádraží a jeho okolí
lavičky a infotabule na Šibeničním vrchu
kostel a jeho okolí!
pomalované domy
chodníky skoro všude!
CELÝ PRUJEZD MĚSTEM SMĚREM OD RAKOVNÍKA
park u sv. Isidora
okolí plnéí odpadků (reforma svozu odpadu!)
okolí Křivoklátského sídliště - soukromé pozemky
takové místo není
Chodníky jsou někde překážková dráha a ulice spíš tankodrom!
sídliště u vodojemu (nemá komunikace a chodníky)
chodníky
silnice okolo zem. učiliště, ulice ke stadionu - losl auta
průmyslový areál
nonstop
příjezd do Strašecí od Lidlu.
Diskotéka patro.
Fontánka (náměstí).
Sídliště křivoklátská.
Osvětlená polní cesta (finance) ke Konopasu a nově vystavěná budova
(příliš velká atd.)
Křivoklátské sídliště.
Budova nádraží a další staré budovy hlavně u hlavní silnice.
silnice přes Kocourek
vzdálenost školní jídelny od školní budovy
sídliště Texas
okolí Nového rybníka, chybí úprava zeleně, lavičky, altán - jinak hezké
místo
výstavba rodi. domů (XXX, XXX)
veškeré komunikace mimo náměstí
chodníky v Okružní a Čsl. armády - Lipová !!!
místní komunikace a chodníky !!!
chodníky v celé ul. Čsl. armády
náměstí
parčík za kostelem, blízko Dětského domova
Křivoklátské sídliště, alej
odbočka z Pecínovské ulive na Šibeňák
Hamiro u rybníka Fortna, areály u Texasu (výpadovka na Rynholec) vpravo
okolé ČOV, nádraží
chodníky na řadě míst města (v zimě ještě více)
oblast u rybníku Fortna, zahrádky na Mackově hoře



horní i dolní Hamiro
Bývalé Hamiro - na Rynholec i za Fortnou
výstavba
Palouček
od náměstí všechna okolní místa (chybí chodníky, komunikace)
do Hliniš) - Hamiro
prostor kolem bývalého Hamira
bývalé Hamiro
silnice u hřiště, která vede okolo nábytku SPEKTRUM
cesty v parku před poliklinikou
nedá se říci, že by tu takové místo bylo, ale záleží opravdu na všech
občanech aby takové nebylo
Pecínov bez kanalizace
prašnost povrchu v TS
nádraží
rozbité skříňky na Šibeňáku a zničené stromky
okolí čističky
park u Křivoklátského sídliště
chodníky, bláto v ulici u Stadionu, rozbité silnice
máměstí
náměstí
chodník v Okružní ulici
nepořádek za panelovými domy
celé město kromě náměstí
silnice, chodníky
komunikace, chodníky
90% chodníků
silnice Na Kocourku
Park u NKC.
restaurace Patro, nechápu, kdo schválil takovou fasádu (kodys: od sad
posunute cislovani zaznamu o 1)
Náměstí ve večerních hodinách - výskyt pochybných osob popíjejích
alkoholické nápoje.
Palouček
NKC
přeplněné boční ulice kolem parkoviš) a prázdná místa pro placená
parkovště rozbité chodníky v okolních ulicích náměstí či chybějící části
chodníků
NKC
vsechno krome namesti - stale resite vzhled namesti, ale mesto je i okolo!
chodniky jsou v rozkladu (zkuste se projet po Straseci s kocarkem..... jak v
nem to novorozene nadskakuje.....)
Tak zlé to tu není - nebo o tom jen nevím.
Oplocený POZEMEK NA SÍDLIŠTI Křivoklátská,z něhož se stává smetiště a
nebezpečné místo pro děti - opravdu neuspokojivý výhled z oken bytů....



Dále stav prostor - čekáren v poliklinice, věčně zničený Šibeniční vrch
(převržený koš, rozbité či posprejované informační cedule)
školní jídelna a kulturák před těmito budovamy skoro v centru města v
letních měsících se to jenom hemží fe)áky kteří jsou ostudou města a
bohužel naše děti na to musí koukat při keždé cestě okolo
vybombardované chodníky
Okolí sídliště Texas
TEXAS
stav silnice od pošty dolů až ke stadionu!!!!!
nevím
černé skládky v přírodě v okolí města
okolí a vzhled budovy KC
NÁMĚSTÍ!!!!!!!
xxx
jednoznačně vlakové nádraží
1) Bývalý sklad Hamira (jestli se to tak jmenuje - takové to zbořeniště u
Křivoklátského sídliště) 2) Herny
pr)avé stromy místo stoletých líp
Polorozbořené objekty, např. u čističky.
areál Hamiro a zahrady s odpadky u Křivoklátského sidl.
Palouček coby fe)ácké doupě plné vajglů a krabic od vína
prostranství u kostela, Palouček
zanedbané soukromé pozemky v Křivoklátském sídlišti za parkovištěm,
areál Hamira
chodníky ul.Čs.armády, dlažba kolem KC
Areál bývalého Hamira dole pod Fortnou
solarni elektrarny
Kulturní dům, chodníky mimo centrum města.
Kulturní centrum. Komunikace a chodníky.
Náměstí v neděli po ránu a okolí kostela,hlavně kolem laviček v létě
park u sídliště v Křivoklátské, palouček, lada = shromaž.ování
pochybných existencí
Areál horního Hamira a zpustlý sad u sídliště Texas
komunikace v ulici Fortna od stadionu k rybníku
bývalé Hamiro
nevím
Nově zastavěné lokality rodinných domů
Sad za Texasem
celý objekt bývalých Středočeských dřevařských závodů
Křivoklátské sídliště
Šibeniční vrch
texas,zejména jeho okolí
Okolí kontejnerů na směsný i tříděný odpad v Texasu těsně před
vyvezením
Matějkova osvícená cesta



okolí městského kulturního centra
budova starého Hamira
Areál bývalého Hamira, některé části sidliště Křivoklátská.
Areál zrušené dřevovýroby u Křivoklátského sídliště
Stav komunikací a hodníků
Rybník Fortna. Bylo by to romantické místo, kdyby byl rybník čistý.
Opuštěné tovární stavby v blízkosti Fortny.
Stav chodníků a komunikací.
Areál bývalé pily či co to bylo u Texasu.
oba bývalé areály Hamiro
školní jídelna z venku (vnitřek neznám)
Divně působí prostor okolo a za kulturákem (při pohledu od náměstí)
Hamiro - bývalá továrna, která se rozpadá.
Poliklinika,jak uvnitř tak areál
Celkem vzato stav komunikací (děr v silnicích a chodních) rozhoduje o
kvalitě místa.
Ul. Čsl. Armády od polikliniky až na okraj města- chodník ze 70tých let, ze
kterého trčí železné dráty a na druhé straně ulice chátrající areál Tech.
služeb / nebo komu te. patří/ ohraničený ohradou stlučenou z prken
natřených vyjetým olejem. Krásný vstup do města... Přímo PORTA COELI
:)))
výstavba okolo vodojemu a ta díra vedle podlahovýho ráje
nádraží Nové Strašecí, sad u Křivoklátského sídliště
okolí Kulturního centra
Izidor
Holobyty v Tovární ulici.
- socha rudoarmějce na náměstí -
město jako urbanistický celek určený pro kvalitní trávení volného času
park u polikliniky
Většina chodníků je v hrozném stavu.
Pecínov obydlí XXX působí jako skládka
Pohled na bývelé Hamiro v Křivoklátském sídlišti
sídliště Křivoklátská
Texas a oblasti kolem Hamira
park k fotbalovému hřišti,rozbahněná cesta a když chce člověk projít tak
raději volí silnici,protože když je tma,tak park je neosvětlený a je nutno se
dívat při každém kroku kam šlápnete,nelze projít ani ve dne,protože park
je plný psích výkalů.
sídliště Křivoklátská a plochy mezi domy sídliště, dále areál polikliniky
Stav komunikací Jiráskova a přilehlých_nedodělaných
Komunikace - ul. Jiráskova a k ní přilehlé
Kulturní dům
polní cesta ke kapličce - tzn. osvětlení v takové míře, že by se osvědčilo
na dálnici. protože je cesta nezpevněná, je po jízdách majitelů novostavby
rozježděná, bahnitá.



žádné
okolí školní jídelny a přilehlého "soukromého parkoviště"
Bývalá pila v Texasu
žádné místo, které by bylo ostudou mě nenapadá
Parkoviště u sokolovny - nejdřív to mělo být pěkné hřiště pro děti, pak
odstavné parkoviště zdarma, aby se mohlo na náměstí začít vybírat
parkovné a auta tam nestála celý den. Te. tento prostor, který je na
úžasném místě a má všechny předpoklady k tomu, aby byl výjimečný,
příjemný a účelný, plní funkci zbraně proti svým vlastním občanům. Je to
škoda a je to hanba.
vjezd do NS od Stochova
hlavní tah autobusu Karlovarská - texas (hrozně šedé domy, není to pro
projíždějící motivační zde vystoupit a někdy se projít)
nevím
náměstí a okolí hotelu Duo, především proto ze se tam pohybuji i
návštěvníci mesta
Budova Kulturního domu a prostor před ní, chodníky jsou ve velmi
špatném stavu.
paloucek!
Sídlište
okoli Hamira
Chodníky
náměstí
texas



Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK
Otazka: Jakou službu ve městě nejvíce oceňujete/využíváte?

Knihovnu
Knihovnu
Pediatrie, školka
lékaři, škola, školka
pediatrie, školka, škola
knihovna, kulturní programy, muzeum
sběrný dvůr
Kadeřnictví, ale jinak využívám všechny služby a obchody.
poliklinika, škola, sportoviště
zelináře, knihovnu, Bubakov.net
dojíždějící zelináře
knihovna
knihovnu, akademie volného času, sběrný dvůr, kontejnery na tříděný
odpad
poliklinika
sport, Fitklub 1155, knihovna, NKC
sběrný dvůr
Velice pěkně pracují dámy v městské knihovně a v muzeu - mílé, vstřícné,
ochotné.
tříděný odpad, sběrný dvůr, czech point
úklid města
kontejnery na tříděný odpad
odvoz odpadu
poliklinika, knihovna
Úklid
Městský úřad, sběrný dvůr, kulturní centrum
svoz tříděného odpadu
Sběrný dvůr
knihovna
svoz odpadu, městská knihovna
nákupy, bankomat
nákupy Lidl, bankomat ČS, Nákupy na náměstí, fitcentrum sokolovna
školství
zdravotní služby
Likvidace odpadů
knihovna
knihovna
dobré autobusové spoje
kulturní aktivity, plesy taneční kurzy
odpadové hosodářství
tříděný odpad, obchody
MěÚ, TS



MěÚ, pošta,
dětská hřiště
knihovna
dopravní obslužnost, knihovna
placení parkovného
parkovací zóna
Czechpoint
obchody
obchody
Knihovna - prostorám i děvčatům bych dala 1*
supermarkety
sběrný dvůr
sběěrný dvůr, knihovna
poliklinika, nákupní centra, knihovna
poliklinika, pošta, spořitelna, kadeřník, kosmetika
obchody, sdružení bubáček, sportovní vyžití
sběrný dvůr
jazykové a zájmové kroužky pro děti
dlouhá pracovní doba supermarketů, dostupnost kontejnerů na tříděný
odpad
MKZ, knihovna
kontejnery, aut. spojení
sběrný dvůr
sběrný dvůr
třídění odpadu
poliklinika
knihovna
MěÚ (rady p. XXX)
knihovna
knihovna
knihovna
MěP
Lékaře v poliklinice
nákupní možnosti, kulturní nabídku KC a ZUŠ, muzea
oceňuji SDH NS a práci MěP
domov seniorů. mat. škola na Kocourku
sběrný dvůr
sběrný dvůr
Sběrný dvůr
sport
sběrný dvůr
sportoviště
TS
TS
TS



lékárna, knihovna, dětský lékař
pristupnost nekterych sportovist
knihovna
krejcovstvi, elektroopravovna
Krejcovstvi, holicstvi, elektroopravovna
Pecovatelska sluzba
obchody
verejnou dopravu, sberny dvur
kadernictvi, masaze, krejcovstvi
Kadernictvi, mestska knihovna
zdravotni st.
internet bubakov
autobusovou dopravu
sportovní areály
město jako celek
škola, školka
AVČ
sběrný dvůr
knihovnu
autobusová zastávka palackého
internet, ale to není zásluha města
sběrný dvůr
sběrný dvůr
knihovnu
žádnou
svoz odpadu
Kamerový systém
Výbor
služby úřadu
Likvidace odpadů
služby úřadu
obchody, farmářske trhy, městský úřad
info formou SMS plus služby sběr. dvora a třídění odpadu
Sběrný dvůr
obchody
Sportovní zařízení
Sběrný dvůr
předškolní zařízení, škola
zdravotní
sběrný dvůr, výborná možnost nakupu potravin
Sběrný dvůr, knihovna, PENNY, LIDL
Poliklinika - rehabilitace a pedikúra
rehabilitace v poliklinice a dostupnost nákupu zboží (penny, lidl, teta,
zvířecí potřeby)
knihovna



poliklinika
poštu, ale mají příliš dlouhou polední pauzu
Fitko v sokolovně
internet bubakov
informace formou SMS, služby sběrného dvora, třídění odpadu
Knihovna
knihovnu, informační SMS
knihovna, informační SMS
technické služby
Sběrný dvůr
ZŠU
AVČ
lékárenské služby, železářství, velmi dobré služby sběrného dvora
zdravotnictví
kulturní zařízení (čajovna, hospody...)
obchody
Poliklinika
odkládání odpadu ve sběrném dvoře
sběrný dvůr!
knihovnu
LŠU a internet
sběrný dvůr
doprava bus
sběrný dvůr
technické služby
technické služby
zimní úpravu komunikací a pravidelný odvoz komunálního odpadu
sběr odpadu, ale považuji ji za samozřejmou a drahou
sběr odpadů
svoz odpadků
městský úřad
autobusy, technické služby
vše je ok
sběrný dvůr
holiče
sběrný dvůr
Informační služba
pošta, poliklinika, policejní služebna a domov pro seniory
holič
kadeřnictví
umělecká škola
OÚNZ
dopravní spojení
tříděný odpad, info sms, velkoobjemové kontejnery na směs. odpad, MP
obchodní sítě, zastoupení všeho



Pizzafly, kadeřnictví, čajovna, knihovna
cvičení
informační SMS
rozvoz pizzy, lékárna v poliklinice
webová anketa
častější vývoz odpadu
dostupnost obchodních řetězců
množství obchodů s potravinami
knihovna, muzeum
informace po telefonu
tříděný svoz odpadu
svoz odpadu, škola, školka, pošta, knihovna, policie. služby jsou velmi
dobré
gymnázium, ZUŠ, zubní ordinace, dostupnost základní lékařské péče,
dostupnost pohybového vyžití - fitklub
obchodní vybavenost
knihovna, muzeum
obchod Lidl, kadeřnictví+
odpad, komunikace
Posvícení, masopust, trhy a jiné společenské akce
společné akce na náměstí, kterých je málo
úklid náměstí
úklid a sekání trávníků
technické služby - úklid města, odvoz odpadků
Lidl
internet od Bubákova
technické služby
lékaři
lékaři
poliklinika a NKC
nákupní střediska
nákupní středisko
policejní služebna, pošta, poliklinika, domov pro seniory
sportovní - hala BIOS, umělý trávník, tartan na Kocourku
poliklinika
K.B.
obchody s potravinami
supermarkety
supermarkety - Lidl, Penny
sběrný dvůr
zdravotnictví -poliklinika
nakupuji v lidlu a penny
nákup Penny, lidl
infrastruktura a obchody na dobré úrovni. S čím jsem nespokojena je
sortiment zoží v míst. papírnictví na náměstí. Většinou nemají zboží, které



požaduji. Hrozně chudý sortiment na rozdíl napr. drogerie, která je na
velmi dobré úrovni. Též zahradnické obchody jsou dobře zásobené.
kontejner na odpad
kontejnery na separovaný odpad
zdrav. zařízení - poliklinika
info. činnost MěU
meská policie, služby sběrneho dvora
kontejnéry
placené parkování na sídlišti - jisté místo za málo peněz
zdravotnické zařízení
nejedná se o službu ale velmi oceňuji práci ZUŠ, ta je hybným motorem
dění a za rodiče dětí mnohokrát děkuji. Také pokládam za dobrou práci
dět.domova a gymnázia, velmi oceňuji že velkou většinu svích záležitostí
mohu vyřídit zde bez dojíždění (služby na MU, Uř.práce, pob. ČS, KB atd,
pro děti pak ZŠ, ZUŠ, gymn.)
ZUŠ
Dostupnost kontejnerů
úklid města, polikliniku.
KB
poliklinika
poliklinika
občanská vybavenost
Doktoři
AVČ
obchody
parkování město
knihovnu a polikliniku
polikliniku knihovnu
žádnou
neplacené kulturní akce
tříděný odpad, knihovna
knihovna
Lidl - Penny
přistavování kontejnerů svoz listí
dostupnost lékařů v poliklinice
pohybové aktivity, krejčovství
knihovna
knihovnu, čajovnu, zdravá výživa, farmářské trhy
polikliniku, banku, penny, lídl
napřetržitě otevřené potraviny - bohužel - vietnamské!
lékař
lékař
lékaře
lékaře
knihovna



hala bios
široké spektrum odborných ordinací v poliklinice, dětské hřistě
MŠ, dětské hřistě
MŠ, knihovna
zdravotní
poliklinika
sběrný dvůr
sběrný dvůr
nakládání s domovním odpadem
svoz kom odpadu, bus
knihovna
lékařskou péči
lékařskou péči
lidl, penny
obchodní sféra
sportovní zařízení
poliklinika
dostupnost všech obchodů
sběrný dvůr
knihovna, poliklinika
Úřady
sběrný dvůr
knihovna, cyklostezky, hokejbal, městský úřad, výčep "Práce", hřiště v
POecínově
czechpoint
knihovnu
Czech point
knihovna, akademie volného času
Využívám služeb knihovny.
NSP
knihovna
poliklinika
Lidl a Penny
informace po mobilu
technické služby
knihovna
zdravotnictví, pošta
Zdravotnictví.
Internet.
Internet.
Lékaře.
Systém vzdělávání školka-škola-gymnázium.
Knihovna.
svoz odpadu
svoz odpadu



sběrný dvůr, vydávání Novostrašeckého měsíčníku
pečovatelská služba - donáška obědů
lékařská péče
svoz odpadu
poliklinika
polikliniku
úprava a údržba zeleně - sekání v létě a úklid listí na podzim
supermarkety, doprava, lékařská péče
sběrný dvůr
údržba zeleně na jaře a na podzim
dětské hřiště a sportovní halu Bios
dětské hřiště u haly Bios, minigolf
sportovní oddíl
odvoz odpadu, knihovna
odvoz odpadu a sběr elektrického odpadu
veřejné osvětlení
údržba silnic
sběrný dvůr, MěÚ, holičství
sběrný dvůr
bankomat, pošta ,zdrav. středisko, kadeřnice, nákupy, TS
možnost nákupu - Penny a Lidl
Farmářské trhy
Anexia
poliklinika
knihovna, klub důchodců
žádnou
autobusová doprava
poliklinika
Lékaře-polikliniku.
knihovna, pak ty samozřejmé - školství, zdravotnictví...
Pečovatelská služba.
lékařskou péči
informační SMS
sportovní zařízení
SMS zpráva, pochvala městské policii
Internet
Cením si právě prostor polikliniky na tak malém městě,kdy člověk nemusí
k lékaři dojíždět, také knihovna
webové stránky radnice, SMS zprávy radnice
sportovní zařízení
Knihovnu
zdravotnictví ; parkování
školka, škola
supermarkety
dětský lékař, česká pošta



1) Jsem ráda, že tu jsou 4 MŠ, ZUŠ, gymnázium, poliklinika... 2)
Bubákov.net, Bubáček
já nejvíc internetové připojení, ale to není městská služba
supermarkety
tříděný odpad, informace přes sms
nakládání s odpadem
knihovna
knihovna, sběrný dvůr
Dostupnost zdravotního zařízení
Poštu a ZŠ
knihovnu
autobusovou dopravu
knihovnu, sběrný dvůr, tříděný odpad
knihovna
Poliklinika, dětská hřiště, Městský úřad
ZUS
Oceňuji dostupnost lékařské péče a státní správy, i když je využívám málo
škola,školka
sběrný dvůr
Městskou knihovnu
informace MěUřadu,činost komisí při Radě města
Knihovnu
mejl.služba
sportovní objekty
knihovna,
školství na všech stupních, SMS info, vydávání Novostrašeckého
měsíčníku, kvalitní nakládání s odpady
Svoz odpadu,sběrný dvůr.
svoz komunálního odpadu
odpady - dvůr techn.služeb
Kontejnery na tříděný odpad
Lidl a Penny. Benzina.
zatím nejčastěji využíváme služeb pediatrie a chystáme se na dětské
oddělení knihovny
ŠKOLSTVÍ
sběrný dvůr a Restauraci Sport
místní hasiči, technické služby, pošta,
Městskou policii
- odpadové hospodářství
bydlení
Parkování
dobrovolné hasiče
ZUŠ, svoz odpadu
knihovna
Poliklinika, Sběrný dvůr



oceňuji polikliniku
Jako rodina nejvice vyuzivame sluzeb mestske knihovny a jsme s ni i
nejvice spokojeni = jasna jednicka.
městská knihovna
Sběrný dvůr, WWW města
obchody na náměstí (ne vietnamci) a Penny,autobusová doprava
Obchody, lékaři, restaurace, opravy auta, škola, ZUŠ, knihovna,
kosmetika,.....nevím přesně, na co se ptáte
kontejnery na tříděný odpad webové stránky města
naučila jsem se nevyužívat, pokud možno vše vyřizuji jinde
knihovna
odvoz odpadu
svoz odpadu
Knihovna, sběrný dvůr
svoz odpadu
Odvoz odpadu
činnost TS v oblasti úklidu ulic, odvoz opdadu
Nákup Lidl
internet-bubákov,



Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK
Otazka: Jakou naopak nejvíc postrádáte?

Kino, plavání
Kino, bazén
sportovní kroužky pro děti
sportovní oddíly
kvalitní gynekologie, rtg
údržba a stav místních komunikací a chodníků
Pozdější spojení busem z Prahy, 22:38 je poněkud brzy.
dráha pro in-line bruslení, malá pracovní příležitost
kino, bruslení
kino, koupaliště
opravna bot, čistírna
parkování v Křivoklátském sídlišti
kino, opravnu obuvy
opravna obuvi
Bezplatné odpolední (podvečerní) kluby pro děti a mládež.
odvoz odpadu
kvalitní rychlé občerstvení
viditelného ochotného městského strážníka
Restaurace a pohostinské služby v porovnání se srovnatelnými městy jsou
na nízké úrovni a předražené.
kanalizace v Pecínově
kanalizace v Pecínově, osvětlení - Dvořákova ulice
stále nedokončená komunikace v lokalitě Na Spravedlnosti
více nekuřáckých restaurací, v létě nádoby na posečenou trávu
víceúčelová hala pro vyžití dětí s rodiči
podpora zájmové činnost (v různách oblastech, prostory)
podpora zájmové činnost (v různách oblastech, prostory), a v oblasti
ručních prací
hotel či ubytovna pro případné návštěvníky např. při kult a sport akcích
kvalitnější obchody
ubytovací, volně přístupná sportoviště
kino, kinokavárna, ubytování
udržovaná určená místa v přírodě, možnost odpočinku na klidných
místech, piknik
nedostatek dětských hřiš), děštské koutky
např. bowling
kino, kultura
bazén, kino
úklid po psech
zvýšení poplatku za psy aby město mělo finance na úklid
oprava obuvi, kino
obchod - rybárna na náměstí



lékařskou zdravotní službu
lékařská pohotovostní služba
kanalizace
klub seniorů
chodníky ve vedlejších ulicích
krátkodobé hlídání dětí
plavecký bazén nebo koupaliště
možnost plavání v bazénu, cyklistické cesty
dostupnost služeb po návratu ze zaměstnání (po 17 hod.)
zdravotní pohotovost
práce městské policie: vůbec je nezajímá rušení nočního klidu (nonstopy,
Patro), místo toho se zaměřují na měření rychlosti
koše a pytlíky na psí exkrementy
Zábavu pro mladší i starší občany
kino
dětské hřiště
dětské hřiště
lavičku na cestě do Pecínova: byla u pomníku a z neznámých důvodů tam
není a v blízkosti je veřejný pozemek. Bydlí tam staří lidé a nemocní,
nemohou si odpočinout, ulici opravit
Pohotovost
hotelové ubytování na úrovni pro návštěvy NS, možnost přitáhnout více
turistů
kultura
koupaliště
koupaliště
bazén-koupaliště
žádnou
bazén, hala s bowlingem a squashem
švec, finanční úřad, pobočka OZP
Vice volnocasovych aktivit pro deti
sportovni hriste pro verejnost
opravnu obuvi
Levnou stravovnu
Oprava bot
opravnu obuvi, kino, zimni kluziste, knihkupectvi
kino, kulturni akce, letni koupani, umela ledova plocha - hokej, brusleni
verejne
Kino, zábava na volný čas
více kultury - kino
pohotovost, plnohodnotné kino - zbourané!!
Myslím, že služby odpovídají velikosti města.
V sídl. Křivoklátská ul. postrádám LIDL nebo PENNY nebo Albert
Venkovní letní koncerty
Více kulturních akcí: koncerty, festivaly, zábavy atd.



bazén
bazén
bazén (v zimě kluziště)
cyklistická stezka, bazén
Kdyby šel vybudovat bazén na místě jak byl p. XXX (orlovna) proti
Křivoklátskému sídlišti
kino, zábava
market na sídlišti Texas - proč LIDL + PENNY vedle sebe?
úklid po sobě, odhazování odpadků jak se komu zlíbí. Místa, kde se
zhukují mladí lidé jsou zasypána plast. lahvemi, krabice od vína a od
cigaret
Zájem nejen o texas
zásadně nic nepostrádám
více pohybu policie - kontrolovat pěšky
Přísnější postih vandalizmu, alkoholizmu na veřejných prostranstvých
Přízemní výstavba domov důch. peč. dům, více zájmu o staré osamělé
nemocné lidi.
kino, bazén, sauna
Bio kontejnery, kino, inline drahy
svoz bioodpadu
bazén, v zimě městske kluziště
zubaře
postrádáme zubaře
bezplatná sportovní aktivita
lékařskou pohotovost
lékařská pohotovost, bowling, kulečník, zubní pohotovost
úřad práce
bazén
není tu práce, vše zlikvidováno
účinný a přitom výchovný postih neukázněných občanů - vandalizmus
Městská policie
kino
Kino
Aktivity pro děti
parkovací místa (bezplatné parkování)
čistírna, švec - oprava obuvi
veřejné záchody (udržované) v centru
zdravotní pohotovost
zdrav. pohotovost
více odpadkových košů v ulicích města
využití BIOS - zimní měsíce, kulturní akce - příklad STOCHOV!
aktivity pro děti předškolského věku
bezplatné parkování
pracovní agentura
akce pro mladé lidi, střední generaci



více kultury
více kultury
údržba chodníků, stav některých budov (vstup fo knihovny)
obnovení nevyhovujících chodníků
bazén, víc neplacených míst pro sport
kino
kino
bazén
na hřbitově kolumbárium (nemá každý 50000 Kč na náhrobek)
kontejnery na větší odpad
Záchrannou službu
kino, bazén, v zimě ledovou plochu
opravna obuvi, čistírna oděvů, lékařská pohotovost
Aby se MP více zaměřila na omladinu, fe)áky a závodníky v sídlištích!!!
Kanalizace Pecínov
kavárna, cukrárna s posezením
cukrárnu, kavárnu s posezením na náměstí
úklid psích exkrementů, nástěnky na náměstí
lékařskou pohotovost
bazén
koupaliště, krytý bazén
letní kino - koupaliště
autobusovou zastávku na Karlovarské nástupní směr Rakovník
kavárna s cukrárnou
kvalitní restauraci
kino
kanalizace
nedostatek objemových kontejnerů za rok
krytý bazén - koupaliště
bazén nebo koupaliště
bazén
více kultury
hotelovou vybavenost - noclehy
bazén
veřejné WC - večerní hodiny, soboty, neděle
plavecký bazén
mandl
kulturní akce
koupaliště
koupaliště
úklid okolo kontejnerů, opravy chodníků
opravy chodníků, úklid okolo kontejnerů
KFC
plavecký bazén
kulturu pro generaci středního věku



kultura pro rockery
ubytování pro turisty
plavecký bazén
plavecký bazén
opravna obuvi, čistírna oděvů, lékařská pohotovost
kultura - kino
nákupní centrum v Křivoklátském sídlišti
kino, kultura
slušně vystupující radnice - zkušenosti a inteligence
drobné opravárenství
bazén, skatepark
nic důležitého
sběr bioodadu - kontejnery, čstější úklid komunikací
nic
služby aktivní zaměstnanosti
kanalizace v Pecínově
centrum pro rodiče s malými dětmi
bazén
pečovatelskou (uvedeno výše), zlepšení úrovně ZŠ. za velký krok zpátky
považuji zrušení speciální školy, tím jsme ubrali našim hendikepovaným
dětem velkou možnost a jako město ztratili důležitou věc, která přispívá k
úrovni města. Problémy školy se mely řešit jinak (kontrolou) a družina se
mohla postavit jinde.
Pořádné obchody
Na poliklinice pohotovost, mohla by být alespoň na telefon.
pohotovost zdr.
pohotovostní služba
pohotovost
mandl
kvalitní prakt. lékaře
kvalitní služby rozšiřující se Mě. policie
bazén
hezkou cukrárnu s posezením pro starší občany
parkování zdarma
volná parkovací místa - neplacené parkování
velký obchod se vším na křivoklátskem sídlišti
kino, bazén, in-line dráha
Velký potravinový market v sídlišti Texas
kontrolu a postih znečištování ovzduší, neudržování nemovistostí
reastauraci, kdr bz bzlo možno se zdravě stravovat (výběr salátů, apod.)
průhledná výběrová řízení na webu, viz předvolební sliby
zlepšenou službu MP
lékařskou pohotovost v poliklinice
plavecký bazén, málo vzužité hřiště na kocourku
kino (kinokavárna)



zdravá výživa by molabýt větší, kino, kvalitní veterina
veřejné WC (víkendy), cukrárnu s posezením
bazén
kulturní kace
dětské hřiště blíže bydliště, plavecký bazén, tratě pro běžecké lyžování
kvalitní dětské hřiště
aktraktivní dětské hřiště, bazén, kino, vice obchodů typu místní drogerie
kino, bruslení
kino, divadlko, bazén, bruslení
parkování bez poplatku
parkování bez poplatku
autobusovou zastávku směr rakovník před benzinou
bazen, sauna, zimni kluziste
kino, bazén
kino
kino, častější div. představení
chybí prodejna s knihami
bazén
kino
kino
Provázanost úřadů
kino, cyklostezka /kvalitnípovrch!) Strašecí-Stochov
možnost vyřízení žádosti o obč. průkaz a cestovní pas
Pohotovost v poliklinice
lékařská pohotovost
zahradní restauraci
KA-NA-LI-ZA-CE
autobusová zastávka u Penny (Karlovar. ulice) směr od Prahy
úklid! Možnost beze strachu zavolat policii.
prodejnu potravin na Šibeňáku
Čistírna oděvů, oprava obuvi.
zeleň, přírodu, všude jsou baráky
Neplacené parkoviště.
kino, kluziště
žádnou
Kino a divadlení sál. Kulrurák je ostudou města!
více kontejnerů na odpad, vydávání OP, pas ap.
Dětské hřiště s občerstvením.
Kino.
Dětské hřiště pro nejmenší.
Bazén.
Obecně kultura (kino).
Více kulturních akcí pro středoškolskou mládež(více koncertů, akcí typu
Běh Járy Cimrmana a dalších akcí pořádaných panem XXX)
málo divadelních představení v NKC



nealkoholickou klubovnu, kavárnu s možností zájmového vyžití pro
puber)áky
péče MS o pořádek po akcích (diskotéky, čarodejnice apod.)
chybí kino
dokončení kanalizace - slibují to už 20 roků
kanalizaci, WC na hřbitově
Ocenil bych MěP, kdyby o víkendech pá + so sloužili v Novém Strašecí - to
je největší přesun alkoholem posilněné mládeže
Ochotu při objednání se ke starostovi
pohotovostní služba
pohotovostní službu
opravu komunikací, kvalita úklidu v zimě
více asfaltový cyklostezek
pro člověka dojíždějícího do Prahy do zaměstnání je provoz. doba řady
služeb od 8 do 17.00 nevyhovující
údržba komunikací
malé kino či kinokavárna, bruslení
bruslení v zimě i v létě, kinokavárna
opravna bot
krytý bazén
zámečnictví
pohotovost na poliklinice
zubní a zdravotní pohotovost, kino
kanalizaci v Pecínově
kino
zastávka autobusu u Benzinky
koupaliště, krytý bazén, lékařskou pohotovost
zdravotní pohotovost
silnice od školky u Lesíka až na křižovatku je značně poškozená, samá
díra, skoro se tam nedá chodit - samá louže a díry
zdravotnictví - pohotovost
park s lavičkami, upravené místo k relaxaci
kino, divadlo
více možností k nakupování, delší pracovní doba obchodů
úklid
úklid
kino
Dobrého zubaře.
ted v zimě dobře přístupné a pro děti bezpečné místo na bruslení, hřiště
blíž centru města (kodys: od sad posunute cislovani zaznamu o 1)
všechny záchranné složky
Chybí celková koncepce podpory rodin s dětmi. Dále chybí podpora
seniorů. Nikde není aktivita pro seniory (hřiště apod).
Kino a bazén a zubaře s objednací dobou kratší 2 měsíců.
více restaurací,kaváren,vinárna.....není zde výběr,když si chce člověk jít



někam "posedět", myslím,že by lidé ocenili by) sebemenší kinosál
dětské akce kterých je málo
internetový videoinfo kanál o životě ve městě
bazén,sauna
jsem spokojená
kino
místa pro bezpečné volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi
plavecký bazén, kino
dětské centrum pro děti
Kavárna, cukrárna nebo dobrá restaurace na náměstí - nekuřácké
prostředí, zázemí pro děti, ideálně letní zahrádka (dvorek)
Je to jistě nesmysl, ale kdyby tak někdo začal provozovat třeba s
mikrobusem kyvadlovou dopravu nádraží-benzínka-palackého-
poliklinika-pecínov, nemělo by to chybu :-)
Mateřské centrum, Ohraničené, kvalitně zařízené dětské hřiště, bez
přístupu zvířat.
Přítulná kavárna s cukrárnou s rozumnými cenami
seznam firem ve městě a blízkém okolí - podpora místních firem např.
kdo mi vymete komín nebo spraví plynový spotřebič, protože informace
většina lidí hledá ve vyhledávačích typu Google a Seznam, kde tyto firmy
nejsou nebo někde na konci seznamu
akce speciálně pro děti a mládež
kino, opravna obuvi, kvalitní cukrárna s posezením
vetsi nabidku sportovnich oddilu pro deti
bazén
místa pro aktivity, bazén, plocha pro bruslení jak v létě tak i v zimě
spinning, páru, saunu
zubní lékař pro nové pacienty
Aktivity pro předškolní děti. Pracovní místa
slusne knihkupectvi
Denní stacionář pro seniory
Hlídání dětí
MěPolicie
Otevření pošty přes poledne
hudební festival, podobný tomu na kocourku před asi osmi lety
dokončení inž. sítí ve městě, získání finančních prostředků na opravy
chodníků, komunikací, zlepšení zeleně, parků, dětských hřiš)
Na náměstí chybí otevřená zahrádka u restaurace s možností posezení
venku.
víceučelová sportovní hala jako je například na Stochově (squvash,
bowling, sauna), případně bazén rozměrů jako je například v Tuchlovicích
dokončení kanalizace
Nějaké vycházkové místo, nějakou oázu klidu. Podle katastru bude
Šibeniční vrch celý zastavěn, takže ten už nepočítám.
Celodenní provoz veterináře.



jakékoliv další vyžití pro rodiče s dětmi
Ambulanci na Poliklinice.
dobrý stomatolog
bazén
Lékařskou pohotovost.
zeleň, parky, dětská hřiště, kino, bazén
kontrolu nad pejskaři
kvalitní kamerový systém
kino, bazén
mateřské centrum, nějaký program pro rodiče s malými dětmi (cvičení,
hudební či výtvarné aktivity pro děti mladší 3 let) nebo alespoň kavárna s
dětským koutkem
Sportovní centrum
více kulturních akcí - koncerty
Knihovna i v sobotu
hřiště a zázemí pro děti od 2-10 let. Nepočítám sportovní aktivity pro
starší děti.
krytý bazén, sauna
bazén
docela mi vadí, že poslední autobus jezdí ze Zličína v 21:15,ocenila bych
(a nebyla bych sama),kdyby jel Ze Zličína poslední bus ještě před desátou,
nevím jak moc s tím Vy můžete něco dělat,ale budu doufat,že aspoň něco
ano
Podporu města při kulturních akcích a kvalitně vedené kulturní centrum
volně přístupnou tělocvičnu
údržba komunikaci - odklizeni snehu, údržba chodniku
Údržba komunikací (silnic a chodníků!)
uklid psich extrementu, nebo alespon kose na ty to odpady.
Lepší otevírací doba pošty.
kanalizace
Autobus - Strašecí -> Slaný
koupaliště,



Okruh 8: MĚSTO JAKO CELEK
Otazka: Chcete sdělit něco dalšího, co se nevešlo do formuláře?

drogy
Děkuji za tento dotazník a doufám, že bude ku prospěchu.
Vadí mi prach z Hořkovce.
Uvítala bych, kdyby se více prezentovali dovednosti našich obyvatel.
Městská policie podporuje omezování přístupu na pozemek a následné
vykrádání a nezajímá ji to.
Potřebovali bychom pěší přístup do města z ulice U Rybníka
Vadí mi o víc než rok odložená výstavba komunikací v lokalitě Na
Spravedlnosti.
proč nejsou stále (roky), ještě označené ulice na Spravedlnosti
vadí mi na černo vylepené letáky a sloupech a stromech, s kterými policie
nic nedělá
dořešení ÚP
NKC je nutno řešit, investice např k ubytování, více kultury, kino ap.
málo podporovaný rozvoj města ve smyslu přístavby nových bytů pro nové
spoluobčany
nechápu uřezávání dvojlamp VO v ul. Tovární, Čelechovická, Zohavit kdysi
krásné kandelábry pro úsporu jedné výbojky je směšné
nespokojenost s MěP, kdy má na starost mnoho obcí a nemá čas se NS
věnovat naplno. Městem projíždí ve dne, večer není vidět nevšímavost a
laxnost min od října 2011 je na Kocourku odstavené vozidlo, neodtáhnuté
zřídit jednoduchý (levný) chodník z Penny vedle silnice
Hodiny na autobusáku Palackého
Zateplení našich bytů a fasády (ostudné)
Zateplení a plastová okna v městských bytech - velmi velký nedostatek
při výjezdu od Fortny na ul ČSA dát zákaz parkování optika - Nonstop.
Není tam vidět pokud parkují auta
V rámci fin. možností udržovat kulturní centrum, pečovat o budovu a
vybavení (omítky, chodníky, osvětlení, židle). V žádném případě
neprodávat KC ani nepronajímat.
bezohlední pejskaři, nejen na Žižkově náměstí
dobudování městské kanalizace
Nulová kapacita míst parkování pro návštěvníky Křivoklátská
nesouhlasím se změnou způsobu svozu domovního odpadu. V důsledku
se začaly opětovně objevovat černé skládky a nepořádek v okolí města i
uvnitř
více kulturních akcí
Po změně parkovného v místě ývalého kina parkují auta v ulicích a
parkoviště je ze 2/3 prázdné. Bylo by tam hezké hřiště
oceňujeme vysázení nových stromků podél silnice na Rynholec
Stav silnic a chodniku je tragicky a je ostudou mesta
nejhorsi casti mesta je urcite pesi cesta z Celechovicke ulice, smerem k



fotbalovemu hristi je rozbahnena a plna psich exkrementu.
Uvitala bych presunuti diskoteky PATRO - je hlucna
dozor nad podavanim alkoholu mladistvim + tabak. vyrobky + drogova
scena
lavičky proti zdi - viz nám. u komerční banky
Vyměňte vedení města
křivoklátské sídliště potřebuje urychleně upravit komunikace, zeleň včetně
parků, hřiště, lavičky
se životem v obci jsem spokojený
Vedení města o transparentnosti jenom mluvilo
lepší viditelnost policie
Chybí mi sportovní vyžití, inline draha, cyklostezka, ledová plocha na
bruslení
Po 1,5 roce od voleb se nic neudělalo, jenom přišel dotazník!
více pracovních příležitostí pro invalidy přímo ve městě by to chtělo
otřesný stav chodníků
ne
snad to vše k něčemu konečně bude
kouření, pití alkoholu na veřejných místech
špatný stav silnic
přimlouvám se o postavení přístřešku pro zpěváky a hudbu na půlnoční
v zimních měsících čistota ovzduší, nevhodná paliva (dřevotřísky, guma,
umělá hmota). Nedostatečný postih (pokud vůbec nějaký).
omezit otevírací dobu hospod (žádný nosntop)
Uzavřít uličku pod farou a využívaj jen pro děti MŠ ap.(dá se řešit
organizačně). Nyní místo, kde kouří a fetuje mládež.
Parkovné ze sídliště by se mělo vracet zase do sídliště!!
Jsou ulice, kde není osvětlení , např. Lidická ulice (část) k ulici 1. máje
hodnotím práci zastupitelstva kladně
moc drahá voda, čím více šetřím, tím více platím, nejdražší ve SK
dodělání kanalizace v lokalitách, kde už měla dávno sloužit
v hrozném stavu jsou vozovky vedlejších ulic
chybí kanalizace v některých lokalitách
ordinační hodiny paní MUDr. XXX neodpovídají skutečnosti
horní a dolní Hamiro, volný prostor vedle Podlahového ráje
děkuji radě i zastupitelstvu za započaté změny
ostuda města jsou chybějící kanalizace!
osvětlení parku u polikliniky + lavičky
umístění veřejného osvětlení v místním parku u polikliniky, lavičky
sochu rudoarmějce odstranit, nahradit kamenným křížem od kostela
Panny Marie
Je škoda, že park u kaple sv. Isidora je k ničemu (bez laviček, hrozné
chodníky). Tohle místo by byl krásný in-line park, stačil by kvalitní povrch
po obvodu. V létě se tu setkávají pochybné existence a večer se tu bojím.
vyměnit sochu Rudoarmějce za kamenný kříž od kostela Panny Marie



chodníky na Žižkově náměstí
chodníky - Žižkovo náměstí
Nelíbí se mi parčík u kostela Československé církve husitské
(neudržovaný)
informační středisko byly vyhozené peníze, informace mohly být
poskytnuty v knihovně nebo v kulturáku
Zlepšit kvalifikovanost zaměstnanců MěÚ.
Ostudou města - radnice - jsou dva lidé. Pan XXX a paní XXX.
Často nefunguje osvětlení v ulici Máchova (býv. mšecké sídliště)
v dotazníku jsou chyby obsahového a formálniho charakteru
zaměřte se na řešení drogové problematiky !
dříve se víc investovalo do města, te- se vedení radnice věnuje
kanalizacím a asi nemá čas na ostatní! Takova lokalita u kaple Sv.isidora je
strašná, žádná údržba parku a lavička v katastrofalním stavu.
Nedostatečné osvětlení parku (pouze 1 svítilna). Práce MP je nedostatečná
v sobotu (diskotéka), což se městští policisté "bojí" naší zlaté mládeže?
více pochopení, méně vyhlášek a nařízení
velmi málo pracovních příležitostí
Bydlíme v nové zástavbě za školkou U Lesíka 5 let a bydlíme vlastně pořád
na staveništi. V létě plno prachu a když prší, je to tady jenom na holiny.
Když jezdíme kolem, tak vidíme jak to vypadá jinde, kde se staví, že jsou
tam hotové komunikace, než se začne stavět. Nemusíme ale chodit daleko,
u hřbitova je to také. Není zde ani koncepce, jak by mělo v budoucnu okolí
vypadat. Nejdřív se udělá osvětlení, a potom na straně, kde je osvětlení, se
udělají chodníky, takže v zimě není možné chodníky udržovat, stroje se
tam nedostanou a v zimě jsou chodníky tudíž nepouživatelné a chodí se
stejně po silnici. Te- se začaly dělat předzahrádky, uvidíme, kdo je bude
udržovat, jestli město, nebo ten, kdo je udělal, pochybuji, že všichni, kteří
je mají před domem. Také vizitka města jsou ruiny domů nebo parcely na
stavění (celé léto neposekané), které někdo koupí a dál už se o ně nestará,
hrozně to hyzdí město.
nedostatek laviček v sídlišti
důslednější kontrola psích známek
proč pořád kocourek a bios a náměstí se odkládá
Instalovat autobusovou zastávku u Benzinky směr Rakovník s cenou
jízdneho jako má mestská doprava a né s tarifem 9 Kč od polikliniky -
Plackého
jak se dozvíme výsledky ankety a hlavně jaká budou nápravná opatření,
děkuji
místo ošklivého objektu hamira zbudovat v tovární ul. zoopark + park
nemáte to s námi jednoduché, děkuji za zájem o žití v našem městě.
hodně zdaru. občanka ns
celkový postup k lepšímu
kolik má příslušníků MP a kde je možné je vidět - mimo auta, a jaká je
náplň jejich práce



nelíbí se mi všudypřítomné psí výkaly, a. si každý majitel po posu uklidí
u paraplíčka se schází fetáci
kulturní dům by mohl být využit i na kino
chybí zeleň, lavičky, odpadkové koše
nevyplněno
holuby v Texasu!!!
Nedostatek pracovních míst.
výstavba kruhového objezdu u Lidlu
kromě obyvatel u penny by tutro zastávku plně využilo SOU Nové Strašecí
Kontrolu psů i psích známek. Lidi neplatí za psy!
více odpadkových košů!
Další problém odpolední zavírání pošty na dvě hodiny!!!
Město jako celek vypadá hezky, až na povalující se psí výkaly.
Neničit plac u památečného stromu! Hřiště jsou nevyužita.
Město nevyužívá turistický potenciál, neporopaguje se jako např. brána do
Křivoklátských lesů, ve městě není možnost ubytování pro turisty,
návštěvníky.
stav chodníků je v žalostném stavu
Myslím, že by bylo vhodné vylepšit vzhled Palacké ul. (ty proluky).
lavičky v parku u sídliště
špatný úklid města TS
A. do řízení města nemluví moc lidí - např. pan BUREŠ
velmi nebezpečný výjezd ze zahrádkářské kolonie Mackova hora
nebezpečný výjezd od rozhledny
nutno rozšířit nádoby na psí exkrementy. Postihnout majitele psů
MěP ano, ale ve městě moc vidět není - pochůzkáři
město jako celek působí velmi neupraveně, špinavě
sochu Rudoarmějce přestěhovat na hřbitov
Radnice by si zasloužila natřít.
Vietnamci pryč z náměstí
děkuji za možnost vyjádřit se k tomu, co se děje ve městě, vnímám to jako
dobrý krok k otevřenosti vedení města. 
Nic nedělejte! Město to nepozná.
Mrzí mě "zahlcené" město prodejnami našich vietnamských spoluobčanů.
Pokud člověk shání např.boty a nevybere si v jediné nevietnamské
prodejně,je odkázán někam dojet....
Velký problém s nedořešenou měststkou kanalizací.
Doufám, že se opravdu něco začne dít hlavně kolem komunikací.
Děkuji všem radním a některým zastupitelům za práci pro město; všem
lidem pracujícím dobrovolně pro město v různých sdruženích, komisích i
jen tak.
Zatím je to jen takový můj nápad, který jsem dál nerozvíjel. Provozuji web
osob se sluchovým postižením www.kochlear.cz. Tyto stránky byly vybrány
Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do
budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou



archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní
bibliografie a katalogu NK ČR. Protože jsem mezo osobami se sluchovým
npostižením velmi aktivní, napadlo mě, zřídit ve Strašecí jakési centrum.
Hlavně pro lidi ohluchlé a přicházející o sluch věkem je toho v celé
republice jako šafránu. Nějaké fyzické místo asi ne, ale třea jakýsi "sběr
informacví", třeba v knihovně (starší lidé nemívají často ani počítač) a s
oním "centrem" bych zase komunikoval já (a zprostředkovaně třeba
odborníci - kontakty mám). Nemám to celé vymyšlené, jak by to mělo
fungovat. Prostě zatím mám jen ten nápad. Bylo by to nejvíc asi právě pro
ty seniory, co ani nemají počítače a funkční pro širé okolí města.
V podstatě si myslím, že jdete správným směrem, jen tak dál.
Dekuji!
myslím že tato anketa byl dobrý nápad zjistit jak jsou občané spokojeni :)
jen tak dál
Při změnách územního plánu by měli mít občané dostatečné informace ke
každému důvodu změny a možnost vyjádření - jedná se o změny, které se
dějí nepříliš často a ovlivňují vzhled města do budoucnosti.
zlepšit a zefektivnit práci odborů a úředníků MěU
Obtěžují mě načerno vylepené letáky, které hyzdí okolí města a poškozují
poctivé podnikatele. Myslím, že by městská policie na tento černý výlep
měla sama od sebe reagovat a ne bez povšimnutí jen okolo projíždět
služebním vozem.
Velkým přáním by bylo zahájení trestních řízení k potrestání zlodějů z
minulých vedení města za vytunelování městského majetku - rozkradení
vodovodů, kanalizace, různých budov a pozemků.
Jako prioritu č.1.) KANALIZACE V PECÍNOVĚ,poté můžeme zodpovědně
hodnotit.
Máte moji velkou podporu ve své náročné práci.
stav některých městských komunikací je žalostný, Městská policie má s
ohledem na vynaložené náklady mizivý efekt
Psí exkrementy v naší ulici mě hodně vadí, pořád je uklízím.
Bohužel ve městě se prosazuje více drog a mladých, které tyto látky
používají, město by mělo proti tomu začít bojovat. Rodiny s dětmi se bojí
o svoje děti.
Prověřit všechna korupční podezření na bývalého starostu j. Kleindiensta,
poškozují město.
Již spoustu let je nám slibována kanalizace,které jsme se do současnosti
nedočkali.Ačkoliv jsme čtvrtí blízko náměstí, v tomto ohledu jsme čtvrtí
zanedbávanou.
nové vedení radnice se zdá být mnohonásobně lepší než předchozí,
korupční jednání představitelů města, všeobecně známé z minulosti, zdá
se pokleslo či zcela vymizelo.díky
Inspirovat se městy s obdobnou velikostí a možnostmi. Prům. zóna, prac.
příležitosti, kulturní a sportovní vyžití občanů, správa komunikací.
nesouhlasím s dotací různým sportovním oddílům - např. fotbalistům. Po



té by se měly dotovat další zájmové aktivity - např. u ZUŠ. Doporučuji
dotace oddílům zrušit.
Pokud nejsou jasne popsane situace, ktere se mi nelibi, rad je samozrejme
vysvetlim. Kontaktovat me muzete na tel. XXX. Dekuji XXX
držím palce vedení ve snaze zprůhlednit oblasti jako kanalizace,
teplárenství
Děkuji za příležitost vyjádřit své názory. Mám velkou důvěru v to, že s
informacemi naložíte co nejzodpovědněji.
ve městě funguje spousta kroužků, aktivit, cvičení v DDM, poliklinice,
soukromých doučovatelů jazyků a jiných předmětů, je tu i spousta
živnostníků, podnikatelů adt. všichni tito i další by si mohli na stránkách
města udělat svoji neplacenou vizitku / příp. pro prodnikatel lehce
placenou/. Nikde takovýto ucelený "přehled" není . A to je škoda
Jsem moc ráda za možnost se takto vyjádřit. Určitě má smysl takového
ankety dělat, třeba v periodicky. Určitě bych ráda věděla výstup z této
ankety a nastavení priorit (určitě jen např. 3, aby nebylo priorit hodně)
Obnovení komunikace od ČOV směrem k Texasu. Nevím proč je na ní
zakázán vjezd dopravní značkou - nákladní auta co jedou zejména od
ČOV zbytečně jezdí přes centrum města (Žižkovo n.) a komplikují dopravu.
skoda, ze diky "hospodareni" minulych predstavitelu mesta je NS v
podstatne horsi kondici nez napr. Stochov
umístit zákaz zastavení v Jungmannově a Molkové ulici - je těžko
průjezdná, zvláště v zimě při sněhu
Příště otázky jasně formulovat a neptat se na 2 věci najednou
(Na zvláštním listě:) 1) Mám připomínku k ceduli konec města, která má
být až za posledním domem a nevyčlenit poslední dům k Rynholci. Tato
ulice byla celá ČSA a nyní má poslední dům označení "u silnice na
Rynholec". To si myslím, že může vymyslet jen nějaký magor. A dále
pokud pracovník z investičního odboru dělal smlouvu na opravu zákopů
pro práci přívodu vody do Nového Strašecí - Veolia - má tak učinit i u
posledního domu, a ne, že TS, které toto prováděli, řeknou, že to není ve
smlouvě. Paní má nyní problém, když tam zajíždí fekální vůz - proboří se.
Ono takovéto jednání nezodpovědného jednoho pracovníka z odboru
investic padá na hlavu vedení města - protože jste stejní jako to předešlé.
Musela jsem to napsat, protože vím, že se snažíte dělat věci pořádně, ale
takovéto věci kazí Vaši snahu. 2) Zabudovat zábradlí u vchodu do NKC
alespoň na jedné straně. Pro špatně chodící je to velice obtížné a
nebezpečné /hrozí pád/.


