problémů libuše a písnice
Už víme, jaké jsou...
Souhlasíte s nimi?

anketa
Níže uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany v dubnu 2013.
Anketní lístek, který máte před sebou navazuje na tuto diskusi.
Všichni obyvatelé Libuše a Písnice mají možnost se vyjádřit k uvedeným námětům a připojit svůj názor.

Prosíme označte dva problémy, které upřednostňujete.

Anketa je otevřená pro hlasování do 6. června 2013.

Regulovat a usměrňovat novou výstavbu v dlouhodobém horizontu (50 let)
Zamezit prodeji a distribuci drog na území městské části
Vybudovat venkovní sportoviště pro všechny věkové kategorie
Navrátit sochu „Alenky“ zpět před Základní školu Meteorologická
Vyčistit rybník Obecňák a pravidelně ho vyvážet jednou za dva roky
... problémy nejsou
Podpořit otevření nové prodejny potravin ve staré Písnici (včetně bio nabídky)
prioritně řazeny
Sjednotit úřad do jedné budovy
Vyhledávat a zveřejňovat grantové výzvy
Instalovat bezpečnostní kamery na kritická místa
Zaměřit se na osvětu majitelů psů, zvýšit kontroly Městské policie
Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici, včetně kruhového objezdu na křižovatce s Kunratickou spojkou (například
zpomalení deformací směrového vedení)
Řešit i nadále otázku společného soužití s vietnamskou komunitou
Zajistit dodržování rychlosti 40 km/h v ulici Libušská a Meteorologická v Libuši (např. řídit provoz dalšími semafory, instalovat ukazatele okamžité rychlosti, vybudovat další přechody pro chodce)
Zpracovat přehled poskytovaných služeb v objektu Sapy a v městské části
Vybudovat venkovní kamerový systém a napojit všechny školy na pult centrální ochrany (PCO) Městské policie
Problém, který zde není uveden: ..........................................................................................................
Dotazník je také uveřejněn k přímému vyplnění a odeslání na adrese
www.praha-libus.cz, můžete ho i zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4, nebo odevzdat v těchto sběrných místech:
Libuš: kancelář starosty ÚMČ Praha-Libuš / odbor správní a školství
ÚMČ Praha-Libuš / MŠ K Lukám / MŠ Lojovická /
ZŠ Meteorologická / Klub Senior / T. J. Sokol Libuš;
Písnice: MŠ Ke Kašně / MŠ Mezi Domy / ZŠ L. Coňka /
sídliště Písnice Klub Junior / Mateřské centrum Kuřátko /
prodejna Albert – sídliště Písnice.
S výsledky budete seznámeni v místním Časopise U nás
a na webových stránkách www.praha-libus.cz.

Mám zájem být informován/a o dalším rozvoji
městské části a zván/a na veřejná projednávání:

Jméno a příjmení:.....................................................................
Bydliště:........................................................................................
E-mail:...........................................................................................

