
ANKETA

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

Jméno a příjmení: ..........................................................

E-mail: ................................................................................

Níže uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany v dubnu 
2015. 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.

PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE

Dotazník je uveřejněn k přímému vyplnění a odeslání na internetové 
adrese www.praha-libus.cz. Rovněž je možno tento vyplněný anketní 
lístek zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 
Praha 4, nebo odevzdat do sběrných boxů na následujících místech:

Libuš: ÚMČ Libušská 35 – kancelář starosty, ÚMČ K Lukám 
664 – odbor správní a školství, MŠ K Lukám, MŠ Lojovická, ZŠ 
Meteorologická, Klub Senior, T. J. Sokol Libuš
Písnice: MŠ Mezi Domy, ZŠ L. Coňka, sídliště Písnice – Klub Junior, 
MC Kuřátko, MŠ Ke Kašně, prodejna Albert – sídliště Písnice
S výsledky budete seznámeni v časopisu U nás a na webových 
stránkách MČ Praha-Libuš.

 Revitalizovat prostor před prodejnou Albert na sídlišti Písnice

 Otevřít pobočku České pošty v areálu Sapa  

 Postavit trasu D pražského metra 

 Zajistit příležitosti k setkávání maminek a dětí z různých kultur

 Požadovat důslednější kontroly městské policie směrem k majitelům psů a znečišťování veřejných prostor

 Zajistit na území městské části více laviček

 Pořádat více kulturních akcí pro občany ( jazykové kurzy, PC kurzy, taneční večery, akce v Sapě,  
akce na prostranství před prodejnou Albert na sídlišti Písnice)

 Vypracovat pro městskou část urbanistickou studii

 Opravit a vybudovat komunikace ve staré Písnici

 Zvýšit počet odpadkových košů v Modřanské rokli (území je ve správě Lesů hl. m. Prahy)

 Nezprovoznit sjezd na Dolní Břežany ze silničního okruhu kolem Prahy

 Vybudovat komunitní centrum jako místo potkávání se různých kultur (zajistit zde různé druhy vzdělávání,  
např. v odlišném způsobu života, soužití sousedů v panelových domech)

 Řešit dopravu pro cyklisty – zakomponovat do projektů na rekonstrukci komunikací dopravní opatření ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů, vyznačit cyklotrasy po méně dopravně zatížených komunikacích

 Zpřístupnit hřiště Skalská pro sportovní aktivity veřejnosti

... problémy nejsou 
prioritně řazeny

Prosíme označte DVA PROBLÉMY, které upřednostňujete.  
Anketa je otevřená pro hlasování do 14. června 2015 a je anonymní.


