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Uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany 
v květnu 2016. Anketní lístek, který máte před sebou, nava-
zuje na tuto diskusi. Všichni obyvatelé Libuše a Písnice mají 
možnost vyjádřit se k uvedeným námětům a připojit svůj hlas. 

JAK HLASOVAT – pozor, letos nová forma hlasování! 

– Máte v ní možnost upřednostnit  nebo naopak 
upozadit  některý z problémů. 

– Můžete využít plusové (4) a minusové (2) hlasy. Za 
každé dva plusové hlasy můžete udělit jeden minusový 
hlas. Políčka pro hlasy jsou označena  a  . 

– Prosíme označte čtyři problémy s políčkem , a dva 
problémy s políčkem . 

Poslední řádek je volný pro návrh jednoho problému, který 
v seznamu není uveden. 

Anketa je otevřená pro hlasování  
do 15. června 2016 a je anonymní. 

Dotazník je v nové hlasovací verzi zveřejněn k přímému 
vyplnění a odeslání na webových stránkách městské 
části www.praha-libus.cz a   Městská část Praha-Libuš. 
Vyplněný anketní lístek je možné 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 s RVJ v Písnici, sídliště Písnice 
– Klub Junior, RC Kuřátko, MŠ Ke Kašně, prodejna Albert – 
sídliště Písnice

S výsledky budete seznámeni v časopise U nás a na 
webových stránkách MČ Praha-Libuš.

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

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

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

  
Intenzivně regulovat developerské 
projekty

  
Umístit na veřejná prostranství cedule 
upozorňující na povinnost uklízet psí 
exkrementy

  
Iniciovat odstranění nepovoleného 
ubytovacího zařízení v ulici V Lužích

  
Vybudovat víceúčelové sportoviště ve 
staré Písnici

  
Pokusit se zajistit v městské části 
praxi očního lékaře

  
Vybudovat naučně-informační 
stezku městskou částí pro turisty 
a cykloturisty

  
Prodloužit časový interval světelné 
signalizace (signál zelená) na přechodu 
pro chodce přes ulici Meteorologická

  
Zabývat se vroblémem častého střídání 
ošetřujících lékařů ve zdravotním 
středisku

  
Zlepšit úklid veřejných (zejména 
travnatých) ploch na písnickém sídlišti

   Zřídit na Libuši nebo v Písnici knihovnu

  
Prověřit možnost zajištění domácího 
ošetření pacientů praktickým lékařem

  
Snažit se vybudovat ve staré Písnici 
společenskou místnost

  

Provést kompletní rekonstrukci 
Libušské ulice ve staré Písnici, včetně 
kruhového objezdu  
Libušská x Kunratická spojka 

  
Požadovat zkrácení intervalů 
autobusových linek č. 113, 197

problém, který zde není uveden:

NAVRŽENÉ PROBLÉMY 2016

Problémy nejsou prioritně řazeny.


