
ANKETA
2017

Uvedené priority vyplynuly z veřejné diskuze s občany v dubnu 
2017. Anketní lístek, který máte před sebou, navazuje na tuto 
diskuzi. Všichni obyvatelé Libuše a Písnice mají možnost 
vyjádřit se k uvedeným námětům a připojit svůj hlas. 

JAK HLASOVAT

– Máte v ní možnost upřednostnit  , 
nebo naopak upozadit  některou z priorit.

– Máte k dispozici celkem šest hlasů, které můžete 
libovolně rozložit mezi jednotlivé priority.

– Prosíme, zakroužkujte   , nebo    ; 
maximálně šest priorit, aby byl anketní lístek platný.

Anketa je otevřená pro hlasování  
do 30. června 2017  

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: ............................................................................................

Podpořit prevenci rizikového 
chování u dospívajících 
posílením hodin ve školách

Postavit legální zeď (nebo využít 
stávajících) oficiálně určené pro 
graffiti

Provádět kontroly u fyzických 
osob na spalování odpadu

Urychlit „obchvat Písnice“

Vybudovat hřiště na pétanque 
v ulici na sídlišti Na Domovině

Vybudovat víceúčelové prostory 
(společenské a sportovní) ve 
staré Písnici

Vybudovat zvoničku/kostel ve 
staré Písnici

Zachovat supermarket potravin 
na sídlišti Písnice

Zajistit časté kontroly 
nebezpečných provozoven

Zklidnit dopravu (dodržování 
rychlosti) v ulici Libušská 
v Libuši a Písnici

Zlepšit prostory a služby  
České pošty

Zlepšit informovanost o možných 
odběrech a rozvozech obědů

Zřídit automaty na školách na 
zdravou výživu

Zvýšit intenzitu hlídek MP 
v nočních hodinách

Priorita, která zde není uvedena:

NAVRŽENÉ PRIORITY 2017

Priority jsou řazeny abecedně


