NAVRŽENÉ PRIORITY 2018
ANKETA 2018

Dodržovat rychlost na
Libušské ulici – úsek
Jalodvorská – Dobronická
Ozelenit betonovou zeď
před ZŠ Meteorologická
Převést ulici Okrová do
veřejné správy
Revitalizovat náměstíčko
v Písnici (možnost
kulturních akcí, trhy)
Vybudovat chodník mezi
sídlištěm Písnice a starou
Písnicí

Uvedené priority vyplynuly z veřejné diskuze s občany
v dubnu 2018. 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.
, nebo
;
– Prosíme, zakroužkujte
maximálně šest priorit, aby byl anketní lístek platný.

Anketa je otevřená pro hlasování

do 30. června 2018
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.

Vybudovat tělocvičnu při
písnické škole – komunitní
centrum ve staré Písnici
Vytvořit parkovací
kapacity u metra D
Vytvořit přirozené
centrum obce
Zajistit klidovou
zónu MČ – oblast Na
Jezerách (místo výstavby
multifunkčního hřiště)
Zajistit pomoc s dovozem
potravin z potravinové
banky – nepohybliví
sociálně slabší občané
Zajistit uzemní rozvoj
v okolí metra D
Zřídit stálý kulturněspolečenský prostor na
Libuši
Zřídit volnočasový klub
pro mladé
Zvýšit četnost odvozu
separovaného odpadu
Priorita, která zde není uvedena:

Mám zájem být informován/a o dalším rozvoji městské
části a zván/a na veřejná projednání:
Jméno a příjmení:...............................................................................................
E-mail:........................................................................................................................

Priority jsou řazeny abecedně

