
Lokalita Poznámky a přání

Radlice

Bophužel, takto sestavený dotazník vám nepřinese žádné naše podněty, např. by 

chtělo - zařadit -nejlepší akce -nová autobusová linka 158 - nejhorší akce : plácek 

před Albertem pro nic, na nic (ale asi dosti drahý) - návrh na úpravu výstavby 

Smíchovského areálu bez 2 kancelářských objektů, které jsou předimenzovány

Košíře

Katastrofální doprava automobilů z Vidoule dolů na Plzeňskou ulici. Tam přibývají 

domy, ale sjezd na Plzeňskou je pouze jeden

Košíře

Bude také MČ P5 řešit zdravotnictví? Disponuje přeci 2 poliklinikami! Kdy 

konečně budou realizovány projekty z participativního rozpočtu, které vymysleli 

občané?

Košíře

Vím, že to není ve vaší gesci, ale přece jen, nejdůležitější je dostavba Radlické 

radiály. Z místního - chodník u kostela v Nepomucké ulici a revitalizace 

Košířského náměstí! - chodníky. Zeď u parku obratiště Kotlářská, tamtéž obnova 

obrubníků, cest atd.

Košíře

Radlická radiála!!! Chodník u kostela svatého Jana Nepomuckého, revitalizece 

chodníky - parčík Košířského náměstí (tragédie), park - obrubníky  - cesty - opěrná 

zeď v oblasti Kotlářka (obě strany), P.S. Srovnejte park na náměstí 14. října, na 

Arbesově náměstí, Santošku a parčík na Košířském nám. A na Kotlářce! Proč???

Barrandov

Velmi bychom uvítali, kdyby se MÚ Praha 5 věnoval důsledně zoufalé situaci 

časově neúnosné rekonstrukce tramvaj. Spojení na Sídliště Barrandov + rušení 

spojů autobusů. Řešte BĚS a DĚS u nádraží Smíchov

Barrandov

Barrandov požaduje: 

1) střední školy

2) kulturní centrum

3) dům pro seniory

4)parkovací dům

5) hasiče - centrum

6)sociální centrum

7)malé obchody

8) divadlo

9) kino

Smíchov

Město Praha 5 zavedlo daně na parkování na ulici. Takže se nelze dostat k 

vlastnímu domu ani při stěhování. Doprava na Malvazinky je čím dále horší. Od 

Jinonic se valí auta nepřetržitě, zamořené prostředí a hluk. Proč ještě pořád není 

Pražský okruh?

Smíchov

Tento dotazník není věcný pro řešení problémů. Domnívám se, že takové 

křížkování nic neřeší.


