
S čím jste v Újezdě nad Lesy 

spokojeni

počet 

odpovědí

dopravní spojení (vlak, autobus, minibus na nádraží, linka 251) 17

Klánovický les, kvalitní životní prostředí (zeleň, příroda) 16

11

10

se vším 9

dětské hřiště a skatepark (dostatek a kvalita) 6

klid 5

přístup MČ k problematice obce (otevřený prostor názorům lidí) 4

3

základní škola 3

možnost grantů od MČ (na zájezdy a akce) 2

mateřské školy (např. MŠ Rohožník) 2

bezpečné prostředí 2

knihkupectví 1

cyklostezky 1

sportovní vyžití 1

vyloučení kamionové dopravy 1

spolupráce městské části s MŠ a ZŠ 1

navýšení počtu strážníků (bezpečný příchod do školy od úřadu) 1

semafor u školy 1

mimoškolní činnosti, dětské akce 1

minimum nepřizpůsobivých lidí 1

sekání trávníků 1

aktivní občanská společnost  (újezdská komunita, volnočasové aktivity, filmový klub, 

skautské oddíly, kulturní akce, činnost místních organizací, vzdělávání pro seniory)
občanská vybavenost (hezký komplex prodejen u Penny marketu, restaurace, služby,

dostatek obchodů a jejich zásobování)

velká pochvala organizacím KAS (Klub aktivních seniorů) a SPSCH 

(Svaz postižených civilizačními chorobami)

Akce ŽZ - dotazování před Penny, Lidlem, Albertem dne 23.4.2014, celkem odpovědělo 69 občanů



S čím jste v Újezdě nad Lesy 

nespokojeni

stav silnic, chybí chodníky, špatně vyřešená hlavní křižovatka 28

hustá  a hlučná doprava, dopravní zácpy 16

kasino na Rohožníku 14

vandalství (sprejování budov, ničení naučné stezky, poškozování veřejného majetku,

nepořádek v lese, ničení zastávek a odpadkových košů, monitorovat kamerami ZŠ - zamezit poškozování fasády) 13

městská hromadná doprava (špatně návazné spoje MHD, dlouhé intervaly BUS 163, 

posílit spoje, nedostačující doprava Rohožník - Palmovka, vrátit linku 109) 12

nízká kapacita ZŠ a MŠ 9

podporovat vybudování obchvatu, trvalý zákaz průjezdu nákl. aut (i v Zaříčanské ul.) 7

veřejná zeleň a pozemky ve správě úřadu, odpadky, péče o lesík na konečné BUS na Rohožníku, sekání trávy, 

zkulturnit 6

volně pobíhající psi (i na místech, kde si hrají děti), málo sáčků na psí exkrementy 6

více kulturních akcí pro mladší generaci, vznik volnočasového klubu, lépe využít polyfunkční dům,

málo kulturního vyžití (taneční zábavy) 6

kácení v Klánovickém lese (ve Škvorecké oboře jsou některé stromy napůl vyvrácené

- nebezpečí pádu), lesní cesty a stezky jsou některé ve špatném stavu 5

chybí cyklostezky, vybudovat systém " chráněných" ulic pro pěší a cyklo (např. okruh okolo Újezda) 4

nízká bezpečnost, slabá osvěta v sebeobraně pro seniory i mládež 3

umístění pošty (její dostupnost) 3

změnit místní zastupitelstvo 3

expandující výstavba bez urbanismu 2

údržba komunikací 2

obsah a rozsah knihovního fondu v místní knihovně 2

Albert 2

chybí kroužky pro náctileté, centrum pro mládež 2

více obchodů 2

více hřišť, veřejná sportoviště 2

větší informovanost a zájem občanů o dobrovolnictví (např. posílením občanské výchovy ve škole), větší 

zapojení občanů o vzhled nejbližšího okolí (předzahrádky, ulice…) 2



zřídit prostor pro volné pobíhání psů (mimo sídliště) 2

více hlídek Městské policie v terénu 2

nedostatečný kontakt s občany 1

Blatov - rozježděné silnice od BUS 260 1

chybí centrum (nebo více menších), oáza klidu např. ve formě parku 1

truhlíky před polyfunkčním domem (rostliny seschlé, nezalévané, ostudné) 1

volné zpustlé prostranství v Lišické 1

nepříjemné pracovnice u pasů na úřadu 1

přístup do ZŠ v ranní dopravní špičce 1

chybí místnost pro setkávání místních spolků 1

černé skládky 1

nedořešený stav skautské klubovny 1

chybí přechod pro chodce na Blatově naproti Pizzerii 1

stav nástupní zastávky u trafiky (BUS Újezd nad Lesy) 1

nedostatek semaforů 1

chybí pečovatelský dům 1

fotbalové hřiště (tenisové kurty) 1

zrušit plánování dálnice 1

chybí koupaliště 1

kontakt voleného zastupitele se svým volebním obvodem 1

vybudovat podchody pod kolejemi z důvodu propojení cest z Újezda do Klánovic, zrekonstruovat stávající 

podchod 1

snížení vozovky na okolní terén včetně zazelenění 1

automat na jízdenky MHD na sídl. Rohožník 1

větší pravomoc odborníkům - menší politikům 1

větší informovanost rodičů o problému kouření a drog na ZŠ 2. st. 1

lékařská vybavenost 1


