Další náměty a požadavky občanů
(Náměty a připomínky jsou bodovány jedním bodem. Číselná hodnota vyjadřuje počet požadavků)

Byty pro seniory - se službami
Vyčištění Lodrantky a regulace
Oprava + rozšíření veřejného osvětlení

22
20
12

Osazení radaru na měření rychlosti + kontrola
rychlosti, omezení kamionové dopravy
Byty ze školky v Litětinách
Oprava dlažby na hřbitově v HR
Autobusová zastávka u zdravotního střediska

9
6
6
6

Skladové prostory/ubytovna v budově
samoobsluhy v Litětinách
Nová výsadba zeleně
Stravování pro občany
Údržba lávek
Senior centrum, centrum služeb
Cyklostezka na Holice
Nový plot u hřbitova v Komárově
Koupaliště za sokolovnou
Prodejna potravin v Litětinách
Schránky na psí exkrementy
Kompostárna
Rozšíření otevírací doby sběrného dvora

5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3

Vydláždění chodníků k lávkám
Vybudování vodní nádrže za ČOV
Vyčištění požární nádrže v Komárově
Dům dětí a mládeže ve školce v Litětinách nebo v samoobsluze
Nová mateřská škola
WC na hřbitově v Horní Rovni
Lavičky na hřbitově v Horní Rovni
Zlepšení zimní údržby
Zvýšit počet obecních bytů
Pozemky na výstavbu
Častější odvoz sběrných míst - navýšení kapacity
Úprava cestiček mezi hroby
Rekonstrukce zvonice v Horní Rovni
Lépe komunikovat ceny stočného
Aktualizace WWW stránek
Kontejner na hřbitov do zadní části hřbitova
Zubní lékař
Recyklace bio odpadu
Parkoviště před hasičskou zbrojnicí v DR
Značení pozor děti v Komárově ke hřbitovu
Zastřešení zastávky v Komárově
Obecní doprava
Chodník od kostela v Komárově

Jesle
Údržba 15.ulice
Muzeum historie obce a školy ze zvoničky v Litětinách
Podpora sportovních oddílů
Údržba silničních vpustí
Oprava točny v Litětinách
Úprava malé strany v Litětinách
Údržba zeleně kolem potoka
Zákaz sekání … na jeden den v týdnu
Úklid na malé straně
Upravit drážní zahradu
Prodejna potravin v Komárově
Upozornění na pohyb dětí při vjezdu do Komárova
Oprava střechy - zemědělská škola
Možnost placení popelnic a ostatních poplatků z účtu
Cyklostezka na Ředice

