MČ Černošice

1. Vztah s MČ Lipence: ambivalentní, silný
Komunikace zastupitelstva Černosic a Lipenců není ideální, jak je patrné na příkladu neshody při řešení odpovědnosti za lávku mezi obcemi.
2. Zbraslav a Radotín: dobrý, silný
Se Zbraslaví jsou Černošice zajedno co se týče představy zachování přírodního charakteru území.
3. Velkotržnice: špatný, slabý
To se odráží i v postoji vůči ekonomickým aktivitám jako je velkotržnice.

Občané Lahovic a Lahoviček

1. Kámen Zbraslav: ambivalentní, slabý
Obyvatelé Lahovic založili v reakci na trvalou hrozbu spolek Postiženi povodněmi, prostřednictvím něhož se snaží mj. čelit záměrům ohrožujícím jejich domovy (zejm. těžba).
2. Zbraslav: dobrý, silná
Zastání se jim dostalo zejména u zbraslavského zastupitelstva, někteří to vidí jako snahu o politický vzestup.
3. Golf lahovičky: špatný, slabý
Provozovatele golfu a vlastníka významné části pozemků sdružení nekontaktovalo; na vině je pošramocená pověst.

Majitelé pozemků

1. Černošice: ambivalentní, nespolupracují
Území údolní nivy a vlastního soutoku je typické roztroušenou vlastnickou strukturou; vedle majoritního vlastníka rodiny Bartoňů mohou i majitelé menších pozemků ovlivňovat co se zde uskuteční. Jejich problémy však hlavně souvisí s asymetrickou pozicí vůči úřadům a samosprávám, vymáhajícím plnění předpisů bez jakékoliv kompenzace.
2. Spolek Postiženi povodněmi - ambivalentní, silný
Jedním z dnešních problémů soutoku jsou zanedbané pozemky, některé však majitelé propůjčili bezplatně k užívání, když shledali, že jim majetek není k ničemu. Tato forma soužití se velmi
osvědčila, jak dokládá působení členů spolku Postiženi povodněmi v Lahovicích. Někteří však obviňovali tyto vlastníky z prospěchářství, když souhlasili s těžbou na svých pozemcích.
3. Kámen Zbraslav: ambivalentní, slabý
Místní těžební společnost si účelově svolala dotčené vlasníky do restaurace kde je žádala o svolení vyjednávat o jejich majetku.

Kámen Zbraslav

1. Zámek: symbióza, silná
Největším spojencem zbraslavské těžební společnosti je rodina sídlící na zámku, se kterou se cítí být v dlouholeté symbióze.
2. MČ Radotín: dobrá, silná
Radotínskou radnici dává podnik za příklad dobré spolupráce a vzájemného porozumění,..
3. MČ Zbraslav: špatná, nekomunikují
..zatímco se současnou radnicí Zbraslavi jsou v ostré opozici. Viní zastupitele z populismu a z neochoty vést konstruktivní diskuzi.
4. Spolek Život na Soutoku: špatný, nekomunikují
Vedení firmy se ostře vyhrazuje proti odborníkům ze spolku Život na soutoku, kteří velmi aktivně bojují proti veškeré těžbě. Vidí je jako účelné nástroje ve službách zbraslasvké radnice.

Velkotržnice

1. MČ Lipence a MČ Radotín: dobrý, silný
Samosprávy Lipenců, Radotína i Chuchle chápou velkotržnici jako velké pozitivum, zejména s ohledem na zaměstnanost.
2. MČ Zbraslav a Černošice: ambivalentní, nespolupracují
Zbraslav společně s Černošicemi stojí proti setrvání velkotržnice, zejména ze strany Zbraslavi není ochota vést dialog.
3. Zámek: dobrý, silný
Ředitel velkotržnice má plnou moc nad pozemky, které patří šlechtické rodině, tudíž se kromě prodeje může chovat jako majitel.

MČ Zbraslav

1. Velkotržnice: špatný, Zbraslav v opozici
Zbraslavská radnice se jednoznačně staví proti setrvání velkotržnice a nepřipouští zde žádnou diskuzi.
2. Golf lahovice: špatný, slabý
S většinou podnikatelů jsou zastupitelé také rozhádaní, a někdy je berou jako své protivníky.
3. MČ Černošice: dobrý, silný
Politika Zbraslavi se po posledních volbách výrazně přeorientovala na prosazování rekreační funkce území a obdobně jako Černošice postupovala ve směru proti setrvání ekonomických aktivit. K jejich snahám se ostatní obce staví poněkud odtažitě.
4. Lipence a Radotín: ambivalentní, silný
Současné zbraslavské zastupitelstvo vychází velmi dobře s obyvateli Lahovic, a snad i jejich volební úspěch vychází z politiky zaměřené na reprezentaci podobných nespokojených hlasů.
5. Spolek Postiženi povodněmi: dobrý, silný
Členové spolku Život na soutoku iniciovali v minulosti četné akce proti těžbě štěrkopísku ve Zbraslavi i v Radotíně. Součástí spolku jsou i velmi aktivní odborníci, kteří velmi důrazně varují
před plánovanými změnami v údolní nivě. Jejich nesmlouvavý přístup však komplikuje dosažení shody.
6. Spolek Život na soutoku: dobrý, silný
7. Kámen Zbraslav: špatný, nepřátelství
Hlavním nepřítelem současného zastupitelstva je těžařská společnost Kámen Zbraslav, která provozuje místní kamenolom a již dlouhou dobu plánuje vytěžit štěrkopísky. Těžební záměr vidí
jako hrozbu a podle toho s firmou zastupitelstvo jedná.
8. Zámek: ambivalentní, silný
Největším majitelem pozemků se štěrkopísky je rodina sídlící na zbraslavském zámku, která však dává přednost ekonomickému zhodnocení svých majetků, což se na radnici nesetkává s
pochopením.

MČ Lipence

1. Velkotřžnice: dobrý, silný
Zastupitelstvo Lipenců vidí tržnici jako jednoznačné pozitivum z hlediska zaměstnanosti, zásobování a bezpečnosti. Aktivně se zasazují o její zachování a stojí v názorové opozici vůči zastupitelstvu Černošic a Zbraslavi.
2. MČ Černošice: ambivalentní, silný
Téma neshody na opravě lávky mezi Černošicemi a Lipencema rezonuje na obou stranách. Obě strany si problém přehazovaly jako horkou bramboru a nakonec muselo zasáhnout hlavní
město.
3. MČ Radotín: dobrý, silný
Lipenecké zastupitelstvo je ve shodě s Radotínským a Chuchelským, což je patrné z důrazu, který tyto samosprávy kladly na zachování ekonomických aktivit v Memorandu o soutoku..
4. MČ Zbraslav: ambivalentní, střední
.. čímž se jasně vymezují proti konzervační politice současné Zbraslavi.

Firma Brudra

1. MČ Radotín: špatný, nekomunikují
Prodejna pracovních oděvů resp. firma která prodejnu provozuje měla v minulosti v úmyslu těžit štěrkopísek na radotínské straně. Její profil je z hlediska MČ Radotín problematický.

