
Bydliště respondenta

Kde bydlíte? * (vyberte jednu z možností)

V Květnici I (stará Květnice)

V Květnici II - jih (od ulice K Sibřině))

V Květnici II - sever (od ulice K Sibřině)

V Květnici III

Nebydlím v Květnici

Trvalé bydliště v Květnici

Máte v Květnici trvalé bydliště?  (vyberte jednu z možností)

Ano

Ne

Blok pro respondenty bez trvalého bydliště v Květnici

Proč nemáte trvalé bydliště v Květnici? (vyberte jednu z 

možností)

Umístění dítěte do mateřské školy v jiné obci

Umístění dítěte do základní školy v jiné obci

Sídlo podnikání v jiné obci

Nebyl čas zajít na úřad

Bydlím v podnájmu a nechci trvalý pobyt měnit

Kolik let žijete v Květnici? (vyberte jednu z možností)

Méně než 5 let

5 - 10 let

10 - 20 let

Více než 20 let

Kolik je Vám let? (vyberte jednu z možností)

0 - 14

15 - 25

26 - 45

46 - 64

65 a více

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (vyberte jednu z 

možností)

Základní

Středoškolské s vyučením

Středoškolské s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Anketa ke strategickému plánu rozvoje obce Květnice

Dotazník je součástí připravované aktualizace Strategického plánu obce Květnice. Jeho účelem je zmapovat názory a 

potřeby obyvatel obce. Čas potřebný k vyplnění je přibližně 10 minut. Předem velice děkujeme za Váš čas a poskytnuté 

informace.

Strategická komise obce Květnice



Jaké je Vaše pohlaví?  (vyberte jednu z možností)

Muž

Žena

Jaké je Vaše zaměstnání?  (vyberte jednu z možností)

Podnikatel/ka

Zaměstnanec/kyně

Student/ka

V domácnosti

Mateřská/rodič. dovolená

V důchodu

V invalidním důchodu

Nezaměstnán/a

Jaký dopravní prostředek využíváte převážně pro cestu do 

práce?  (vyberte jednu z možností)

MHD

Automobil (soukromý či služební)

Nedojíždím

Motocykl

Vlak

Kolo

Pokud pokračujete dalším dopravním prostředkem, jaký to 

převážně je?  (vyberte jednu z možností)

Nepokračuji dalším dopravním prostředkem (nebo nedojíždím)

MHD

Automobil (služební či soukromý)

Motocykl

Vlak

Kolo

Jaký je Váš cíl při cestě do práce?  (vyberte jednu z možností)

Směr Praha

Směr městská část Praha-Klánovice / Čelákovice

Směr Říčany

Směr Úvaly / Český Brod

Nedojíždím

Počet dětí v domácnosti (vyplní jeden z rodičů)  (vyberte jednu 

z možností)

0

1

2

3 a více



Počet aut v rodině (vlastní i služební)  (vyberte jednu z 

možností)

0

1

2

3 a více

Počet členů domácnosti  (vyberte jednu z možností)

1

2

3

4

5

6 a více

Počet členů domácnosti s trvalým pobytem v Květnici  

(vyberte jednu z možností)

0

1

2

3

4

5

6 a více



Jak by měla obec Květnice podporovat níže zmíněné oblasti? 

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Zkvalitnění bezpečnosti

Zkvalitnění cyklodopravy

Zkvalitnění pěší dopravy

Zkvalitnění hromadné dopravy

Zkvalitnění údržby silnic

Zkvalitnění chodníků a cest

Podpora spolků

Podpora volnočasových aktivit

Podpora sportu

Zkvalitnění lesíku v Květnici III

Zkvalitnění návsi ve staré části

Zkvalitnění louky pod Mlýnským rybníkem

Zkvalitnění parku Proutnice

Podpora zapojování dětí

Zapojení občanů do péče o prostředí

Údržba čistoty obce

Údržba a rozšiřování zeleně

Zkrášlování obce

Propagace obce

Podpora kultury

Rozvoj veřejných služeb

Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj zdravotních služeb

Podpora informovanosti

Podpora pravidelného setkávání

Podpora služeb pro seniory

Podpora cestovního ruchu

Podpora podnikání

Podpora pracovních příležitostí

Podpora doplňkového vzdělávání

Výrazně 

více
MéněStejněVíce



Jak by měla obec Květnice podporovat níže zmíněné oblasti? 

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Podpora rozvoje školství

Zkvalitnění bezpečnosti

Zkvalitnění cyklodopravy

Zkvalitnění pěší dopravy

Zkvalitnění hromadné dopravy

Zkvalitnění údržby silnic

Zkvalitnění chodníků a cest

Podpora spolků

Podpora volnočasových aktivit

Podpora sportu

Zkvalitnění lesíku v Květnici III

Zkvalitnění návsi ve staré části

Zkvalitnění louky pod Mlýnským rybníkem

Zkvalitnění parku Proutnice

Podpora zapojování dětí

Zapojení občanů do péče o prostředí

Údržba čistoty obce

Údržba a rozšiřování zeleně

Zkrášlování obce

Propagace obce

Podpora kultury

Rozvoj veřejných služeb

Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj zdravotních služeb

Podpora informovanosti

Podpora pravidelného setkávání

Podpora služeb pro seniory

Podpora cestovního ruchu

Podpora podnikání

Podpora pracovních příležitostí

Podpora doplňkového vzdělávání

Podpora rozvoje školství

Výrazně 

více
Více Stejně Méně



Jaké konkrétní investice v obci byste preferovali? 

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Altánek, vyhlídka, rozhledna, nebo jiné volnočasové místo na kopci 

v KIII

Rekonstrukce obecního úřadu na moderní pracoviště a doplnění o 

společenský sál a další prostory

Víceúčelový sportovní areál (lokalita nad lesíkem podél panelové 

cesty za čističkou)

Rekonstrukce stávajících sportovišť

Oprava nedokončených komunikací

Výstavba/oprava nedokončených chodníků

Systém tůní na louce pod Mlýnským rybníkem

Více volnočasových míst pro setkávání

Koupě pozemků ve svém katastru, pokud by byly k dispozici

Domov péče o seniory

Obchod, samoobsluha

Zdravotnické zařízení

Více laviček v obci a další mobiliář

Více dětských hřišť

Cyklostezka

Hasičská zbrojnice

Altánek, vyhlídka, rozhledna, nebo jiné volnočasové místo na kopci 

v KIII

Rekonstrukce obecního úřadu na moderní pracoviště a doplnění o 

společenský sál a další prostory

Víceúčelový sportovní areál (lokalita nad lesíkem podél panelové 

cesty za čističkou)

Rekonstrukce stávajících sportovišť

Oprava nedokončených komunikací

Výstavba/oprava nedokončených chodníků

Systém tůní na louce pod Mlýnským rybníkem

Více volnočasových míst pro setkávání

Koupě pozemků ve svém katastru, pokud by byly k dispozici

Domov péče o seniory

Obchod, samoobsluha

Zdravotnické zařízení

Více laviček v obci a další mobiliář

Více dětských hřišť

Cyklostezka

Hasičská zbrojnice

Jaké jiné další investice v obci byste podporovali? (možno uvést)

Velmi preferuji Spíše přeferuji
Spíše 

nepreferuji

Vůbec 

nepraferuji



Jaké konkrétní služby byste preferovali?

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Více odpočinkových zón

Více společenských akcí pro děti (rozsvěcení stromku, lampionový 

průvod, mikulášská, dětský den, ...)

Více společenských akcí pro dospělé (koncerty, letní kino, ...)

Více pravidelných zájmových kroužků pro děti

Více pravidelných zájmových akcí pro dospělé

Více odpočinkových zón

Více společenských akcí pro děti (rozsvěcení stromku, lampionový 

průvod, mikulášská, dětský den, ...)

Více společenských akcí pro dospělé (koncerty, letní kino, ...)

Více pravidelných zájmových kroužků pro děti

Více pravidelných zájmových akcí pro dospělé

Jakou jinou další oblast služeb byste chtěli více podporovat?

Jak hodnotíte možnosti v oblasti Vašeho bydliště?

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Možnosti odpočinku a relaxace

Cyklotrasy v okolí

Vycházkové trasy

Veřejná prostranství

Sportovní hřiště

Dětská hřiště

Možnosti odpočinku a relaxace

Cyklotrasy v okolí

Vycházkové trasy

Veřejná prostranství

Sportovní hřiště

Dětská hřiště

Doplňující vyjádření k možnostem v oblasti Vašeho bydliště:

Velmi preferuji Spíše přeferuji
Spíše 

nepreferuji

Vůbec 

nepraferuji

Výborné Uspokojivé Nedostačující



Jak hodnotíte údržbu čistoty v okolí Vašeho bydliště?

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)

Využití sběrného dvora

Čistota v okolí kontejnerů na tříděný odpad

Čistota v okolí veřejných odpadkových košů

Údržba stromů

Údržba parků

Údržba soukromých pozemků

Čistota veřejných ploch (vyjma komunikací)

Využití sběrného dvora

Čistota v okolí kontejnerů na tříděný odpad

Čistota v okolí veřejných odpadkových košů

Údržba stromů

Údržba parků

Údržba soukromých pozemků

Čistota veřejných ploch (vyjma komunikací)

Je počet a umístění veřejných odpadkových košů 

dostatečné?

ANO

NE

Doplňující vyjádření k možnostem údržby čistoty v okolí 

Vašeho bydliště:

Co podle Vás zhoršuje kvalitu životního prostředí v Květnici?

(v každé kategorii zvolte jednu možnost)
Velmi Málo Vůbec

Stav veřejných prostranství

Nepořádek

Hromadná výstavba

Znečištěné ovzduší

Zdroje nadměrného hluku

Špatný stav silnic

Automobilová doprava

Kriminalita

Stav veřejných prostranství

Nepořádek

Hromadná výstavba

Znečištěné ovzduší

Zdroje nadměrného hluku

Špatný stav silnic

Automobilová doprava

Kriminalita

Doplňující vyjádření k tomu, co zhoršuje kvalitu životního prostředí:

Výborné Uspokojivé Nedostačující



Co si myslíte, že je největší předností Květnice? 

(možno označit více odpovědí)

Vesnický ráz obce

Přírodní charakter středu obce

Není tolik anonymní

Vztahy mezi lidmi

Nabídka služeb

Dostupnost Prahy

Množství restaurací

Blízkost Škvorecké obory a Klánovického lesa

Úroveň obecní zeleně

Jiné:

Co bude podle Vás v budoucnu největším problémem 

Květnice? (možno označit více odpovědí)

Ohrožení rozvojovými projekty

Ztráta vesnického charakteru obce

Kapacitně nedostatečná ČOV

Nedostatek pitné vody

Nedostatečná občanská vybavenost

Nedostatečný centrální prostor

Umisťování dětí do školských zařízení

Zadluženost obce

Zhoršující se vztahy mezi lidmi

Doprava do Prahy a okolních obcí

Průjezd dopravy obcí

Nedostatek obecních pozemků pro rozvoj

Nepřipravenost obce na stárnutí obyvatel

Zhoršení životního prostředí

Špatný stav komunikací

Chátrající objekt bývalého statku

Nedostatek míst pro aktivní odpočinek

Občanská neangažovanost

Nízká identifikace občanů s obcí

Plánovaná přeložka silnice I/12

Jiné:

Vize Květnice

Jak byste si přáli, aby lidé vnímali Květnici? (možno označit 

více odpovědí)

Obec vesnického rázu

Obec, kde se příjemně bydlí i žije

Kulturní a společenskou obec

Rekreační a oddychové místo

Centrum cestovního ruchu

Obec s plnohodnotným vybavením

Místo, na které mohu být hrdý

Příměstskou část Prahy

Jiné:



Měla by se Květnice do budoucna (v horizontu 20 let) dále 

rozrůstat?

Ano, výrazně

Ano, maximálně o polovinu

Ano, ale minimálně

Ne, neměla by se rozrůstat

Jaký je podle Vás ideální cílový počet obyvatel odpovídající 

charakteru obce Květnice? Aktuálně dle ČSÚ k 1.1.2020 má v 

Květnici trvalé bydliště 1719 obyvatel. Reálně zde žijících 

obyvatel je však odhadem kolem 3000. Pro účely této anktety 

uvažujeme počty reálně žijících obyvatel.

do 3500

3501 - 4000

4001 - 5000

nad 5000

Plánujete zůstat v obci i v budoucnosti?

(v horizontu 20 let)

Ano

Ne

Nevím

Vážíme si času, který jste věnoval/a vyplnění této ankety a věříme, že napomůže dalšímu rozvoji obce. Uděláme pro to maximum. 

Vaše zastupitelstvo.


