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Výsledky ankety ke strategickému plánu obce Květnice – textová část 

 

Statistické údaje o složení respondentů 

Dotazníkové ankety v rámci aktualizace strategického plánu se zúčastnilo 469 respondentů, což 

představuje přibližně 25 % z celkového počtu 1841 trvale přihlášených obyvatel obce a 37 % trvale 

přihlášených obyvatel starších 18 let. Podíl mužů a žen byl vyvážený. Sedmina respondentů uvedla, že 

v obci není trvale přihlášena a jako hlavní důvody pro nepřihlášení uváděli umístění dítěte do základná 

školy, nedostatek času změnu řešit nebo sídlu podnikání. Převážná většina respondentů (82,3 %) 

uvedla, že v obci žije více než 5 let a pouze 10 respondentů zde žije více než 20 let. Více než polovina 

respondentů se zařadila do věkové skupiny 26 – 45 let, což potvrdilo i velmi nízký věkový průměr v obci, 

který je aktuálně na úrovni přibližně 36 let.  

Mezi nejčastější uváděné můžeme zařadit rodiny, které mají 4 nebo 5 členů (cca polovina), velmi nízké 

je zastoupení samostatně žijících osob, pouze cca 2,5 %. Tomu odpovídá i udávaný počet dětí v rodině, 

kdy čtvrtina respondentů uvedla, že v rodině nežije žádné dítě a v přibližně polovině rodin žijí 2 a více 

dětí. 

Anketa potvrdila i další z netradičních statistických údajů, a to vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel (cca 50%) a 94 % respondentů uvedlo vzdělání min. středoškolské s maturitou. Více než 65 % 

respondentů se zařadilo mezi zaměstnance a 18 % mezi podnikatele. Zároveň uvedli, že v téměř 80 % 

využívají ke svým cestám do zaměstnání osobní automobil pouze necelých 14 % využívá k cestě do 

zaměstnání veřejnou dopravu. Převažujícím směrem při cestách do zaměstnání zůstává hlavní město 

Praha, cca 10 % dojíždí jiným směrem a necelých 8 % neojíždí vůbec. S využíváním osobních automobilů 

úzce souvisí i jejich počet, kdy pouze 2 respondenti uvedli, že jejich rodina nevlastní žádný automobil, 

naopak 60 respondentů uvedlo, že jejich rodina vlastní 3 a více vozidel včetně služebních. 

 

Jak by měla obec Květnice podporovat níže zmíněné oblasti? 

V anketě byl uzavřený okruh námětů a respondenti nejvíce hlasovali pro rozvoj veřejných a zdravotních 

a sociálních služeb a podporu školství a pro podporu sportu a volnočasových aktivit a zkvalitnění 

bezpečnosti. Dále nezmenšenou měrou občané hlasovali pro všechny položky související s dopravou, 

tedy zkvalitnění pěší dopravy, chodníků a cest, hromadné dopravy, údržby silnic i cyklodopravy. 

Mezi náměty, kde sice stále převažovala kladná vyjádření, ale již ne v tak dominantním počtu patří 

údržba a rozšiřování zeleně, údržba čistoty obce, zkvalitnění návsi, lesíku v KIII, parku Proutnice a louky 

pod Mlýnským rybníkem.  



Naopak mezi náměty, kde se respondenti vyjádřili převážně tak, že by buď podporu ve stávajícím 

rozsahu neměnili patří podpora spolků, propagace obce, podpora pravidelného setkávání, podpora 

cestovního ruchu, pracovních příležitostí a doplňkového vzdělávání.  

 
Jaké jiné další investice v obci byste podporovali? 

Z výsledků ankety vyplývají jako nejdominantnější požadavky občanů opravy komunikací, tedy 

výstavba/oprava nedokončených chodníků a oprava nedokončených komunikací. Mezi další výrazně 

preferované položky patří obchod a samoobsluha, víceúčelový sportovní areál, zdravotnické zařízení a 

cyklostezka.  

Mezi položky, které občané označili bez zcela jasné dominance, tedy u nich byl přibližně podobný počet 

hlasů preferenčních i hlasů nepreferenčních patří altánek nebo rozhledna na kopci KIII, domov péče o 

seniory, rekonstrukce obecního úřadu. Podobně by občané uvítali, pokud by obec koupila pozemky 

v katastru obce, pro účely budoucího rozvoje, ale také vybudování míst pro volnočasové aktivity, 

zlepšení a rozšíření obecního mobiliáře, nebo více dětských hřišť. Mezi vymezené položky, které mají 

po měrně nízká čísla pak patří vybudování hasičské zbrojnice a systém tůní na louce pod Mlýnským 

rybníkem.  

Velmi přínosnou částí ankety z pohledu zjištění požadavků občanů byla otevřená otázka na další jiné 

podporované investice. Jednoznačně nejčastějším požadavkem je výstavba chodníku mezi KII a KIII a 

vybudování spádové školy. Mezi další významně podporované investice patří sportovní workoutová 

hřiště a zejména víceúčelový sportovní areál, přičemž tento požadavek lze považovat za dominantní, 

protože se objevuje přesto, že byl jednou z předdefinovaných položek, jak je uvedeno výše.  

Občané dále preferují projekty zklidnění dopravy, kulturní dům, lékařské ordinace, objekty 

odpadového hospodářství (sběrný důr), posílení MHD, vyřešení brownfieldu v centru obce, zlepšení 

odpadového hospodářství. Významně jsou zastoupeny také položky oprav a výstavby komunikací a 

chodníků a cyklostezky, včetně chodníku kolem Mlýnského rybníku, a to opět se silným akcentem, 

protože tyto položky byly rovněž mezi předdefinovanými otázkami.  

Další požadavky se vyskytují již jen jednotlivě a některé jsou s ohledem na možnosti obce spíše 

nereálné, některé opravdu jen pro pobavení. Posuďte sami:  Koupaliště nebo bazén, Wi-Fi 

zdarma, discgolf a metro.  

 

Jaké konkrétní služby byste preferovali? 

Na úvod kapitoly o službách měli účastníci dotazníkového šetření na výběr z pěti různých možností 

preferencí volnočasových akcí v obci. Ze šetření vyplývá, že obyvatelé spíše preferují zřízení více 

odpočinkových zón, více společenských akcí pro děti typu rozsvěcení vánočního stromku, pořádání 

Dětského dne a pod, výrazně preferují pořádání společenských akcí pro dospělé jako např. letní kino. 

Dále by dle šetření byl zájem o pravidelné zájmové kroužky pro děti i pro dospělé. 

Nejčastěji postrádanou službou pro obyvatele Květnice je obchod, škola a zdravotní služby typu 

praktický lékař nebo lékárna. Stejnou měrou je poptávka po sportovním vyžití a službách sociální péče. 

Sportovní činnost je zmiňována zejména v podobě organizovaných hromadných akcí a turnajů jak pro 

dospělé, tak pro děti a mládež a dále chybějící nohejbalové hřiště.  



Služby sociální péče by obyvatelé Květnice uvítali v podobě akcí pro seniory jako pravidelná setkávání 

či malá pozornost od obce pro jubilanty. Zmíněn je i bytový dům pro seniory. Dále by obyvatelé uvítali 

semináře a vzdělávání typu ochrana spotřebitele, PC dovednosti atd. 

Zmíněna je i lepší MHD či služby typu kadeřnictví. Je upozorněno, že na to by obec potřebovala prostory, 

které však nemá. Dále obyvatelé Květnice v dotazníku zmiňují absenci pošty, farmářských trhů, plesů, 

knihovny, koncerty…. na druhou stranu však nechybí názory, že jsou dostatečné akce, které se dosud 

v obci pořádají (Květnický ušák, masopust a pod) a není potřeba jiných, které by přinášely hluk a někdy 

také nepořádek, který trvá dlouho po akci uklidit. 

Obyvatelé Květnice by přivítali lepší údržbu a čistotu kolem hnízd tříděného odpadu, úklid sněhu 

zejména z chodníků, ošetření kluzkých chodníků posypem a na jaře jejich úklid, likvidaci skládek v lesích, 

údržbu stávající zeleně a potoku Výmola s možností zbudování pěšinky podél k procházkám. 

Obyvatelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, by chtěli zřízení kabelu pro internet v obci, 

vydávání pravidelného Květnického zpravodaje, který by přispěl k vyšší informovanosti obyvatel o dění 

v obci, častější dohled městské policie, vyšší počet spojů konkrétně k vlakům v Klánovicích a možnost 

placení kartou za poplatky na obci. 

 

Jak hodnotíte možnosti v oblasti Vašeho bydliště? 

Jednotlivé podotázky byly s výjimkou podotázky „Sportovní hřiště“ označeny jako uspokojivé. Dále 

respondenti nejvíce postrádají hřiště pro starší děti a dorost. Obecně lze tuto skupinu odpovědí označit 

„Postrádáme venkovní sportoviště nebo sportovní areál“. 

Dále by občané uvítali zkvalitnění nebo dobudování zpevněných přístupových cest a tras k již 

existujícím stezkám, trasám (napojení na stávající síť) a chodníkům a jejich další rozvoj včetně 

příslušného mobiliáře. 

Jako samostatná oblast se jeví propojení KIII s centrem obce a související komunikace, které jsou již 

plánované k realizaci v rámci přeložky I/12. 

Ze zmíněných nedostatků je nejvíce zmiňována rekonstrukce dětských hřišť a zajímavým námětem je i 

ponechání části údolí Výmoly jako bezzásahové nebo jako chráněné území. 

Okrajově jsou zmíněny i další témata z jiných oblastí, jako je absence občanské vybavenosti (obchod, 

služby, lékař, sociální služby), rozšíření počtu odpadkových košů, doplnění laviček, základní škola, nebo 

úprava zeleně a úklid. 

 

Jak hodnotíte údržbu čistoty v okolí Vašeho bydliště? 

Většina občanů hodnotí údržbu čistoty v okolí svého bydliště jako uspokojivou, zvláště co se týče 

čistoty v okolí veřejných odpadkových košů, údržby stromů, parků, veřejných ploch (vyjma komunikací) 

a soukromých pozemků. 

Přesto i tady by ale občané uvítali větší počet veřejných odpadkových košů a doplnění sáčků na psí 

exkrementy. 

Dále je prostor pro zlepšení samotného zapojení občanů do úklidu v okolí svých nemovitostí, včetně 

majitelů nezastavěných pozemků, stejně jako ale i lepší zapojení samotné obce v rámci údržby a úklidu 

veřejných ploch (silnice, chodníky, odklízení sněhu, veřejná zeleň apod.). 



Jediná oblast, která se jeví jako nedostatečná je čistota v okolí kontejnerů na tříděný odpad a možnost 

sběrného dvora v obci. Především jde o požadavek na větší počet kontejnerů nebo častější odvoz (např. 

v období Vánoc), vzhledem k současné nedostatečné kapacitě. 

Také je zde požadavek na „zkrášlení“ hnízd kontejnerů – výstavba dřevěné zídky/ohrady (popř. i 

zastřešení), viz např. Újezd nad Lesy, Dobročovice. Dále jsou i požadavky na častější přistavení 

velkoobjemových kontejnerů nebo i na bio odpad (jaro, podzim) a také možnosti i jiných kontejnerů 

na tříděný odpad (kov/plechovky, elektro, olej). 

Ohledně sběrného dvora občané upozorňují na to, že po přestěhování z Prahy a přihlášení trvalého 

bydliště v Květnici přišli o cokoliv bezplatně umístit do sběrného dvora v blízkém okolí. 

 

Co podle Vás zhoršuje kvalitu životního prostředí v Květnici? 

Z výsledků ankety vyplývá, že občané nejsilněji vnímají oblast hromadné výstavby, která dle jejich 

názorů nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v naší obci. Domnívají se, že stávající a narůstající 

hromadná výstavba neodpovídá dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a zcela chybějícím 

službám v obci. 

Jako další oblasti, které by si zasloužily větší zaměření obce na jejich zlepšení jsou automobilová 

doprava a špatný stav silnic. Občané mají především obavu, jak bude situace vypadat po napojení obce 

na plánovaný obchvat. 

Dále pak citlivěji vnímají všeobecně nepořádek v obci, hluk z koncertů na Lávce, ohňostroje a petardy, 

nedodržování nedělního klidu (sekání zahrad, hlučné práce, soukromé oslavy). 

 

Co si myslíte, že je největší předností Květnice? 

Z výsledků ankety vyplývá, že občané Květnice nejvíce oceňují její polohu a s tím spojenou dostupnost 

Prahy. Druhá nejvyšší blízkost Škvorecké obory a Klánovického lesa a přírodní charakter středu obce, 

kde se Květnice pyšní krásným rybníkem, dvěma parky.  

Vesnický ráz obce, který byl v žebříčku hodnot obce taktéž vysoko napojuje se na další přednost, a to 

úroveň obecní zeleně. 

Co bylo respondenty považováno za méně pozitivní je, že anonymita v obci, vztahy mezi lidmi a nejhůře 

dopadly položky množství restaurací a nabídka služeb.  

 

Co bude podle Vás v budoucnu největším problémem Květnice? 

Největší část občanů (více, než 60 %) se shodla na tom, že Květnice má nedostatečnou občanskou 

vybavenost a jako problém do budoucna pociťují chátrající objekt bývalého statku ve střední části obce. 

Za citlivým téma (40 - 50 %) je respondenty vnímán nedostatek pitné vody, umisťovaní dětí do 

školských zařízení, doprava v obci a její průjezdnost a také cestování do Prahy a okolních obcí. 

Jako méně citlivá (30 – 40 %) je respondenty považována nedostatečná kapacita čističky odpadních 

vod a jen okrajově je zmíněna nepřipravenost obce na stárnutí obyvatelstva a plánovaná přeložka 

silnice I/12. 



Nízká identifikace občanů, špatný stav komunikací, ztráta vesnického rázu obce, nedostatek obecních 

pozemků pro rozvoj , občanská neangažovanost, zadluženost obce, nedostatečný centrální prostor, 

zhoršující se vztahy mezi lidmi, zhoršení životního prostředí a nedostatek míst pro aktivní odpočinek 

byly zmíněny okrajově (do 30 %). 

 

Jak byste si přáli, aby lidé vnímali Květnici? 

Nejsilnější odpovědí (přes 93 %) tohoto dotazu byla obec, kde se příjemně bydlí a žije.  

Občané by si přáli (více, než 50 %) vnímání obce, jako takové, která má plnohodnotné vybavení, aby 

byla místem, na které mohou být hrdí.  

Ostatní odpovědi zvolila třetina až čtvrtina respondentů a jedná se o vnímání obce jako příměstskou 

části Prahy, kulturní a společenskou obec, rekreační a oddychové místo a obec vesnického rázu. 

Co si respondenti nepřejí vůbec (0 %), je vnímání obce jako centra turistického ruchu.  

 

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

Z výsledků ankety vyplývá, že občané si váží klidné povahy obce s přiměřeným počtem obyvatel, jelikož 

nejsilnější odpovědí bylo, že ano, ale jen minimálně. S nepatrným rozdílem a velkou hojností se setkala 

odpověď, že ne, nepřejí si, aby se dále rozrůstala. Tyto odpovědi zaznamenaly dohromady přes 80 %.  

Zbytek respondentů (12 %) vyjádřilo přání nárůstu obyvatel maximálně o polovinu a nejnižší procento 

(8 %) obdržela odpověď, že se má obec rozrůstat výrazně. 

 

Jaký je podle Vás Ideální cílový počet obyvatel odpovídající charakteru obce Květnice? 

Více než polovina respondentů volila stávající čísla počtu obyvatel a to do 3500. Téměř 30 % odpovědí 

bylo směrováno do rozmezí 3501 – 4000.  

Pouze 15 % občanů volilo 4001 – 5000, a okrajově (5 %) bylo zodpovězeno, že nad 5000.  

 

Plánujete zůstat v obci i v budoucnosti (v horizontu 20 let)? 

Květnice má opravdu věrné občany a téměř 84 % odpovědělo, že ano. 

Necelých 15 % se vyjádřilo, že neví a minimum odpovědí (2 %), bylo negativních.  

 

  



Výsledky ankety ke strategickému plánu obce Květnice – grafická část 

 

 

 

 

 

 



 

 

Všechny odpovědi:  

Umístění dítěte do základní školy v jiné obci 28 

Nebyl čas zajít na úřad 15 

Sídlo podnikání v jiné obci 9 

Bydlím v podnájmu a nechci trvalý pobyt měnit 3 

Bydliště u rodičů 1 

Dům je užíván pouze k rekreaci 1 

majitel nemovitosti 1 

Mám hypotéku, proto se nemohu přihlásit zde. 1 

Není zkolaudovaný 1 

parkování 1 
Přestěhovala jsem se s rodiči z Prahy a zatím nevím, kde budu žít.  Proto jsem se rozhodla zatím svou 
trvalou adresu neměnit. 1 

Rodinné poměry  1 

Umístění dítěte do mateřské školy v jiné obci 1 
Zatím nevyjasněno, vzhledem k otevření školky dost pravděpodobně já nebo manželka změníme trvalé 
bydliště do Květnice. 1 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Jak by měla obec Květnice podporovat níže zmíněné oblasti? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



Jaké konkrétní investice v obci byste preferovali? 

 

 

 

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? 
 

37x Chodník z KII, kolem čističky na Rohožník  

 

21x Základní škola  

 

21x Sportoviště pro náctileté i pro dospělé (navíc k základní položce „víceúčelový sportovní areál“) 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Sportovní hala (5x), Sportovní cvičiště (workaround) jako je v Újezdu, nebo Běchovicích - nádraží 

střed, nikoli jen náhražka spíš pro děti jaká je v lesíku V KIII; Skate park (4x), workout park nebo 

posilovna (5x), Fitness/posilovna (5x), víceúčelové hřiště (8x), pumptrack, sál pro cvičení jógy a 

pilates, Prostory pro setkávání mládeže, klubovna s režimem; nové víceúčelové sportoviště - 

basketbal, fotbal, skatepark,...; Tenisové kurty 

 

14x Zklidnění dopravy 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Zpomalovací retardér na ulici k Sibřině; zpomalovací prahy; zlepšení dohledu dopravy, odklonění 

dopravy ze silnice K Sibřině; Investice, které zklidní dopravu (radar, retardéry); Bezpečnost na silnici - 

zrcadla, zpomalovací prahy, radar; realizace retardérů u nového bytového domu K Dobročovicům 13, 

auta velmi často překračují povolenou rychlost; realizace retardérů u nově vzniklého bytového domu 

pod tvrzí. Z aut musíme na jednu stranu vystupovat přímo do silnice; aktivní úsekovou kameru na 

silnici K Sibřině; kruhový objezd na křižovatce K Sibřine/V Zelených/k Dobročovicům; omezení 

průjezdu nákladních vozidel; zničit retardéry a odstranit zbytečné značky, nájezd do ulice Vřesová aby 

nebyly obrubníky; z hlediska bezpečnosti instalace značky obytné zóny již v křižovatce Diviznová/ Na 

Ladech směrem ke kopci "Halda" (Někteří řidiči zde jedou vysokou rychlostí a ohrožují tím dospělé, 

děti i zvířata). Zároveň instalace zrcadla do křižovatky Diviznová/ Na Ladech pro bezpečný výjezd z 

Květnice III (Mimo jiné autobus často kříží křižovatku z důvodu zajíždění na zastávku Na Ladech). 

Značení v obci (např. zrcadlo/STOP u zastávky Květnice rozcestí, zvýraznit odbočku na Květnici z 

Kolínské silnice č. 12 (problém nejen při špatné viditelnosti).  

 

13x Multifunkční dům / obchod / kavárna 

 

13x Chodníky, pěší komunikace 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Cesta ze Sluštic do Květnice podél Proutnice; Úprava přírodních stezek pro pěší; Zřízení či vylepšení 

cest pro pěší v údolí Výmoly s vyloučením cyklistů a terénních vozidel, které je devastují; pěší stezku 

(směr sídliště Rohožník); spojení s Újezdem nad lesy; povrch uličky pro pěší mezi Devětsilovou a 

Koniklecovou; propojeni s obcí Dobročovice chodníkem; propojení obcí v sousedství chodníkem;  

úprava pochozího chodníčku a lávky v místě od Střelnice k autobusové zastávce Za Mlýnem; 

vybudování chodníků do Škvorecké obory a dále pak do Klánovického lesa; chodník mezi rybárnou a 

mlýnem;  

 

13x Posílení MHD 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Hlavně posílit MHD směr Uhříněves a né stále spojení směr Černý most. Je potřeba se dostávat také 

na druhou stranu, nemyslíte?; Častější spojení MHD o víkendu alespoň do Klánovic na nádraží; více 

spojů 391 o víkendu; Autobusové spojení do Jiren, Šestajovic, Nehvizd;  



12x Silnice 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Vyřešit dlouholetý problém komunikace Tisová a Do Průhonu nadále v neutěšeném stavu pro 

nezájem vlastníků; Opravy silnic;  

Vyřešit křižovatku ulic na Ladech a K Dobročovicům, buď kruháč, nebo velké zrcadlo ze směru od Z 

ulice K Dobročovicům, aby bylo vidět na přijíždějící auta, neb neprůhledná zastávka brání pořádnému 

rozhledu. Když se mohou instalovat zrcadla před rodinné domy v ulici Na Ladech tak nevidím důvod 

dát zrcadlo na tuhle křižovatku.  

Vrácení zrcadla na křižovatku Na Ladech - V Zelených X K Sibřině - K Dobročovicům. Při výjezdu z ulice 

Na Ladech brání ve výhledu vlevo rozvodna, autobusová zastávka a křoví. Před lety bylo na rohu ulic 

K Sibřině a V Zelených zrcadlo které uvedený výhled umožnilo, pak jej někdo odstranil. Zrovna tak je 

zhoršený výhled do levé strany při jízdě z ulice V Zelených. Zrcadlo umístěné na protějším rohu by 

problém vyřešil. 

Vyřešení dopravní situace při výjezdu na hlavní silnici z ulice Diviznová 

 

11x Vyřešení brownfieldu v centru obce 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Odkoupení objektu statku od Fadesy a na jejím místě vybudování moderního centra obce 

Prostor (náměstí) se základními službami - obnova prostoru u rybníka - rekonstrukce vily, zbourání 

zemědělských staveb, zajištění bezpečnosti a využitelnosti tohoto prostoru; Vybudování kulturního a 

společenského centra obce v místě vily (rekonstrukce ne bourání) a statku u rybníka; Revitalizace býv. 

statku (u Mlýnského rybníka), odkup pozemku Fadesa a proměnu na volnočasovou zónu 

(odpočinkovou zónu, park, sportovní hřiště, příp. výstavbu chybějící infrastruktury); Především zvýšit 

občanskou vybavenost, obchody, kavárny, místo pro setkávání, ideálně na místě bývalého JZD u 

Mlýnského rybníka; 

 

9x Odpadové hospodářství 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Odpadové hospodářství; vlastní BIO hospodářství, sběrný dvůr; sběrné místo na bioodpad; třídění 

odpadu; častější odvoz sběru a častější kontejnery v K3; Sběrný Dvůr - domluva se SD Úvaly na snížení 

poplatků pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Květnici 

 

8x Úklid a zkrášlení obce:  

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Zkrášlení obce; úklid; výrazně chybí základní údržba obce a jakákoliv vybavenost zkrášlující prostředí 

obce; udržení louky za čističkou (místo na poušťení draků, hraní míčových her...); údržba stávajících 

ploch a majetku; výsadba zeleně, obnova ovocných alejí kolem cest; dokončení haldy v KIII ze všech 

stran včetně odstranění panelového odpadu v okolí; pravidelná údržba silnic a péče o ně v zimě. 

 

6x Obnova prostoru kolem Mlýnského rybníka 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Stezka kolem rybníku, Úprava rybníku - průchodnost kolem dokola /mola/, vznik obecního centra; 

Vestecký rybník a okolí - inspirace pro Květnici; Úprava okolí Mlýnského rybníka, možnost procházky 

kolem něho, lavičky; Odkoupení pozemků kolem rybníka, aby bylo možné jeho obejití;  

 

5x Cyklostezky (navíc k základní položce dotazníku „Cyklostezka“) 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Cyklostezka nebo chodník do Kolodějí; propojení cyklostezkou s okolními obcemi 



 

5x Veřejné osvětlení 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Osvětlení na křižovatce Novosibřinská - Na Ladech 

Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Na Ladech v KIII až k místu s tříděným odpadem  

 

5x Něco pro pejsky 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Místo pro aktivity se psy (něco jako Pesopark v Uhříněvsi nebo jen cvičiště), oplocené psí hřiště 

 

5x Kulturní dům 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Víceúčelová sportovní hala, vhodná i na kulturní akce 

Veřejné využití rybárny s dohledem a pravidelným programem pro mládež 

 

3x Zdravotnické služby - ordinace lékaře 

 

3x Internet 

Z toho některá konkrétnější vyjádření:  

Levnější obecní internet; podpora internetu – vysílač; Vybudování 5G sítě nebo jiné optické sítě kvůli 

zkvalitnění internetu 

 

Další samostatné podporované investice: 

• Vylepšování infrastruktury, kapacitní vodovod apod 

• Koupaliště, bazén, biotop 

• Smart city  

• Veřejné parkovací stání, kterých je zde velký nedostatek. 

• Připojit Květnici 3 k Újezdu; připojení k Praze;  

• Na Kopec v KIII přesunout sportoviště z lesíku KIII a ten zalesnit. 

• Metro :-))) 

• S ohledem na demografický rozvoj - zajištění dostatečné/rozšíření kapacity ČOV a 

vodovodního řadu a pitné vody (viz nedostatek v letní měsíce). 

• Prostory pro podnikatele; nebytové prostory k pronájmu. 

• Vzít si příklad z obcí podobných proporcí, které díky aktivnímu jednání s investory a 

architekty zvládly dobře urbanistickou koncepci obce. Příkladem můžou být například Dolní 

Břežany, Průhonice, Dobřejovice. 

• Je třeba začít šetřit na buď denní stacionář pro seniory, anebo ho postavit. Spíš bych 

preferoval stacionář; domov důchodců  

• Rekonstrukci obecního úřadu a úpravu před ním, tak aby to bylo obdobné jako u nové MŠ 

• zkvalitněni (hladký koberec) na cyklostezce z Újezdu nad Lesy 

• Vzdělávání zastupitelů, aby pouze nezakazovali různé činnosti spoluobčanů, ale hledali jiné 

alternativy. 

• Kontaktní formulář na web obecního úřadu - možnost dotazů a odpovědí. 

• Odpadkové koše pro majitele psů, neparkování cizích osob v obytných zónách 

• Zdravotního střediska a alespoň základní obchody - potraviny, lékárna, drogerie 

• Discgolf 

  



Jaké konkrétní služby byste preferovali? 

 
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? 

 

8x Obchod 

 

8x Škola  

 

7x Zdravotnictví 

Zdravotnictví; praktický lékař; lékárna; zdravotní služby 

 

6x Sport 

Sportovní činnost dětí a mládeže; kryté sportoviště; Různé běhy, Cyklo závody, Fotbalový turnaj, 

tenisový turnaj atd...; hromadné sportovní akce 

 

6x Sociální péče 

Služby pro seniory; akce pro starší, dostupnější domácí péče; v bývalém bydlišti obec pořádala 1x 

ročně setkání důchodců. Kde těm, kteří měli kulatiny dala kytku. Všem lehké občerstvení při muzice. 

Oni stejně dlouho nevydrží a tak za 3 h šli všichni domů :-) 

Výstavba i bytových domů, posílení sociální sítě 

 

2x Lepší MHD 

 

2x Kadeřnictví 

 

Další oblasti služeb:  

• Péči o naše místo k žití 

• Obec by pro tyto služby měla mít adekvátní prostory, které zde nejsou 

• Akcí pro děti je dost, kdo se s tím má pořád organizovat :-))  



• Kulturní život nemusí OÚ další vytvářet. Stačí, pokud bude propagovat a podporovat dění v 

obci jako takové. Myšleno: podpora spolku Květnický Mlýn, podpora akcí místních restaurací, 

podpora místních hřišť. (myšleno při zachování tradičních akcí: ušák, čáry, masopust, 

lampióny, atd.. 

• Pošta 

• Nohejbalové hřiště 

• Údržba a úklid míst tříděného odpadu 

• Výsadba a péče o zeleň. 

• Sociální služby - rozvoj kooperace s ostatními obcemi mikroregionu 

• Farmářské trhy 

• Vzdělávání obecně, i pro starší - např. seminář pro důchodce na téma ochrany spotřebitele. 

Právní minimum by měl mít každý. Doporučuji. Ale i např. počítačové dovednosti atd. 

• Společenské plesy 

• Internet po kabelu 

• Dopravní dostupnost 

• Kultura, hudební činnost, klubovna, učebna - prostor pro kroužky, tělocvična. 

• Úklid po "akcích" typu Ušák a pod., kdy jsou ještě půl roku na větvích stromů konfety. 

• Více dohledu městské policie 

• MHD - častější spoje na vlak v Klánovicích 

• Určitě společné setkávání. Např. ve Vestci u Prahy pořádájí každoročně koncert nějaké 

známější Kapely například No Name atd, pořádájí tu Masopust, Vinobraní, Čarodějnice atd. 

• Setkávání mládeže s řízeným programem i dlouhodobým 

• Informovanost a zpětná vazba obce 

• Pročištění koryta a okolí Výmoly, od rybníku směrem na Úvaly, "zbudování" pěšinky na 

procházky 

• Obec zcela rezignovala na úklid sněhu na komunikacích a zejména chodnících, při úrazu na 

náledí popřela odpovědnost 

• Podporovala bych více pořádání kulturních akcí pro dospělé (letní kino a podobně) 

• Hlavně nic, co způsobuje hluk, chceme klidné bydlení 

• Květnický zpravodaj (měsíčník) - pravidelné informování občanů o dění v obci, stejně jako v 

okolních obcích 

• Úklidová služba,například v zime-odklizeni snehu a sypání při námraze. 

• Dům sluzeb 

• Připadá mi naprosto zbytečné, aby výdaje obce na občerstvení byly přes 20 tis. Za co? 

• Sousedska setkani s tematy, napriklad nej gulas, kolac.. Vytezek (dobrovolny) do dalsi 

podpory setkavani 

• Úklid lesa od pneumatik a jiného nepořádku 

• Platba kartou na úradě např. za popelnice 

Úprava zeleně a sekání trávy a dále v zimě péče o úklid chodníků 

 

  



Jak hodnotíte možnosti v oblasti Vašeho bydliště? 

 

 

 

                                
 

Doplňující vyjádření k možnostem v oblasti Vašeho bydliště: 

 

 

Hřiště pro starší děti a dorost (9x) 

- hřiště podle příkladu Šestajovice 

- děti potřebují hřiště 

- venkovní sportoviště jako v Kolodějích-cvičební nástroje, ping-pongové stoly, grilování/opékání 

- venkovní sportovní areál, skatepark pro teenagery, inline dráhu 

- sportoviště pro starší děti 10 -18 let 

- dětské hřiště na Ladech je výsměchem, bylo by fajn tu mít zázemí pro děti 

- není to špatné, ale mít možnost využít např. kryté kurty, tělocvičnu - o mnoho lepší :-) 

- víceúčelové hřiště pro adolescenty - dopívající mládež 



- hřiště pro větší děti 10-18 

 

Přírodní trasy/cesty pro trávení volného času (8x) 

- rozvoj cyklostezek 

- vycházkové trasy jsou nedostačující hlavně kvůli chybějícím chodníkům 

- doporučuji pokládku asfaltu na nově vybudovanou cyklostezku spojující Květnici III s Rohožníkem, 

další zkvalitnění cyklostezky z Prahy do Květnice III 

- více parků a stezek, větší propojení s Kolodějemi, Královicemi, Křenicí 

- cyklotrasu (in-line), která by se mohla napojovat na tu, která je za Dubčí 

- úprava cest pro pěší a běžecké vycházky 

- bezpečnější dosah na cyklostezky u Rohožníku bez nutnosti jet po poli 

- cestu mimo silnici směrem ke ŠKVORECKEMU LESU až do Klánovického lesa 

 

Chodník do Květnice III (5x) 

- od ČOV a případně dál do KII a zpět na Rohožník 

- vybudování chodníku mezi Květnicí III a II 

- dokončení jednosměrek v Květnici III a chodníku na ulici Na Ladech z Květnice III k rybníku, stačí i 

něco provizorního. Už jen kvůli bezpečnosti dětí, když chodíme ze školky pěšky. Také zlepšení 

panelové cesty u čističky 

- vybudování chodníku mezi částí III a starou Květnicí, popřípadě i úpravu spojnice mezi čističkou a 

starou Květnicí ke Střelnici 

- přechod pro chodce do křižovatky Diviznová-Na ladech a zrcadlo, při výjezdu z Diviznové není přes 

túje vidět. 

 

Občanská vybavenost (3x) 

- obchod a služby, lékaři 

- sociální služby 

- nulová občanská vybavenost 

 

Bezpečnost (2x) 

- chybí chodníky, snížení rychlosti v obci, radar, retardér.... 

- kamerový systém - na sjezdu z hlavni silnice směrem z Újezdu do Květnice III (vyhazování odpadků) 

 

Náves/rybník (2x) 

- vyčištění retenční nádrže a úprava okolí 

- rekonstrukce plochy hřiště pro dorost 

 

Odpadkové koše 

- rozšíření košů na vyhození odpadků (např. sáčků s psími exkrementy při procházce) 

- koše - pořešit nedostačující recyklační nádoby 

 

Komunikace 

- Tisová - úklidu sněhu či nadcházejících stavebních prací 

- kruhový objezd na výjezdu z Květnice III směrem na Újezd/Úvaly 

 

Veřejná zeleň - mezi zahradami a polem v K3, případně po možnosti odkupů částí pole 

 

Rybník - půjčovna lodiček na rybník 



 

Lavičky k posezeni -- doplnit lavičky  

 

Značení - doplnit informační tabuli v místě bývalé historické tvrze 

 

Prostor pro cvičení se psy - více oblastí pro venčení psů na volno 

 

Veřejná doprava - kyvadlová dopravu do Klánovic k vlaku 

 

Základní škola 

 

Nedostatky – výtky:  

- údolí Výmoly je kus zatím málo dotčené přírody a zaslouží si omezit devastující vliv terénních 

cyklistů, ale i invaze včelích úlů, které mohou mít např. pro alergické děti i fatální následky 

- lidé, stěhující se do domů se zahradami, nepotřebují místa k setkávání, budovaná za peníze 

daňových poplatníků 

- připojte Květnici 3 k Újezdu 

- nic tu není, ono ani není moc kde, když tu je barák na baráku bez kousku obecního pozemku 

- kromě hřišť pro děti zde nic není 

- bydlím u retardérů a budí mě každé projíždějící auto. Nešlo by to vymyslet nějak jinak? 

- zakázala bych ohňostroje a zejména petardy, jsme v přírodě a nejsme zde sami! 

- výrazně méně zásahu do zbytku přírody, žádná rekultivace, žádné nesmyslné dětské hřiště, či 

posilovna 

- zanedbaný park s kapličkou V Zelených, obzvláště v podzimních měsících absolutně špatný úklid 

padaného listí, působí velmi neesteticky a úklid probíhá až ve chvíli, kdy je listí rozfoukané  

- dětské hřiště v Květnici III potřebuje opravu 

- dětské hřiště urgentně potřebuji renovaci. Přilehlý kopec by mohl být nějak využit, kromě jedné 

lavičky tam nic není. Uvítali bychom alespoň jeden menší krámek s potravinami. Pro děti tady není 

možnost potkávání se, nějaké volnočasové skupinové aktivity by byli fajn. 

- Silnice Devětsilová jih: hrozí přetíženost této silnice po dostavbě nové etapy bydlení. Sibřina už 

naplánovala jednosměrky ve své obci tak, aby odklonila dopravu z nové, a právě budované části 

Květnice. Snad odkloníme také dopravu do ulice V Zelených a nenecháme z Devětsilové ulice udělat 

automobilové zatíženou cestu (je to obytná zóna a tak musí zůstat!) 

 

 

 

  



Jak hodnotíte údržbu čistoty v okolí Vašeho bydliště? 

  
 

 
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) 

 

 

  



 
 

Doplňující vyjádření k možnostem údržby čistoty v okolí Vašeho bydliště: 

 

13 vyjádření týkajích se ohraničení, označení a zkrášlení hnízd (kontejnerů) na tříděný odpad. 

(zídka, ohrádka)  

- 13x požadavek na výstavbu dřevěné zídky/ohrady pro kontejnery/případně zastřešení – viz. 

Újezd nad Lesy, Dobročovice.  

- Detailněji: 

o Kontejnery na tříděný odpad ve Šťovíkové ulici "schovat" do nějaké ohrádky  

o Občas je nepořádek okolo kontejnerů, popř. v okolí silnice Na Ladech, ale nic 

zásadního. 

o Stejně tak je neuspokojivý nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a extrémně 

nepříjemné je neoprávněné vybírání kontejneru na oděvy (zadní stranou). 

 

21 vyjádření týkajících se nedostatečných kapacit kontejnerů na tříděný odpad (častější svoz, více 

kontejnerů, více hnízd) 

- 17x Více kontejnerů na tříděný odpad nebo častější vyvážení  

- 4x specifičtější požadavky 

o Častěji vyvážet kontejnery s nápojovými kartony. Jsou plné během jednoho týdne. 

o Více možností/míst třídění odpadu 

o více sad na tříděný odpad a hlavně je dostat do oblastí jako jsou ulice Čtyřlístková , 

Balzamínová, tuto sadu bych navrhoval umístit, pokud by to šlo na polní cestu 

naproti autobusové zastávce. Za Mlýnem směr Klánovice. 

o posílení frekvence vyprazdňování kontejnerů v období např. Vánoc 

 

1 požadavek na častější přistavení velkoobjemových kontejnerů  

- Kontejnery více než 2x za rok, kontejnery i na biodpad na jaře a na podzim. 

9 požadavků na kontejner na kov / plechovky 

1 požadavek na kontejner na elektro 

2 požadavky na kontejner na olej 

4 požadavky na obecní kompost / obecní Bio-odpad 

 

28 požadavků na odpadkové koše a doplnění sáčků na exkrementy Chybí odpadkové koše na 

odpadky a exkrementy (+ sáčky na exkrementy) 

o Obecně 13x 



o Chybí sáčky 6x 

o Požadavek s návrhem na umístění koše 9x 

▪ odpadkové koše u kopce 

▪ Od trafostanice k sídlišti Rohožník není žádný odpadkový koš  

▪ Chybí odpadkové koše na hlavní cestě v lese i u odpočívadel.  

▪ V ulici K Sibřině naprostá absence košů, přesto je to velmi frekventovaná 

ulice! 

▪ V Květnici III jsem si koše nevšimla. Určitě by se hodil na cestě mezi Květnicí 

III a Újezdem (bývalá panelovka) 

▪ chybějící odpadkový koš na zastávce Na Ladech 

▪ vzhledem k tomu, že les přiléhající ke Květnici III je velmi navštěvovaný, bylo 

by velmi vhodné navýšit počet odpadkových košů na nejfrekventovanějších 

místech.  

▪ V obci části III. je, pokud je mi známo, pouze jeden odpadkový koš u zastávky 

Na ladech na sekremety od psů. 

▪ U lesa (schodište) by se odpadkový koš hodil 

 

9x stížností na znečištění exkrementy zvířat / neuklízení po domácích mazlíčcích 

1x stížnost na nedopalky od cigaret odhozených na zem 

 

7 požadavků na zapojení občanů do úklidu předzahrádek a okolí svých nemovitostí 

- Větší motivace pro každého, aby udržoval svůj pozemek a okolí v pořádku - soutěž, atd. 

- 5x požadavek motivovat občany k údržbě předzahrádek (prostor před plotem) a celé obce  

- Statek u rybníka, vím, že řešíte,  ale je to hrůza. Běhají tam všude potkani. 

 

3 požadavky na údržbu vlastníky nezastavěných pozemků v soukromém vlastnictví – jako povinnost 

majitelů 

- Sekání trávy na soukromých pozemcích majitelů, které nemají dům, ale nedodržují údržbu 

pozemku - komunikace obce na majitele pozemku 

- hledat možnost přimět majitele v Tisové 86 (Camidge) k minimální péči o zpustlou zahradu 

šířící náletové plevely a kvanta listí  

- majitelé nezastavěných pozemků by se měli o své pozemky starat, jsou odporné, zarostlé a 

šíří se z nich plevel do okolních zahrad, kazí vzhled obce, konkrétně pozemek na rohu ulic K 

Sibřině a Devětsilová 

 

15 požadavků nebo upozornění na nedostatky úpravy, údržby a úklidu veřejných ploch a veřejné 

zeleně obcí 

- Velmi bychom ocenili vyčištění lesíka v Květnici 3 (u lesní posilovny). Zejména odvoz větví a 

dřeva nařezaného na obecní brigádě před cca 4lety. děkuji 

- Obec by mohla provádět pravidelný úklid silnic a opravit vyčnívající kanály. Je to ostuda obce.  

- V této oblasti je činnost obce naprosto nedostatečná. Na místo rozporuplných investic se 

věnovat údržbě stávajícího.... 

- Častější čištění komunikace a přilehlého chodníku 

- Příkopy jsou plné bio odpadu ze zahrad. 

- Sekání trávy v největších vedrech je velmi nerozumné a opakuje se každý rok. Tráva zadržuje 

vlhkost. 

- Pod kopcem u prasečáku je odstaveno osobní auto, které se postupně mění ve vrak. Okolo 

jsou střepy....  



- Málo se seká tráva a v zimě udržují silnice 

- špatná údržba chodníku - neodklízení sněhu..., málo časté sekání trávy 

- Úprava zeleně není dostačující a zastávka na Ladech je jednou z nejhorších  

- ocenila bych čištění chodníků ze zámkové dlažby od travin a náletů, chválím, že se snažíte 

udržovat pořádek kolem kontejnerů 

- úklid sněhu neproběhl prakticky vůbec, jednou projel traktor, který srovnal vyjete koleje, ale 

sníh z ulic nikdo neodvážel. 

- V letních měsících zanedbaná zeleň a v ní spousta odpadků. 

- Byla bych ráda, pokud by po akcích, které probíhají u rybníka (a to za přispění obce), byl 

následně tento prostor uveden do původního stavu. Jako příklad bych uvedla klasické konfety 

z “Ušáka”, jejichž vystřelení je asi na okamžik efektní, ale vybledlé konfety jsou následně 

rozvěšeny vysoko na stromech ještě několik měsíců... 

- Možná bych uvítal pravidelnou údržbu škarp a veř. prostranství, než 1x ročně brigádu, aniž 

bych měl problém se jí zúčastnit.  

 

13 požadavků na zapojení obyvatel do údržby čistoty obce / edukace a motivace občanů obce 

- 6x Lidé by měli po sobě uklízet a dbát na čistotu obce  

- 7x detailněji rozvedený požadavek na udržování čistoty: 

o Zapojení obyvatel a Květnice do akci Ukliďme Česko by pomohlo posbírat odpadky, 

které se válí na všech cestách okolo vycházkových tras, také u potoka ze Sibřiny... 

o edukace Květničáků, aby pochopili, co je to plast, co je to rozložená krabice atd. 

o Pracovní soboty na úklid obce, lidé budou moci přiložit ruku k dílu, být spolu sousedé 

a ještě to tu udržovat čisté. 1x za rok na jaře, myslím, není dostatečné 

o V našem okolí je hodně aut parkujících mimo cesty, na zeleni - nepůsobí to hezky, ale 

hlavně to ničí onu zeleň, což nepůsobí čistě. 

o preferuji jarní úklidové brigády 

o Bohužel, co se týká tříděného odpadu, chyba v udržení čistoty v okolí kontejnerů je 

především na straně některých obyvatel, kteří nejsou schopni třídit odpad dle 

aktuální kapacity kontejnerů  

o Bohužel je stále značný počet místních i projíždějících občanů, kteří se chovají jako 

prasata a zbavují se domovního odpadu vyhozením z okna auta. Snad na to 

upozornit, stejně jako na psí exkrementy, nějakými vtipnými tabulemi. 

 

4x upozornění na (ne)dostupnost sběrného dvora 

- Sběrný dvůr v Úvalech OK, ale za většinu odpadu platím. Mnohde vše hradí obec. 

- Po přihlášení trvalého bydliště z Prahy do Květnice jsme kompletně přišli o cokoliv bezplatně 

umístit do sběrného dvora. A čekat jednou za půl roku na kontejner, když je stejně po 20-ti 

min. plný!  

- Jednoznačně chybí možnost odvozu do sběrného dvora za levnější poplatek. 

- sběrný dvůr chybí. Je jen v Úvalech. 

 

Názory 

- Naprosto nevyhovující, je to na zaslání hlášení na hygienu 

- Preferuji tříděný odpad u každého domu (jako je např v Dobročovicích), u současných je 

skládka  

- Špatné 

 

 



 

Mimo téma – nutno doplnit do jiných bloků 

- Aby nejezdily tolik přes naši obec kamiony a velká auta, co mají třeba víc jak 12 tun  

- Nedostatečná bezpečnost v okolí dvou hlavních silnic. 

- Na Květnici III se pohlíží jako na nechtěný přívažek, dobrý tak k výběru daní 

 

Co podle Vás zhoršuje kvalitu životního prostředí v Květnici? 

  
 

 

 
 

  



Doplňující vyjádření k tomu, co zhoršuje kvalitu životního prostředí: 

 

 

Stav veřejných prostranství  (11x) 

- Pochvala zlepšení veřejného osvětlení (ale bylo by fajn výkopy uklidit, zarovnat) 

- Více hezkých zákoutí – apel na OÚ 

- Chybějící chodníky  

- Zábor zelených ploch před nemovitostmi, které se pak tváří jako soukromé s omezením vstupu, 

volného pohybu …,  konkrétně ulice Kosmatcová, Šťovíková 

- Chybějící ZŠ, hřiště a chodník z Květnice III do Květnice II 

- Absence vycházkových tras v okolí 

- Nedostatečná občanská vybavenost 

- Neudržovaná zeleň (travnaté plochy) 

- Preferujeme veřejné květináče - most, park, osvětlení... viz Říčany náměstí 

- Noční osvětlení! Svítí do oken a působí světelný smog 

 

Nepořádek  (18x) 

- Bývalý prasečák – nepořádek v celém areálu 

- Černé bio-skládky 

- Majitelé pozemků by se měli starat o jejich údržbu a úklid (plůtky, hrazení, zábrany) 

- Neudržovaný “statek” uprostřed Květnice 

- Znečišťování obce neukázněnými pejskaři, psí exkrementy 

- Nepořádek okolo kontejnerů 

- Zvážit rozmístění sáčků na exkrementy / málo košů na psí exkrementy 

- Objemný odpad vhazovaný do přírody 

 

Hromadná výstavba  (7x) 

- Další potenciální výstavba 

- Stále narůstající výstavba, která neodpovídá dopravní obslužnosti a zcela chybějícím službám a 

občanské vybavenosti obce 

- Moc velká zastavěnost 

- Pokračující hromadná výstavba poškodí silnice 

 

Znečištěné ovzduší  (3x) 

- Lokální zdroje topení – čím se topí v kotlech („svinstva“) 

- V topné sezóně snížená kvalita ovzduší - neekologické vytápění, byla by vhodná kontrola s 

následným postihem 

 

Zdroje nadměrného hluku  (10x) 

- Hluk z koncertů na Lávce 

- Ohňostroj a petardy 

Bezohlednost spoluobčanů (hluk v rozporu s vyhláškou) 

- Hlučné soukromé oslavy, ohňostroje, nedodržování nedělního klidu 

- Sekačky a hlučné práce v neděli a svátky navzdory zákazu vyhláškou 

 

Špatný stav silnic  (3x) 

- Nedokončené silnice Květnice 2 (Jih), stav vozovek se zhoršuje (drolí se) 

- Údržba veřejných komunikací a chodníků 



 

Automobilová doprava  (21x) 

- Obytné zóny – lepší značení 

- Napojení na plánovaný obchvat – využít všechny možnosti ke zrušení tohoto plánu 

- Parkování  

- Budoucí dálnice 

- Nevyhovující systém veřejné dopravy 

- Zahrazení ulice Koniklecová - to nevadí hasičům? záchrance? policii?.  

- Roh Devětsilové x K Sibřině - z ulice Devětsilová je k té stavbě víc než deset let prazvláštním 

způsobem budovaný vjezd. Je to na pozemku 562/1 - vizitka obce 

- Zběsilí, bezohlední řidiči 

- Nemožnost civilizovaně se dostat na městskou dopravu (šlapání po poli je v 21. století 

nedůstojné, po silnici je to sebevražda) 

- Na Ladech – intenzita dopravy, nebezpečné pro pěší 

- Velmi úzké příjezdové silnice do Květnice 

- Neúměrně vysoký a zvyšující se provoz V Zelených  

 

Kriminalita  (8x) 

- Injekční stříkačky (Květnice 2, Květnice 3) 

- Kamerový systém v obci 

- Vykrádání domů v Květnici a ničení soukromého majetku 

- Policie nejde v obci moc vidět 

 

Nedostatky / výtky / doporučení:  

- Nebylo by možné ke značce Obytná zóna přidat značku, že to tedy znamená max. 20 km/h? 

Bohužel toto řidiči buď neví nebo ignorují. Třeba by to něčemu pomohlo, kdyby tam viděli 

dodatkovou značku... 

- Bývalý prasečák - nepořádek v celém areálu, v létě přítomnost podivných "nájemníků" 

způsobujících hluk a znečištění ovzduší pálením odpadků 

- Co se týče kriminality, musel by se vybudovat kamerový systém, který by byl v každé uličce a 

zabíral komplet celou obec, což by bylo značně finančně náročné, musel by se asi zaměstnat k 

tomu nějaký člověk (firma), co bude data zpracovávat, tudíž tato varianta je zřejmě nereálná. 

Také jak byste chtěli monitorovat pozemky směrem od polí. Holt toto je na zvážení a zabezpečení 

jednotlivých majitelů. 

- Nevyhovující systém veřejné dopravy tj. redukce vhodných spojů i pro seniory vyžadující 

komplikovanou přepravu k nejbližšímu funkčními bodu MHD resp. zastávky (Újezd, Koloděje, 

Sibřina) 

- Ohňostroj na Silvestra určitě nikoho neohrozí! 

- Pro obyvatele Květnice 3 je pěší cesta do centra obce zlým snem. Na úzké silnici se nevyhnou ani 

dvě osobní auta, která si zde navíc testují maximální rychlost. Vybudovat zde chodník by mělo být 

pro vedení obce absolutní prioritou. Situaci po napojení na obchvat si ani nelze představit. 

- Jednoznačně počet automobilů, jsme tranzitní/průjezdní obcí pro řidiče cestující do Prahy, 

proč??? Je to hlavní důvod, proč zvažujeme prodej domu a odstěhování pryč. Je tu stejný provoz 

jako na hlavní silnici v Praze. Plánovaná přeložka silnice/okruh mezi Květnicí a Újezdem a dále 

výstavba nových domů v jižní části Květnice dle nás situaci ještě mnohonásobně zhorší. 

- Lidi co se chovají jako hovada u kontejnerů na tříděný odpad 

- Posílit autobusy v ranních a odpoledních hodinách na vlaky S1 a S7 



- V podstatě je svedena doprava ze staré Kolínské směrem ke Květnici II a dále k Říčanům. 

Naprosto neúnosný provoz s ohledem na stav komunikace a např. bezpečnost chodců (spojnice 

mezi částmi obce bez chodníku). 

- Nejhorší je doprava na komunikaci Na Ladech, která pravděpodobně nikdy nebyla koncipována 

na takovou intenzitu dopravy. Množství aut výrazně znehodnocuje kvalitu života a bohužel je zde 

vyhlídka, že se vznikem obchvatu se z této silnice stane přípojka, která situaci ještě dále zhorší. 

- Kvalita vody v potocích, zejména pod ČOV 

- Vzájemná neznalost mezi obyvateli různých ulic 

- Věci, které stojí za zmínku:  

o 1) úzká a nepřehledná silnice Na Ladech s nárazově silným provozem  

o 2) rozvaliny statku naproti rybníku,  

o 3) rozvaliny býv. šlechtitelského vepřína v Květnici III  

o 4) zamýšlený chodník v nejužším místě komunikace u rybníka je fajn, ale určitě by šel 

vymyslet bez nutnosti odstranění historických patníků - zkuste to, prosím (i kdyby 

nebyly historické, jsou alespoň estetické)... 

- Velmi úzké příjezdové silnice, v podstatě pokaždé když jedu do Květnice z Královic nebo Kolodějí 

jen čekám, kdy mi někdo ustřelí zrcátko. Navrhuji rozšíření silnic + přidělání pruhu pro cyklisty a 

pruhu pro pěší 

- Bezohlední řidiči, co jezdí v obytné zóně 50 km/h 

- Zalévání zahrady a napouštění bazénů - někdy nemáme vůbec tlak vody.  

- Nevymáhají se platné vyhlášky 

- Komunikace a přípojka vodovodu absolutně nedostačující 

- Pomalu není kde zaparkovat. Díky složitější dopravě do Prahy (dojíždění trvá hodinu a půl až dvě 

hodiny, tzn. skoro 4h celkem!) využívá hodně lidí auto. To jsou dvě auta v domácnosti. Další 

přibyde s každým dospělým dítětem...stává se z toho problém. Případná návštěva nemá šanci... 

- Další věcí je každoroční problém s nedostatkem vody. Nemusím žít v luxusu a napouštět si bazén, 

ani ho nemáme (proč je tedy výstavba bazénů vůbec možná?) ale proč si nesmím zalít těch pár 

kytek na zahradě (cca 40m2), když ti, kteří bazén mají, si ho stejně naplní? Pak je problém si i 

vyprat prádlo v pračce kvůli nedostatečnému tlaku vody, nebo se jen vysprchovat  

- Retardéry odstranit, do práce jezdím autem protože musím - autobusová doprava je 

nedostačující, stejně tak parking v Klánovicích či doprava do Klánovic (musí se přestupovat, 

autobusy na sebe nenavazují či nečekají) 

 

 

 

Co si myslíte, že je největší předností Květnice? (možno označit více odpovědí) 
 

 
 

 

 



Co bude podle Vás v budoucnu největším problémem Květnice? (možno označit více 

odpovědí) 

 
 

 

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