1. Systematická kultivace stávajících veřejných míst
Za tímto účelem vzniká Generel veřejných prostranství, který mapuje stávající stav a
navrhuje konkrétní úpravy v podobě doplnění chybějící propojení, doplnění mobiliáře
(například lavičky, místa k sezení, přístřešky, herní prvky) a řešení bezbariérovosti.
Hlavní pozornost by měla být směřována k ústředním obecním prostranstvím, kterými
jsou stávající náves a prostory v návaznosti na Mlýnský rybník, tedy park Proutnice a
louka pod hrází Mlýnského rybníka.
2. Postupné doplňování chybějící občanské vybavenosti
Za tímto účelem vzniklo Posouzení občanské vybavenosti, které jasně popisuje stávající
deficit. V současné době je v přípravě rekonstrukce obecního úřadu na obecní dům s
kulturním sálem a zázemím pro zájmové kroužky, dále se připravuje projekt sportovního
a volnočasového areálu. Vybavenost je potřeba iniciovat nejen na pozemcích obce, ale
i v rámci rozvojových ploch developerských projektů.
3. Vznik nových kvalitních veřejných prostorů v návaznosti na nový rozvoj území
Obec by měla iniciovat vznik nových veřejných prostranství, a to jak na pozemcích
obce, tak i v rámci nových developerských projektů. Jedná se především o prostranství
v přímé návaznosti na rozvojové lokality. Prioritní by měl být vznik nového náměstí
obce. Další prostory by měly vnikat v rámci jednotlivých rozvojových ploch a podél
potoku Výmola.
4. Vytvoření prstence rozhraní obce a krajiny
Systematická úprava cest vně obce, tak aby vzniklo kvalitní a funkční provázání obce
s jejím okolím. Jedná se o úpravy stávajících cest, obnova zaniklých historických mezí
a zakládání nových propojení. A dále o vysazování nových stromořadí a doplnění
mobiliáře.
5.Dohoda mezi obcí a investory na kvalitní a smysluplné zástavbě rozvojových
ploch
Klíčový bod, který bude mít zásadní vliv na budoucí podobu Květnice. Jo potřeba hledat
rovnováhu mezi přípustnými kapacitami rozvojových ploch a přidanou hodnotou rozvoje
v podobě doplnění občanské vybavenosti a vznikem kvalitních veřejných prostranství.
6. Nastavení koncepční údržby a péče o veřejný prostor
Údržba zeleně, údržba a obměna mobiliáře, kultivace reklamy a vizuální jednota.
7. Spolupráce s okolními obcemi

Vize Květnice
Budoucí rozvoj Květnice by měl vést k
vytvoření plnohodnotné a sebevědomé obce
pro téměř 3000 obyvatel. Obce, která je svojí
velikostí již srovnatelná s malými městy, avšak
zachová si svůj původní vesnický charakter se
společenským životem pro všechny věkové
skupiny. Dynamickým rozvojem zástavby
v uplynulých dekádách vzniklo mnoho
vnitřních dluhů, které je potřeba postupně
napravovat, především se jedná o chybějící
občanskou vybavenost. Květnice by měla
usilovat alespoň o částečnou emancipaci
na metropoli tak, aby na svým každodenním
životem nebyla na Praze přímo závislá.

Hlavním kompozičním prvkem je křížení
historických cest, kterou jsou páteřními
spojnicemi s okolím. SJ cesta propojuje
obec se Slušticemi a Újezdem nad
Lesy, VZ cesta pak s Dobročovicemi
a Sibřinou. Obec by měla hledat alternativní
propojení s okolními obcemi sítí pěších
cest či cyklostezek. V budoucnu by bylo
potřeba vytvořit kvalitní a bezkolizní
propojení do Úval skrze Škvoreckou oboru
a do Klánovic. To jsou důležitá centra vyšší
občanské vybavenosti a výchozí body
dopravního propojení do centra metropole.
S budoucí realizací obchvatu I-12 Běchovice
– Úvaly je potřeba zajistit co možná
nejkvalitnější příčné propojení, aby se
dopravní koridor nestal bariérou v území.
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Výkres slouží k zachycení všech částí
návrhu. Jednotlivá místa jsou dále upřesněna
v jednotlivých listech. Jednotlivé úpravy sledují
stanovenou vizi obce, která je zjednodušena
do sedmi oddílů, tzv sedmera Květnice
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Stávající stav:
Dynamickým
rozvojem
obce
v
uplynulé
dekádě byly přetrhány historické cesty krajinou
v extravilánu sídla. Kvalitní provázanost obce
s jejím bezprostředním okolím může vytvořit
velkou přidanou hodnotu vhodnou k rekreaci
a volnočasovým aktivitám.
Návrhový stav:
V návaznosti na majetkoprávní vztahy byla
navrhnuta síť propojení, které vytvářejí kvalitní
přechod obce do okolní krajiny. A zároveň vytvářejí
nová, alternativní propojení do okolních obcí. Jsou
navrženy polní a mezní cesty v rámci stávajících
lánů, které by zvýšily přirozenou biodiverzitu krajiny
a umocnily její rekreační potenciál. V rámci nových
cest by došlo k rozmístění drobného mobiliáře jako
jsou lavičky, rozcestníky, a přístřešky. V úvahu
připadá i participativní výsadba nových stromořadí,
či adopce jednotlivých stromů obyvateli obce.

Stávající stav:
Prostranství je ve špatném technickém stavu a morálně
zastaralé. Chybí bezbariérové řešení území, zastávky
autobusů jsou funkčně problematické, chybí přístřešky,
bezbariérové rampy atd,. Není nijak využit přirozený
rekreační potenciál Návesního rybníka, a chybí jeho
lepší propojení s okolím. Stávající nohejbalové hřiště
je ve špatném stavu, svojí polohou je nekoncepční.
Umístění kontejnerů na tříděný odpad přímo na návsi je
rovněž nevhodné.
Návrhový stav:
Dojde k celkovému prostorovému přeuspořádání
prostoru v rámci zpevněných a nezpevněných ploch.
Dojde k doplnění cest pro chodce včetně nových
přechodů.
Budou definovány nové autobusové
zastávky s krytým přístřeškem, které budou řešeny jako
bezbariérové. Dojde k zpřístupnění břehů Návesního
rybníka a doplnění míst pro odpočinek a rekreaci,
jako jsou nové lavičky, altán, pobytové schodiště
a dřevěné molo. Cesta kolem rybníka bude v budoucnu
napojena směrem k potoku Výmola. Plocha stávajícího
nohejbalového hřiště bude transformována na travnatou
louku s herními prvky a altánem. V rámci úprav dojde
k vysázení nových stromů, kultivaci předprostoru
stávající kapličky a vybudování nového objektu pro
tříděný komunální odpad.

Stávající stav:
Nevyužitý pozemek v majetku obce. Zarostlý
náletovou zelení.
Návrhový stav:
Idea obce je na pozemku vytvořit víceúčelový
sportovní areál. Ústřední stavbou by se
v budoucnu měla stát nově postavená sportovní
hala s občerstvením plynule provázaná na venkovní
zahradu se sportovišti. V rámci areálu je navrženo
víceúčelové sportovní hřiště, tenisový kurt, hřiště
na beach volejbal, skatepark a síť stezek v rámci
areálu, které budou plynule navázány na přírodní
cesty v rámci extravilánu obce. V areálu je také
navrhnut amfiteátr pro letní kino a další kulturní
akce obce. S ohledem na ekonomickou náročnost
záměru je navržena etapizace projektu tak, aby
záměr nebyl podmíněn výstavbou sportovní haly.

Stávající stav:
Výrazné veřejné prostranství s výhledem do
okolní krajiny, vzniklé jako deponie zeminy. Místo
v současnosti zdaleka nenaplňuje svůj možný
potenciál. Vysazená zeleň zarůstá náletovými
křovinami a stává se neprůchozí. Chybí prvky
mobiliáře. V minulosti byl na vrcholu kopce umístěn
altán, který se ale nedochoval.
Návrhový stav:
Kopec by se měl stát součástí rekreační krajiny
vzniklé kolem obce Květnice. Návrh posiluje
výjimečnost místa s výhledy v jinak poměrně
rovinaté krajině. Je navrženo několik prvků
mobiliáře pro sezení, odpočinek s výhledy do
krajiny a herních prvků. Na vrcholu kopce by se
v budoucnu mohla obnovit stavba altánu. Místo
by bylo také potenciálně vhodné pro umístění
zvoničky nebo kaple. V budoucnu se bude muset
řešit nastavení údržby travnatých ploch. Svahy
kopce by bylo možné využít jako pastvina pro kozy
nebo ovce. V takovém případě by obec musela
najít vhodného partnera, obdobně jako je to
například v říčanské třešňovce.

Stávající stav:
Zarostlý, problematicky využitelný ústřední prostor
lokality Květnice III. Chybějící plnohodnotné
osvětlení a krytý přístřešek zastávky.
Návrhový stav:
Místo by se mělo transformovat v plnohodnotný
lesopark. Mělo by dojít k vykácení křovin tak, aby
byl prostor přehledný a bezpečný. Ideální by bylo
realizovat nové veřejné osvětlení jak po obvodu
parku, tak i uvnitř. Je navrhnuta úprava autobusové
zastávky a realizace nové krytého přístřešku.
V rámci úprav by mělo dojít k obnově a doplnění
pěších stezek uvnitř lesoparku. Stávající dětské
hřiště by mělo být rekonstruováno a doplněno
o nové herní prvky. Ideální by bylo jeho oplocení.
Stávající posilovací stroje by měly být posazeny
na upravený podklad tak, aby se zabránilo jejich
zarůstání či naopak vyšlapávání trávníku. Ve
středu lesoparku je navržen nové posezení.

Stávající stav:
Ústřední veřejný prostor obce v návaznosti na
Mlýnský rybník. Nachází se zde obecní objekt
Rybárny, restaurace Lávka a dětské hřiště. Místo
netrpí žádnými zásadními nedostatky, spíše by bylo
vhodné doplnit jednotlivé prvky mobiliáře a vytvořit
nové propojení kolem Mlýnského potoka. Velkým
přínosem by byly stavební úpravy objektu Rybárny
na celoroční provoz tak, aby se objekt mohl
stát plnohodnotným zázemím pro volnočasové
aktivity, jako například rybářský kroužek, kroužek
dobrovolných hasičů a skautů.
Návrhový stav:
V současné době se plánuje zpřístupnění
východní části břehu Mlýnského rybníka tak, aby
bylo možné rybník obejít celý dokola. Zároveň
se plánuje výměna stávající lávky za novou.
Je navrženo diagonální propojení od lávky
k autobusové zastávce. Dále drobné úpravy kolem
stávajícího stolu na stolní tenis a doplnění laviček
na břehu Mlýnského rybníka. Ústí potoka Výmola
do rybníka by mohlo být doplněno o samoobslužný
přívoz. Park by šel do budoucna využít pro potřeby
cvičiště požárního sportu. V takovém případě by
byly potřeba úpravy objektu Rybárny pro celoroční
provoz a skladování materiálu a překážek.

Objekt Rybárny by měl být stavebně upraven
na celoroční provoz tak, aby se mohl stát
plnohodnotným zázemím pro volnočasové
aktivity, jako například rybářský kroužek, kroužek
dobrovolných hasičů a skaut. Objekt by měl být
nově zateplen, dispozičně upraven a mělo by
dojít k přístavbě skladovacích prostor pro potřeby
jednotlivých spolků.

Stávající stav:
Původní záměr květnaté louky nebyl naplněn.
Stávající mlatové cesty potřebují rekonstrukci.
Prostranství je odděleno od potoka Výmola
neprostupnými náletovými křovinami.
Návrhový stav:
Návrh počítá s celkovou rekonstrukcí mlatových
cest, které by měly být rozšířeny na šířku 1200
mm, doplněny o obrubník z pásové oceli a nově
propojeny směrem k hrázi Mlýnského rybníka.
Dojde k přidání míst k sezení a úpravě povrchu pod
lavičkami. Břeh potoka Výmola by měl být vyčištěn
od náletových křovin a ve vybraných místech
zpřístupněn dřevěnými konstrukcemi doplněnými
o herní prvky pro děti. Dále je navržena úpravou
stávajících brodů v korytu potoka. Svah nad
potokem by mohl být zpřístupněn terénní stezkou,
tzv. dětskou ferratou.

Mlýnský rybník je výkladní skříní obce.
V současné době je zde bohužel řada kolizních
míst mezi pěší a automobilovou dopravou.
V současné době je již vyprojektován chodník po
jeho západní straně. Východní strana by měla
být v budoucnu zpřístupněna kombinací nových
cest a lávek tak, aby byl rybník obchozí po celém
jeho obvodě. Dále je plánováno doplnění prvků
mobiliáře jako jsou nové lavičky, odpadkové koše.
U hráze rybníka by mohlo být realizováno nové
molo. Ústí potoka Výmola do rybníka by mohlo být
propojeno samoobslužným přívozem.

Stávající stav:
Významné místo na křížení hlavních cest
procházejících obcí. V současné době je již
vyprojektována
úprava
křižovatky,
včetně
vybudování nových zastávek autobusu a čeká
se na její realizaci. Avšak záměr je navrhnut bez
návaznosti na svoje nejbližší okolí. V místě se
nachází pomník obětem světových válek a křížek.
Oba objekty jsou v esteticky neutěšeném stavu.
Návrhový stav:
Místo lze pojmenovat jako těžiště obce. Nabízí
se zde umístit symbolický objekt posilující identitu
obce. Nabízí se práce s názvem obce, jejím logem
nebo s motivem květin tak, aby výsledný stav byl
fotogenický. S rostoucím počtem obyvatel obce
dojde pravděpodobně k vytvoření pozice obecního
zahradníka, který by se o tuto výkladní skříň obce
staral. Zároveň by mělo dojít ke kultivaci okolí
pomníku a křížku. Pomník obětem světových
válek by měl být doplněn o upravený zadní plán.
Například pohledovou zeď na rozhraní obecního
a soukromého pozemku. V rámci realizace tohoto
prvku je uvažováno využít fragmenty ostění
historických oken ze stávajícího statku v centru
obce. Dále by šlo pracovat s motivem vzpomínky
na již zemřelé obyvatele obce.

Stávající stav:
Podlouhlý obecní pozemek podél potoku Výmola
v ústřední části obce. V současnosti bez využití,
pozemek je podmáčený.
Návrhový stav:
Nevyužitý pozemek by měl být úpraven do podoby
vhodné k rekreačnímu využití. Měla by vzniknout
pěší cesta propojující celé území. V některých
místech, s ohledem na podmáčení, je cesta
navržena jako vyvýšený haťový chodník. Tím by
nedošlo k narušení vegetace biokoridoru. Hezkým
příkladem obdobného rekreačního prostoru je
park Lázeňská louka v Říčanech. V zadní části
pozemku by měla vzniknout psí louka. Místo pro
setkávání komunity a trénink agility. Kompozičně je
prostor řešen pěší cestou, na níž jsou rozmístěny
jednotlivé hrací prvky, jako jsou lávky, překážky,
slalomové prvky atd. V rámci pozemku by mohl
být navržen krytý altán. Celý pozemek je provázán
na síť pěších cest v extravilánu obce.

Stávající stav:
Nevyužitý veřejný prostor vzniklý v rámci
dopravního
zasíťování
lokality
definovaný
jako obytná zóna. Prostor, přestože je plocha
nevybavená, je občasně komunitně využíván jako
ohniště táboráku.
Návrhový stav:
Realizace plnohodnotného veřejného prostranství.
Ústředním motivem je altán pro pořádání
komunitních slavností. V západní části je
ponechána volná trávníková plocha využitelná
jako hrací prostor dětí. Ve východní části je
navrhnuto ohniště s posezením, pro zachování
tradice komunitních táboráků. V rámci úprav by
mělo dojít k vybudování plnohodnotného propojení
do Škvorecké obory. Dojde k výsadbě jednoho
výrazného stromu uprostřed prostranství.

Obecní mobiliář, vizuální styl, identita
V rámci komplexního přístupu k tématu kvalitního
veřejného prostoru je potřeba řešit i kvalitu
a stávající stav prvků obecního mobiliáře. V rámci
participativní ankety byly předloženy varianty
výběru obecní lavičky. Byl vybrán typ Miela od firmy
MM Cité s tím, že tato lavička bude do budoucna
standardním osazovaným prvkem ve veřejném
prostoru a dojde tak k estetickému sjednocení
obecního mobiliáře. Stejný postup je plánován
také v tématu krytých přístřešků autobusových
zastávek MHD a rozcestníků a informačních
tabulí a odpadkových košů. Obec by také měla
vést seriózní debatu o pořízení nového vizuálněgrafického stylu, či pravidel regulace venkovní
reklamy například formou obecní vyhlášky. V rámci
komplexního přístupu je také potřeba se zabývat
otázkou kvalitní údržby obecní zeleně. Za tímto
účelem by bylo dobré vytvořit funkci obecního
zahradníka.

