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Abstrakt: 

Případová studie obce Květnice ve Středočeském kraji zaměřená na územní dopady 

nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec za toto období zaznamenala 

skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. S dopady tohoto nekoncepčního 

rozvoje, které značně ovlivňují kvalitu života, se bude obec potýkat po mnoho let. Práce 

vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje, územního a strategického plánování. Cílem 

práce je identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím rozvoji. Při 

zpracování práce byly použity metody analýzy textů a případové studie. 

 

Abstract: 

A case study of the village Květnice in the Central Bohemian Region focused on the territorial 

impacts of non-conceptual development of the village in the last 20 years. During this period, 

the village experienced a leap in growth and completely changed its shape and character. The 

impact of this non-conceptual development which greatly affects the quality of life, will the 

community face for many years. The work is based on the principles of sustainable 

development, territorial and strategic planning. The aim of the work is to identify key points 

(errors) in the decision-making of the community about its development. Methods of text 

analysis and case studies were used in the work. 

 

 

Úvod  

 

Cílem práce bylo identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím 

rozvoji z hlediska jeho územních dopadů na příkladu obce Květnice. Práce byla založena 

na kombinaci metod analýzy textů a případové studie. Byly analyzovány strategické 

rozvojové dokumenty obce i proces pořizování a změny územního plánu a jejich dopady na 

současnou podobu obce. Hlavním zdrojem informací byly podklady poskytnuté Obecním 

úřadem v Květnici, data z Českého statistického úřadu a data z vlastního šetření autorky. 

 

Již řecký předsokratovský myslitel a filozof Hérakleitos z Efesu (535 - 475 př. n.) řekl: „Nic 

není stálé, vyjma změny“. Změny ve společnosti se tak od nepaměti promítaly i do vývoje 
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jednotlivých sídel. První sídla vznikala již v souvislosti s neolitickou revolucí, tedy s 

přechodem společnosti lovců a sběračů ke společnosti usedlé, založené na zemědělství. V 

období 5. až 6. století našeho letopočtu osídlily naše území první slovanské kmeny, které 

zakládaly rozptýlené rodové dvorce a opevněná hradiště, která představovala důležitá 

mocenská i správní centra a plnila zároveň funkci chráněného útočiště. Ze středověku pak 

pocházejí kořeny většiny českých měst. S průmyslovou revolucí v 18. a 19. století pak došlo k 

nárůstu počtu obyvatel ve městech, tedy počátkům urbanizace. Pro změny ve vývoji sídel je 

typická dlouhodobost této změny a v mnoha případech i její nevratnost. Byla-li zemědělská 

půda jednou rozparcelována a zastavěna, je téměř nemožné ji zpět zcelit a znovu zemědělsky 

využívat.  

Za jeden z nejvýznamnějších mezníků současných českých dějin je považována tzv. 

Sametová revoluce v listopadu 1989. Následné celospolečenské změny silně ovlivnily i 

změny ve struktuře a vývoji jednotlivých sídel na území České republiky. Po násilném a často 

formálním slučováním sídel, v 60. až 80 letech, došlo počátkem 90. let 20. stol. k opětné 

desintegraci mnoha obcí, kdy vzniklo téměř 2000 nových obcí.  

Tím ale změny ve vývoji sídel zdaleka nekončily a nekončí. Řada obcí se potýkala s prudkým 

úbytkem obyvatelstva, jiné obce zase zaznamenaly značný rozvoj a nárůst počtu obyvatel. Pro 

mnoho lidí je ideálem bydlení rodinný dům se zahrádkou v zázemí velkého města. Díky 

tomuto trendu dochází k dynamickému rozvoji malých obcí v bezprostředním okolí velkých 

měst, a zvláště Hlavního města Prahy. Vedení obcí má k dispozici řadů nástrojů, kterými 

může a má rozvoj obce řídit. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je územní plánování, které 

soustavně a komplexně řeší účelné využití území. Hlavním cílem územního plánování je 

vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Jeho podstatou je 

vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností 

společenství obyvatel, který uspokojuje současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

generací budoucích.  

V českém právním systému je pak udržitelný rozvoj zakotven v zákoně č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí v § 6: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 

(zákon č.17/1992 Sb.) V zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění novely č. 169/2018 (stavebním zákoně) je trvale udržitelný rozvoj vymezen v § 18, 

odstavce 1: “spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ (zákon č. 

183/2006 Sb.) Principy udržitelného rozvoje by měly být nedílnou součástí, ba přímo 

principem, plánování rozvoje každého státu, kraje, města i vesnice. 

Jednou z v současné době nejčastější změn poškozující udržitelný rozvoj území je extenzivní 

zastavování území, tedy suburbanizace. Tou se obvykle rozumí růst města prostorovým 

rozpínáním do okolní venkovské a přírodní krajiny. Suburbanizace je fáze urbanizačního 

procesu, kdy stagnuje nebo ubývá počet obyvatel jádrového města a roste počet obyvatel v 

obcích příměstské zóny. Suburbanizace se nejčastěji rozvíjí v zázemí velkých měst. Jedním ze 

znaků suburbanizace je nižší hustota osídlení, než je obvyklá ve městech, rozvolněná, méně 

hustá, rozptýlená či roztroušená zástavba. Pro příměstské suburbanizované zóny jsou 

charakteristické samostatně stojící nebo řadové, jedno až dvoupodlažní rodinné domky s 

vlastní zahradou, které často vytvářejí sociálně homogenní rezidenční zóny. Vedle rodinných 

domků se staví také velká nákupní centra, hypermarkety, kancelářské komplexy, ale i 

industriální zóny se sklady a distribučními centry. 

„Rezidenční suburbanizace se projevuje v několika formách. Developeři vytvářejí celé 

rezidenční okrsky s výstavbou rodinných domů na klíč nebo shromáždí půdu, rozparcelují ji 



3 
 

na stavební pozemky, ty doplní nezbytnou infrastrukturou a prodají je zájemcům, kteřísi 

výstavbu zajistí individuálně. V obou případech dochází k vytvoření nových okrsků luxusního 

bydlení na okrajích stávající venkovských sídel. Staví se však i ve volné krajině, zcela mimo 

dotyk se stávajícími sídly.“ (Sýkora, 2002, s. 12-13) Obyvatelé bydlící v těchto izolovaných 

obytných okrscích jsou silně závislí na každodenním dojíždění do práce, školy a za službami. 

To vede k prudkému nárůstu zvýšení objemu individuální automobilové dopravy, což sebou 

přináší další komplikace a snižuje to kvalitu života v těchto lokalitách. 

Z bližšího studia těchto suburbánních lokalit vyplývá, že i často používaný termín „satelitní 

městečko“ není přesný. Nejedná se o městečko v pravém slova smyslu, ale většinou jde o 

monofunkční plochy bydlení, které jsou zcela závislé na blízkosti města nebo starší zástavbě. 

Nabízí jen minimum pracovních příležitostí, obchodů a služeb. Obvykle zde zcela chybí školy 

a zdravotnická zařízení. 

Nekoncepční rozvoj obce, nerespektování zásad udržitelného rozvoje a chyby při územním 

plánování mají dlouhodobé neblahé následky nejen pro obec samotnou, ale hlavně pro její 

obyvatele. To je případ i obce Květnice, která leží v bezprostřední blízkosti Hlavního města 

Prahy, a stala se tak předmětem zájmu několika developerů a jiných zájmových skupin.  

 

Obec Květnice 

 

Obec Květnice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha – východ, a patří pod obec s 

rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Nalézá se těsně za hranicemi 

Prahy, což byl jeden z hlavních důvodů jejího překotného rozvoje. Její katastrální území má 

rozlohu 2,84 km2. Rozprostírá se na obou březích potoka Výmola přibližně 2,5 km východně 

od městské části Praha Koloděje a 2,5 km jihozápadně od Úval. Uprostřed obce se nad 

potokem zvedá nízký, ale příkrý skalnatý pahorek, jehož vrchol zaujímal ve středověku 

hrádek a do současnosti se nedochoval. Největší dominantou Květnice je Mlýnský rybník s 

přilehlým parkem Proutnice a částečně opraveným mlýnem nacházející se ve středu obce.  

V obci bylo k 1. 1. 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 1606 obyvatel, skutečný počet žijících 

osob je ale výrazně vyšší. Dle obcí provedeného šetření a dle měřených nátoků na čistírnu 

odpadních vod se počet skutečně žijících obyvatel blíží 3000. (ČSÚ, Databáze 

demografických údajů za obce, 2018; Obec Květnice, Studie proveditelnosti – Revitalizace 

ČOV Květnice, 2017)  

Počátky obce jsou nejasné. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Lokalita byla 

ovšem osídlena daleko dříve, o čemž svědčí pozůstatky keltského opevnění i nalezené 

archeologické vykopávky. Od 14. století tvrz a přilehlé panství patřilo několika rodům. 

Květnická tvrz ve své době představovala opevněné sídlo, které zastiňovalo svým významem 

a pevností všechny ostatní lokality v okolí, snad jen s výjimkou Kolovrat a hradu ve Škvorci. 

V berním katastru z roku 1654 se obec uvádí jako pustá. Během staletí byly na tvrzišti stavěny 

domky a původní zdivo bylo z části rozebráno na stavební kámen. Po zrušení poddanství 

patřila Květnice od r. 1850 jako osada obce Dobročovice do okresu Český Brod. V r. 1923 

bylo povoleno odloučení obce Květnice z obce Dobročovice. V r. 1960 byla Květnice 

samostatnou obcí v nově vzniklém okrese Praha-východ, v letech 1964 - 1990 osadou obce 

Sibřina, od r. 1990 opět samostatnou obcí okr. Praha-východ. (Obec Květnice, Historie obce)  

V obci zcela chybí občanská vybavenost. Není zde mateřská ani základní škola, obec nemá 

uzavřený školský obvod, který by zaručoval dětem z Květnice přijetí ve školských zařízení 

okolních obcí. Není zde provozován žádný obchod ani ordinace lékaře. V obci jsou pouze 3 

restaurační zařízení včetně bowling baru a střelnice. V roce 2018 se podařilo revitalizovat 

čistírnu odpadních vod a navýšit její kapacitu na 4500 EO, které umožňuje připojování 

nových objektů ke kanalizaci. Provozovatel vodovodu v obci se potýká s dlouhodobým 

nedostatkem pitné vody, z čehož pramení pravidelně vydávané zákazy zalévání a užívání 



4 
 

vody k jiným než potravinářským a hygienickým účelům. Velká část obce, vyjma odloučené 

lokality Květnice III je plynofikována. V obci není dokončeno veřejné osvětlení ani povrchy 

komunikací.  

Dle údajů Českého statistického úřadu je v obci registrováno 480 ekonomických subjektů, z 

čehož je 285 aktivních. Naprostá většina (382) jsou podnikající fyzické osoby, 9 fyzických 

osob podniká na základě jiného než živnostenského zákona a 72 je právnických osob (ČSÚ, 

2018, Vše o území). Ve valné většině se ale jedná pouze o administrativní sídla na základě 

trvalého pobytu nebo vlastněné nemovitosti. Tyto podnikatelské subjekty vytvářejí jen 

minimum pracovních příležitostí. Největším zaměstnavatelem v obci je obec Květnice, se 

svými 3 zaměstnanci. 

 

Rozvoj obce 

 

V letech 1964 až 1990 byla Květnice jako osada součástí obce Sibřina. Zde se nacházela i 

většina občanské vybavenosti, byl zde úřad, pošta, mateřská i základná škola a sportoviště. 

Když se Květnice po roce 1990 osamostatnila, přišla o veškerou tuto občanskou vybavenost. 

Její deficit se do dnešního dne nepodařilo nahradit.  

Do roku 2000 obývalo Květnici méně než 120 obyvatel. Mezi obcemi Sibřina a Květnice bylo 

do té doby pole. Nyní zde stojí rezidenční lokalita zvaná "Nad Vesným rybníkem" jižně od 

hlavní silnice a lokalita zvaná "U statku" severně od hlavní silnice, obě s téměř 200 rodinnými 

domy. V lokalitě Květnice III (oblast pod sídlištěm Rohožník) je dnes už více jak 160 

samostatně stojících či řadových rodinných domů. V roce 2004 začal stejný developer 

realizovat třetí lokalitu "Za Mlýnem" se 163 parcelami. Ani jednu z těchto lokalit nedokončil. 

V lokalitách Nad Vesným rybníkem a U Statku dodnes nejsou dokončeny povrchy 

komunikací a vybudováno veřejné osvětlení. Lokalitu Za Mlýnem dokončili majitelé zdejších 

nemovitostí, kdy přesto, že developerské společnosti vše řádně uhradili, mezi sebou vybrali 

finanční prostředky a dokončili kanalizaci a vybudovali komunikace včetně dešťové 

kanalizace a veřejného osvětlení.  

Po roce 2006 byla připravována lokalita "Ke Slušticím" s 202 plánovanými řadovými 

rodinnými domy. Developer po dvou letech svou činnost ukončil ve fázi základů a dodnes 

celá lokalita leží ladem, zarůstá plevelem a náletovými dřevinami. Na začátku roku začaly v 

Květnici pracovat další dvě developerské společnosti. Jedná se o projekt "Rezidence Flores" v 

centru obce v areálu bývalého statku a projekt "Zahrady Květnice" v jihozápadní části obce u 

silnice do Sluštic. U obou projektů proběhly studie vlivu na životní prostředí (EIA) a byla 

zahájena územní řízení. Pro projekt Rezidence Flores bylo územní řízení přerušeno, pro 

projekt Zahrady Květnice je vydáno územní rozhodnutí pouze pro část dopravní a technické 

infrastruktury bez nadzemní části projektu. Vzhledem k nedokončenosti výstavby 

předchozími developery v obci a nedostatečné kapacitě technické infrastruktury vznikl u 

občanů a občanských sdružení v obci tlak na pozastavení developerské činnosti, dokud 

nebude připravena infrastruktura pro tyto nové projekty. Ten vyústil v roce 2009 v místní 

referendum, ve kterém naprostá většina zúčastněných obyvatel požadovala po zastupitelích 

pozastavení další výstavby, dokud nebude kapacitně připravena technická infrastruktura pro 

novou výstavbu.  

V realitních inzertních novinách v letech 2003 - 2007 byla inzerována Květnice jako oblast 

největší rezidenční developerské činnosti v okolí Prahy. Již v té době se začaly objevovat 

první problémy s nevyhovujícími tlakovými poměry vodovodní sítě. Časem se přidaly 

problémy s nedostatečnou kapacitou čistírny odpadních vod, jejíž kapacita byla překročena 

ještě před řádnou kolaudací. (Květnický Zpravodaj, 1/2014, 2014, s. 4 - 6)  
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Všechny realizované developerské projekty vedly ke skokovému nárůstu počtu domů k 

bydlení. Žádný z těchto projektů nepomohl řešit problém chybějící občanské vybavenosti, 

naopak tuto absenci ještě umocnil nárůstem počtu obyvatel, který se více než zdesetinásobil.   

 

                Obrázek 1 - Satelitní snímek obce Květnice z roku 2003 

 
 

Zdroj: www.mapy.cz, 2003 
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                 Obrázek 2 - Satelitní snímek obce Květnice z roku 2019 

 
 

Zdroj: www.mapy.cz, 2019 

 

Vývoj územně plánovací dokumentace 

 

Vývoj a změny v územně plánovací dokumentaci obce významně a zásadně předurčily 

budoucí vývoj tohoto sídelního útvaru. Územní plán územního celku Květnice, který byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 9. 4. 1998 vytvořil základní předpoklady pro rozvoj území 

obce Květnice včetně koncepce územního srůstu obcí Květnice a Sibřina, a tedy územní 

expanze suburbánní struktury plošně několikanásobně překračující rozsah původní obce 

Květnice. 

Předpokládaná hustota zástavby, stanovená velikost pozemků a vymezené plochy pro 

veřejnou vybavenost však byly předpokladem pro ještě přiměřený standard a kvalitu bydlení 

obyvatel obce.  

Tento územní plán vymezil rozvojové plochy ve 2 etapách. 1. etapa rozvoje – návrh, který byl 

platný pro návrhové období, a druhou etapa rozvoje – výhled. Rozvojová území druhé etapy 

směla být zastavěna až po realizaci a funkčním naplnění 1. etapy výstavby. (Obec Květnice, 

Vyhláška o závazných částech ÚP obce Květnice)  

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve svém Stanovisku nadřízeného orgánu k 

návrhu územního plánu obce Květnice ze dne 30. 9. 1997, které tvoří přílohu č. 3 Vyhlášky o 

závazných částech územního plánu, v části Zhodnocení koncepce řešení a jejího souhlasu se 

schválenou ÚPD vyššího stupně upozorňuje na možná rizika navrženého rozvoje. 
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„Problematické se jeví navržené propojení obcí Květnice a Sibřina formou nové rozsáhlé 

výstavby. Jako nadsazený hodnotíme navržený rozvoj ploch pro bytovou výstavbu v I. Etapě 

pro cca 200 r. d. Současný počet obyvatel se v návrhovém období zvyšuje více jak 7 x. Ve 

výhledu se předpokládá s výstavbou dalších cca 215 r. d. a zvýšením počtu obyvatel na cca 

1700. V návrhu ÚPN SÚ není takovýto nárůst dostatečně odůvodněn“ (Obec Květnice, 

Základní územní plán obce Květnice). 

Platnost tohoto ÚP byla stanovena do 31. 12. 2010. Již 24. 9. 1998, tedy necelých 6 měsíců po 

pořízení, zastupitelstvo obce schválilo záměr zpracovat změnu ÚP a tato změna byla v říjnu 

1998 zadána.  

Hlavními důvody pro změnu č. 1 ÚP Květnice bylo odstoupení původního zájemce o 

soustředěnou výstavbu rodinných a bytových domů a zájem dalších potenciálních investorů 

vstoupit do území. Tyto důvody vedly k nutnosti přehodnotit etapizaci zástavby včetně 

předpokladů podmínek pro zainvestování území inženýrskými sítěmi.  

Tato změna umožnila využití území na severu obce všeobecně smíšené území a tím rozšířit 

plochy určené pro výstavbu rodinných a řadových domů. V zadání bylo území navrženo jako 

zóna nerušících výrob a služeb, jejímž cílem bylo posílit ekonomický potenciál území a 

vytvořit 100 až 150 nových pracovních příležitostí. Zároveň byly vymezeny koridory pro 

realizaci mimoúrovňové křižovatky na zamýšlené přeložce silnice I/12. Na severu obce byly 

dále vyčleněny plochy pro výstavbu rekreačního areálu. Další plochy pro bydlení byly 

vyčleněny v lokalitě Za Mlýnem a do Průhonu. Byly rozšířeny zastavitelné a pěstitelské 

plochy o zahrádkářskou osadu v severním sektoru v blízkosti Sibřinského potoka.  

Velmi výrazně tato změna upravila regulační podmínky zastavění, když změnila minimální 

výměru stavebního pozemku z 800 m2 na 450 m2 u individuálních rodinných domů a z 

původních 450 m2 na 150 m2 u řadových rodinných domů. Tato změna vedla ke zvýšení 

kapacity území – a to i bez dalšího plošného rozvoje – na více než dvojnásobek počtu bytů a 

obyvatel. Tato změna nepostihla tomu odpovídající nárůst kapacity dopravní a technické 

infrastruktury a veřejné vybavenosti. Změna č. 1, schválená dne zastupitelstvem obce dne 8. 

3. 2002, zásadně mění původní urbanistickou koncepci a charakter prostředí zahuštěné 

suburbie bez dostatečného zajištění vybavenosti. Změna č. 1 navíc vznikla v rozporu s 

požadavkem původního územního plánu z r. 1998, který vyžadoval územní (dříve 

urbanistickou) studii hodnotící limity využití území jako podmínku nutnou pro realizaci změn 

územního plánu. 

V červnu 2005 byla zastupitelstvem zadána a dne 22. 12. 2005 schválená Změna č. 2. Tato 

změna se týkala 6 lokalit a mimo jiné opět rozšiřuje zastavitelné území na severu obce jako 

plochy pro nerušící výrobu. Způsob využití ploch v lokalitě na jihu obce byl upraven s 

ohledem na ochranné pásmo vysokotlakého plynu. Zároveň bylo toto území zařazeno do 

území čistě obytné. Současně tato změna zrušila dříve zapracovaný požadavek sousední obce 

Sibřina na dopravní propojení silnic III/01212 a III/33313 (severně od zastavěného území 

Sibřiny a areálu statku). Tento požadavek není zapracován do následných návrhů parcelace 

jednotlivých rozvojových ploch. 

Přesně za rok, dne 27. 12. 2006 schválilo zastupitelstvo Změnu č. 3. I touto rozsáhlou změnou 

týkající se 9 lokalit byly mimo jiné navýšeny zastavitelné plochy pro bydlení, když byly nově 

přidány plochy za Sibřinským potokem. Zároveň zde byly přidány plochy pro hřiště a 

sportoviště a také plochy pěstitelské a zahrádkové. Plocha na severu území, původně zařazená 

do kategorie nerušící výroby byla změněna na plochy všeobecně obytné. Květnický zpravodaj 

č. 1, ročník 3. z června 2014 k této změně dodává: „Schválení této změny proběhlo 

nestandardně, v časové tísni, kdy byli tehdejší zastupitelé nuceni pod tlakem tehdejšího 

starosty schválit tuto změnu do 15 minut po seznámení s jejím obsahem. Důvodem tohoto 

spekulativního řešení z inciativy starosty byla potřeba schválení této změny před nabytím 
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platnosti nového stavebního zákona, který by vzhledem k ustanovení nového stavebního 

zákona tuto změnu neumožnil.“ (Květnický zpravodaj 1/2014, 2014, s. 4) 

Dne 20. 7. 2006 zahájila obec proces pořízení Změny č. 4 ÚP Květnice. Tento proces byl 

ukončen schválením změny dne 27. 7. 2010. Tato změna upravuje pouze 2 lokality. Na severu 

obce areál bývalého vepřína, který zařazuje do ploch smíšená obytná – venkovská. A dále 

plochu v blízkosti čistírny odpadních vod, aby bylo umožněno její rozšíření. Tato změna 

nebyla řádně dokončena. 

V prosinci 2007 bylo zpracováno zadání Změny č.5, v níž bylo řešeno 11 lokalit pro bydlení. 

Zadání této změny s lokalitami pro bydlení nebylo zastupitelstvem obce schváleno, a proto 

nebyl vypracován návrh Změny č. 5 a změna byla v této obsahové podobě vypuštěna. Z 

důvodů zachování číselné chronologie změn územního plánu byl v únoru 2009 vznesen 

požadavek na pořízení upravené změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Květnice, s 

cílem do zastavitelných území obce zařadit pouze jednu lokalitu, a to plochu pro výstavbu 

mateřské školy na východě území. Jednalo se o dočasnou stavbu v biokoridoru ÚSES. 

Zastupitelstvo obce Květnice schválilo zadání upravené změny č. 5 dne 27. 8. 2009. Ani 

proces pořízení této změny nebyl řádně dokončen a změna nevstoupila v platnost. 

V březnu 2010 byly zahájeny práce na pořízení Změny č. 6. Motivací pro pořízení změny 

bylo uskutečněné místní referendum v červnu 2009, které zavázalo zastupitele změnit 

základní regulativy území co do velikosti stavebních pozemků a výšky staveb. Zároveň změna 

řešila i požadavky menších soukromých vlastníků a jednoho z developerů. Tím došlo k 

dalšímu rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení. Zástavba na těchto nových plochách byla 

podmíněna dostatečnou kapacitou ČOV, přeložkou VVTL plynovodu a souhlasem s odnětím 

pozemků v I tř. ochrany ZPF. Ani v případě této změny nebyl proces pořízení změny 

územního plánu řádně dokončen a změna nevstoupila v platnost. 

Po volbách v říjnu 2010 nově zvolené zastupitelstvo ihned zahájilo práce na Změně č. 7. Tato 

obsáhlá změna měla napravit nekoncepční kroky minulých zastupitelstev a byla schválena dne 

5. 12. 2011. Tato změna stanovila nové regulativy na rozvojových plochách v centru obce, 

plochy původně určení k bydlení v lokalitě za Sibřinským potokem změnila zpět na plochy 

zemědělské, dále změnila zařazení pozemků na jihu obce, kde z čistě obytného území udělala 

plochy smíšené obytné se zvýšením podílu veřejných prostranství, sídelní zeleně a základní 

občanské vybavenosti. Pozemky bývalého zemědělského areálu na severu obce tato změna 

transformovala z ploch ostatní zvláštní území na plochy systému sídelní zeleně.  

Ani tato změna nenabyla účinnosti. Jeden z developerů podal dne 23. 12. 2011 ke Krajskému 

úřadu Středočeského kraje podnět. Krajský úřad pak po přezkoumání opatření obecné povahy 

platnost tohoto opatření zrušil. „Správní orgán zjistit, že ve vyhlášce obce Květnice o 

závazných částech územního plánu sídelního útvaru Květnice ze dne 9. 4. 1998 je uvedeno, že 

územní plán je platný do 31. 12. 2010. Ani v pořízených změnách územního plánu není 

obsaženo prodloužení této platnosti. Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že v dnešní 

době nemá obec Květnice platnou územně plánovací dokumentaci. Předmětné opatření 

obecné povahy bylo vydáno 5. 12. 2011, což je téměř 2 roky od doby kdy uzemní plán pozbyl 

platnosti. Správní orgán konstatuje evidentní fakt, že nelze pořizovat změnu již neplatné 

dokumentace, jímž opatření obecné povahy bylo.“ (Rozhodnutí KÚ ze dne 19. 1. 2012, č. j.: 

009652/2012/KUSK). 

Obec Květnice se tak ocitla bez platné územně plánovací dokumentace. V důsledku toho 

zastupitelstvo začátkem roku 2012 zadalo zpracování územní studie pro celé katastrální území 

obce a rozhodlo o pořízení vymezení zastavěného území obce a v prosinci téhož roku 

rozhodlo o pořízení nového ÚP. 

V rámci územní studie pro celé území obce bylo vydefinováno zastavěné území obce, což 

umožnilo umisťovat stavby i mimo vymezený intravilán obce – zastavěné území obce k 1. 9. 

1966, který se od současnosti značně lišil. „Posláním této územní studie bylo pomáhat 
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příslušnému stavebnímu úřadu při rozhodování o umisťování nových staveb, nástaveb, 

přístaveb a stavebních úpravách v zastavěném území obce Květnice. Přestože územní studie 

není závazným podkladem pro územní rozhodování, je její vložení do evidence územně 

plánovací činnosti neopominutelným podkladem pro stavební úřad a odchylné rozhodnutí je 

třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska 

veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.“ (Územní studie, 2012, s. 5)  

Tato území studie stanovuje limity využití území, zásady urbanistického řešení, dále zásady 

funkční a prostorové regulace, ale i doporučení pro zpracování navazující územně plánovací, 

projektové a další dokumentace. Součástí územní studie je i problémový výkres a výkres 

koncepce plošné a prostorové regulace. 

Již v prosinci 2012 byl předložen a schválen návrh zadání nového územního plánu obce. Na 

základě koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu zadání 

územního plánu Květnice bylo v lednu 2014 vypracováno hodnocení návrhu územního plánu 

Květnice na životní prostředí – SEA dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Proces 

pořizování územního plánu byl poměrně komplikovaný a dlouhý. Po opakovaném veřejném 

projednání a zapracování požadavků dotčených orgánů byl nový územní plán obce Květnice 

vydán dne 30. 3. 2017.  

Obec Květnice v současnosti čelí několika žalobám v souvislosti s platností územního plánu. 

Některé spory již byly pravomocně rozhodnuty (ve prospěch obce), jiné jsou stále 

projednávány. 

V roce 2019 probíhá proces pořízení Změny č. 1 ÚP Květnice. Tato změna upravuje využití 

pozemků, které byly převedeny do správního obvodu obce Květnice ze sousední obce 

Dobročovice při změně hranice katastrálního území obcí. Způsob využití těchto pozemků je 

navrhován v souladu s platným územním plánem obce Dobročovice, jejich původním 

zařazením a konceptem územního plánu obce Květnice. Další změna je v textové části, kdy 

pořizovaný regulační plán na rozvojové lokalitě na jihu obce bude nově nahrazovat některá 

územní rozhodnutí. 
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Obrázek 3 – Původní územní plán obce Květnice z roku 1998 

 
Zdroj: www.kvetnice.eu, 2019 
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Obrázek 4 - Nový ÚP Květnice 

 
Zdroj: www.kvetnice.eu, 2019 
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Strategické rozvojové dokumenty obce 

 

Zastupitelstvo obce Květnice na jaře roku 2012 zahájilo práce na strategickém rozvojovém 

dokumentu. Do té doby obec neměla žádný koncepční rozvojový dokument. Veřejnou výzvou 

požádala spolky, občanská sdružení, občany i podnikatele k zapojení se do přípravy tohoto 

dokumentu. Ze zájemců byla jmenována 10členná strategická komise a jednotlivé pracovní 

skupiny. Na základě zpracovaných analýz a dotazníkového šetření zastupitelstvo v lednu 2013 

schválilo Strategický plán rozvoje obce Květnice.  

„Strategický plán (dále jen SP) je jako dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry 

obce na období minimálně deset let, který se neomezuje pouze na jedno volební období 

zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. Jedná se o komplexní programový 

dokument, který formuluje strategii rozvoje celého území včetně komunity a jejího fungování. 

SP vzniká v partnerském dialogu mezi veřejností, soukromou sférou a samosprávou, mezi 

občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky a správou obce a státu. Představuje jistou 

formu dohody o tom, čeho chce obec v horizontu jednoho až dvou desetiletí dosáhnout a jak 

při tom hodlá postupovat. Jedná se o dokument, který však musí být průběžně porovnáván se 

skutečností a dle potřeb aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, 

co občané chtějí a tím, co je dosažitelné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou 

stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. SP je důležitým nástrojem řízení obce 

nikoli jen politickou proklamací. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo 

při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho 

změny by měly vycházet ze SP jako nadřazeného dokumentu.“ (Obec Květnice, Strategický 

plán, s. 1)  

V části nazvané Profil obce je kromě základní charakteristiky a historie obce popsán vývoj a 

stav územně plánovací dokumentace, demografická skladba včetně předpokládaného vývoje 

ve složení obyvatelstva, stav technické infrastruktury a občanského vybavení a také stav 

životního prostředí v obci.  

Součástí dokumentu jsou i poměrně obsáhlé SWOT analýzy jednotlivých oblastí života v 

obci. Podstatnou částí strategického plánu je vize rozvoje obce, která obec charakterizuje 

mottem „Květnice - místo, na které jsme pyšní a kam se rádi vracíme.“  

Strategická komise identifikovala těchto pět rozvojových oblastí:  

A. Územní rozvoj a ochrana sídelních hodnot obce  

B. Infrastruktura  

C. Sociálně-ekonomické prostředí  

D. Životní prostředí  

E. Řízení a správa  

Pro každý z těchto Problémových okruhů (rozvojových oblastí) byly stanoveny konkrétní 

strategické cíle, kterých chce obec dosáhnout, formulovány konkrétní opatření, v jejichž 

rámci budou poté řešeny jednotlivé dílčí aktivity (projekty).  

Nejobsáhlejší částí dokumentu je pak samotný Strategický plán rozvoje, který definuje pro 

každou z oblastí konkrétní strategické cíle, opatření a aktivity.  

Od svého přijetí v roce 2013 nebyl tento strategický rozvojový dokument nikdy 

vyhodnocován ani aktualizován. Nenavazují na něj žádné další strategické dokumenty jako je 

například akční plán. Neexistuje žádná provázanost na další implementační dokumenty ani 

výsledky hodnocení naplňování tohoto strategického dokumentu. V dokumentu není uvedena 

ani přibližná finanční náročnost jednotlivých opatření a dílčích aktivit. Stejně tak chybí vazba 

na rozpočet a střednědobé a dlouhodobé rozpočtové výhledy a plány investic. V dokumentu 

nebyly stanoveny výchozí hodnoty klíčových ukazatelů včetně jejich cílových hodnot, což 

značně komplikuje jeho vyhodnocování. Není možné posoudit, zda definované cíle, opatření a 

aktivity je vůbec možné někdy realizovat, zda na ně obec bude mít dostatek prostředků. Při 
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zvážení příjmů a výdajů obce dle rozpočtu aktuálního roku a investičních záměrech na 

nejbližší období je pravděpodobné, že obec nebude mít dostatek finančních prostředků, aby 

mohla strategický plán realizovat.  

Při vzniku a schvalování dokumentu byla dodržena zásada otevřenosti. Na vzniku se podílela 

pracovní skupina složená jak ze zástupců obecního úřadu, pověřených zastupitelů, tak 

zástupců veřejnosti i podnikatelů. Všechny zápisy z jednání pracovní skupiny jsou veřejně 

dostupné na stránkách obce. Veřejnost měla možnost se k jednotlivým částem vyjadřovat, 

případně se podílet na jejich vzniku. Finální podobu dokumentu bylo možné připomínkovat 

ještě před schválením konečné podoby na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Významná 

část veřejnosti se zapojila do dotazníkového šetření, které obec organizovala. Schválené znění 

je volně přístupné na internetových stránkách obce.  

Strategický plán byl zpracován dle teoretických zásad pro vznik podobného dokumentu a 

může být vhodným nástrojem dalšího rozvoje obce a předejít dalšímu nekoordinovanému 

rozvoji. Provedené analýzy poskytují reálný pohled na výchozí stav, dobře mapují silná a 

slabá místa a potřeby obyvatel. Vydefinované rozvojové oblasti jsou skutečně nejslabšími 

místy rozvoje obce, která se dotýkají každodenního života obyvatel. Snaha o další členění 

těchto rozvojových oblastí na jednotliví strategické cíle a aktivity (projekty) vedoucí k jejích 

naplnění mohou být vhodným nástrojem, jak výchozí stav zlepšovat.  

 

Analýza dopadů rozvoje obce 

 

Rozvoj obce Květnice je možné dokumentovat a vyhodnocovat z několika různých pohledů, 

jako je například nárůst počtu obyvatel, nárůst počtu domů, zvýšení zastavěné plochy stav 

technické infrastruktury a občanského vybavení a řady dalších. 

 

Obyvatelstvo 

Velmi významnou změnou pro obec je prudký nárůst obyvatelstva. Po osamostatnění v roce 

1991 se počet obyvatel v obci téměř neměnil a jejich počet se pohyboval okolo 115. Až po 

roce 2000 začal velmi pozvolna růst. První prudký nárůst byl zaznamenán v roce 2005, kdy se 

během jediného roku počet obyvatel obce zdvojnásobil na 309. Od té doby počet trvale 

přihlášených obyvatel stále roste, a to přibližně o 200 nových obyvatel ročně, až na 

současných 1675. To je téměř 15ti násobný nárůst. 

 

Graf 1: Nárůst počtu obyvatel 

 
 

Zdroj: ČSÚ, 2018 
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Počet trvale přihlášených obyvatel ale nekoresponduje se skučným počtem obyvatel 

žijících v obci. Dle měření nátoků na čistírně odpadních vod i dle provedeného 

demografického šetření je počet skutečně žijících obyvatel v obci v současné době výrazně 

vyšší. Dle odhadů obce se počet skutečně žijících obyvatel blíží ke 3000. To by byl nárůst 

více než 25násobný. 

Zásadní změna není jen v počtu obyvatel, ale i v jeho složení. Průměrný věk trvale 

přihlášených obyvatel klesl na 33.8 roku. Zhruba třetinu obyvatel tvoří děti do 14 let a ročně 

se v obci rodí okolo 20 dětí, seniorů nad 65 let věku žije v obci méně než 10 % a 2 až 3 

občané ročně umírají. (ČSÚ, Demografický vývoj obce) 

 

Graf 2: Děti do 14 let a seniorů nad 65 let věku  

 
 

Zdroj: ČSÚ, 2018 

Tyto změny s sebou přinášejí řadu komplikací. Jednou z nich byly i vzájemné vztahy 

původních a přistěhovaných obyvatel, které často narážely na vzájemné rozdíly plynoucí 

z různých životních stylů a sociálních podmínek. Představa nových a původních obyvatel o 

životě v obci byla a je značně rozdílná. Jiné jsou jejich požadavky na úroveň občanského 

vybavení, dostupnost veřejné dopravy nebo úroveň poskytovaných služeb, ale i způsob 

trávení volného času a způsob využívání zahrad k zahrádkaření a chovu drobného zvířectva. 

 

Počet domů 

 

I počet domů v obci se skokově zvýšil. Z původní malé vísky se 60 domy je dnes obec s více 

než 720 domy. Při Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 měla obec již více než 600 

dokončených domů. Tento počet stále roste až na počet 723 na konci roku 2017. Vzhledem 

k probíhající i plánované výstavbě v obci není toto číslo konečné. 
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Graf 3: Nárůst počtu domů 

 
Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Většina z těchto domů jsou samostatné nebo řadové rodinné domy o jedné bytové jednotce. 

V obci byly vybudovány i 4 bytové domy s více bytovými jednotkami. Malá výměra 

jednotlivých pozemků, a zvláště výstavba řadových rodinných domů a bytových domů, 

výrazně zvyšuje hustotu obyvatelstva. 

 

Změny ve struktuře pozemků 

Na změnách ve struktuře druhů pozemků se podílely všechny územně plánovací 

dokumentace. Z celkové výměry katastrálního území obce 283,5683 ha bylo při zpracování 

původního územního plánu 232, 7218 ha zemědělské půdy a 23,5255 ha půdy nezemědělské.

  

Původní územní plán stanovil nové rozvojové plochy pro zástavbu. V první etapě bylo určeno 

území 20,6315 ha a ve výhledu dalších 34, 2870 ha. Změna č. 1 územního plánu Květnice tato 

zastavitelná území navýšila o dalších 20,8 ha. Změna č. 2 pak znamenala nárůst 

zastavitelného území o dalších 19,86 ha. Schválením Změny č. 3 bylo zastavitelné území 

navýšeno o dalších 18,02 ha. Většina z tohoto zastavitelného území byla zařazena do 

kategorie čistě obytné území, případně všeobecně smíšené území. 

Nový územní plán obce pak definoval zastavitelné plochy v celkovém rozsahu 74,02 ha a 

ploch přestavby v rozsahu 3,36 ha. Tím došlo k omezení zastavitelných ploch, díky vyloučení 

lokalit za Sibřinským potokem. Ostatní dříve zařazené lokality musely být zachovány, neboť 

na tato území již byla vydána platná územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Projednávaná 

Změna č. 1 ÚP zvyšuje zastavitelné území o 0,07 ha a navyšuje i plochy přestavby o 1,49 ha. 

Tato navýšení vychází ze změny katastrálního území obce, kdy byla změněna hranice 

katastrálního území a část území přešla do území obce ze sousední obce Dobročovice, a 

naopak část pozemků byla převedena do území obce Sibřina. Žádná nová území nebyla 

zařazena jako zastavitelná. 
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Graf 4 - Zastavitelné území dle ÚPD 

 

 Zdroj: Obec Květnice, 2019 

Občanská vybavenost – technická infrastruktura 

Ještě před vstupem prvních developerů před rokem 2000 byl v obci rozveden plyn, spolu s 

okolními obcemi byl vybudován svazkový vodovod s vodojemem ve Škvorci a zahájena 

výstavba čistírny odpadních vod. Technická infrastruktura v obci tedy byla na velmi vysoké 

úrovni.  

Při plánování rozvoje obce ale nebyly kapacity této technické infrastruktury respektovány. 

Největší potíže vykazovala čistírna odpadních vod, která se svojí kapacitou 2100 EO 

(ekvivalentních obyvatel) nedostačovala, díky trvalému přetížení docházelo k překračování 

stanovených limitů kvality vypouštěné vody. Z tohoto důvodu bylo v roce 2011 pozastaveno 

připojování nových objektů na čistírnu a až do konce roku 2018, kdy byla celá čistírna za 

provozu revitalizována a rozšířena na kapacitu 4500 EO, nebylo možné se na kanalizaci a 

čistírnu odpadních vod připojit. Tato investice ve výši cca 24,5 mil. Kč byla částečně hrazena 

z dotace z operačního programu Životní prostředí. Rozšíření kapacity čistírny umožní připojit 

nejen v současné době realizované nebo rozpracované stavby, ale i v budoucnu plánované 

developerské projekty. Zároveň tím obec dostojí svým smluvním závazkům, které jednomu z 

developerských firem přislíbila a nemohla dodržet. Tento developer, společnost Květnice 

Gardens, s. r. o., se svých práv domáhal u soudu, kdy podal na obec žalobu na náhradu škody 

ve výši cca 20 mil. Kč.  

Podobná situace nastala i u vodovodu. Provozovatel vodovodu spol. Vodos Kolín není 

schopen zajistit dostatek pitné vody pro svazkový vodovod, a tak byl nucen v roce 2016 

přistoupit k zastavení připojování nových odběratelů. I tak není žádná výjimka, že ve špičkách 

dojde k vyčerpání zásoby vody ve vodojemu a voda několik hodin neteče. Každý rok je tak 

vydáváno opatření obecné povahy, kterým se zakazuje používat vodu z vodovodu k jiným než 

potravinářským a hygienickým účelům. Obec ve spolupráci s jedním z developerů usiluje o 

zlepšení této situace vybudováním čerpací stanice a napojení na vodojem v Úvalech. Tím by 

byly navýšeny přítoky do vodojemu ve Škvorci a mohly by být připojeny další objekty. Tento 

záměr představuje investici cca 5 mil. Kč a měl by být realizován v horizontu cca 3 let.  

Pouze elektrická a plynová soustava nevykazovaly výraznější potíže v souvislosti s masivní 

výstavbou rodinných a bytových domů v Květnici. 
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Občanská vybavenost – komunikace a chodníky 

Původní obec Květnice byla typickou obcí ulicového typu. Veškerá zástavby byla situována 

kolem silnic III. třídy, které obcí procházely, hlavně kolem silnice III/1215 do Dobročovic, 

dnes ulice K Dobročovicům. Podél této komunikace byl vybudován chodník pro pěší včetně 

veřejného osvětlení. Pohyb po obci tedy byl poměrně bezpečný.  

Masivní výstavbou a rozprostřením obce podél dalších komunikací III. třídy a na okolní pole 

se výrazně zhoršila bezpečnost chodců v obci. Developeři nevybudovali chodníky ani veřejné 

osvětlení podél komunikací III třídy. Část těchto chodníků včetně osvětlení vybudovala 

následně obec. Lokalita na severu obce je zcela odříznuta od centra obce, propojení je pouze 

po nepřehledné komunikaci. Lepší není asi situace uvnitř jednotlivých lokalit. Velká část obce 

je stále bez veřejného osvětlení a bez vybudování finálních povrchů místních komunikací. 

Chodníky nebyly vybudovány vůbec. V lokalitě Za Mlýnem, která zůstala po odchodu 

developera naprosto nedokončená, nebyly dokončeny inženýrské sítě, komunikace byly pouze 

vytýčené, a to přesto, že majitelé vše řádně uhradili. Majitelé nemovitostí se zde spojili, 

založili spolek, vybrali mezi sebou potřebné finanční prostředky a společnými silami tuto 

lokalitu dokončili.  

Tento krok se v současné době snaží napodobit další nedokončená lokalita, kde se majitelé 

snaží vybrat mezi sebou finanční prostředky na dokončení veřejného osvětlení.  

Obec nemá prostředky, aby nedokončené komunikace a chybějící veřejné osvětlení za 

zkrachovalé developery vybudovala. Snaží se vybudovat alespoň chodníky a osvětlení podél 

hlavních komunikací, aby zajistila bezpečnost chodců při cestě na autobus. Navíc i původní 

chodníky, vybudované před cca 20 lety, pomalu dosluhují a vyžadují tak další finanční 

prostředky z rozpočtu obce. 

 

Občanská vybavenost – občanská vybavenost 

Před rokem 1990, tedy před osamostatněním obce, byla většina občanské vybavenosti 

situována v cca 2 km vzdálené Sibřině. Byla zde budova Místního národního výboru, pošta i 

mateřská školka. Nechyběly ani restaurační zařízení a obchod se smíšeným zbožím. Přesto i v 

Květnici bylo pohostinství a prodejna Jednoty se smíšeným zbožím.  

V roce 2001, kdy měla obec cca 135 obyvatel, byla zde prodejna koloniálu, střelnice s fitness 

centrem a 2 restaurační zařízení. (Květnický zpravodaj, 2017, s. 5)  

V současné době je výčet občanského vybavení velice stručný. V obci není provozován žádný 

obchod ani provozovna služeb nebo lékařská ordinace. Za veškerými nákupy a službami nebo 

ošetřením jsou obyvatelé nuceni jezdit do okolních obcí a do Prahy. Není zde žádný 

průmyslový nebo jiný podnik, který by zaměstnával lidi z obce a okolí. V obci jsou 

provozovány 3 restaurační zařízení, jedním z nich je původní pohostinství ve staré části obce, 

druhým je bowling bar a třetím restaurace a penzion, který má ale omezený provoz.  

 

Z dotazníkového šetření v rámci sestavování Strategického plánu rozvoje obce vyplynulo, že 

obyvatele nejvíce tíží absence mateřské školy. Přesto, že je v obci trvale přihlášeno cca 120 

dětí předškolního věku, žijících je dle odhadů o cca 40 % více, tedy asi 170, není v obci žádné 

předškolní zařízení. Obec spolupracuje s mateřskou školou v Sibřině, ale její kapacita zdaleka 

nestačí uspokojit poptávku. Obdobná je i situace v dalších okolních obcích, jejichž zařízení 

jsou přeplněna a jsou nucena zájemce odmítat. Realizací další plánované výstavby v Květnici 

se tento problém ještě více zhorší, protože nové byty a domy obvykle kupují hlavně mladí 

lidé, kteří zakládají rodiny. Pouze jeden z developerů má v podmínkách využití území v 

územním plánu povinnost vybudovat mateřskou školu. Tato školka ale nevyřeší situaci celé 

obce, stěží pokryje poptávku z této nové lokality. Díky získané dotaci obec začíná realizovat 
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projekt výstavby čtyřtřídní mateřské školy s kapacitou 96 dětí na pozemku v blízkosti 

obecního úřadu. Jedná o investici v řádu cca 50 mil. Kč, což je více než trojnásobek 

celkového ročního rozpočtu obce.  

 

V obci není ani základní škola. Květnice nemá historicky uzavřenu smlouvu o zřízení 

kolského obvodu se žádnou z obcí v okolí. Přes veškerou snahu minulých 3 zastupitelstev se 

tyto smlouvy z kapacitních důvodů nepodařilo uzavřít. Situaci nevyřešil ani Krajský úřad 

Středočeského kraje, na který se představitelé obce opakovaně obrátili se žádostí o stanovení 

školského obvodu. To v praxi znamená, že květnické děti nemají v žádné základní škole 

garantovánu jistotu přijetí ke vzdělávání. Není tedy výjimkou, že rodiče s budoucím 

prvňáčkem absolvují i více než 5 zápisů do 1. třídy, a přesto nejsou do žádné školy přijati. Ve 

snaze předejít těmto velice stresovým situacím řada rodičů volí možnost přihlásit se k 

trvalému pobytu v některé z okolních obcí, která školu má, anebo se až do přijetí všech dětí na 

základní školu rodina k trvalému pobytu v obci Květnice nepřihlásí vůbec. To způsobuje 

značné finanční ztráty obci, které jsou odhadovány na cca 7 mil. Kč ročně. Ve snaze vyřešit 

tuto nepříznivou, a zákonu 561/2004 Sb., Školský zákon odporující, situaci rozhodla se obec 

spolupodílet na výstavbě nové svazkové školy v Úvalech. Výstavbou této školy bude pro obec 

zřízen školský obvod a děti z Květnice tak budou mít jistotu přijetí ke vzdělávání na základní 

škole. Na této investice v hodnotě více než 700 mil. Kč se obec Květnice zavázala podílet 15 

mil. Kč.  

V parku Protunice je provozováno dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let s prolézačkami, 

houpačkami a dalšími dětskými prvky. V severní lokalitě byla vybudována lesní posilovna 

pro mládež a dospělé a rodiče zde vybudovali malé sportovní hřiště s brankami a koši na 

basketbal. Ve staré obci je možné využít nohejbalové hřiště s asfaltovým povrchem. Součástí 

parku Proutnice je objekt tzv. rybárny, což je rybářským spolkem vybudovaná klubovna se 

základním sociálním zařízením pro cca 30 osob.  

Místní obecní úřad sídlí v nevyhovujících prostorách starého rodinného domu, bez dostatečně 

velké jednací místnosti nebo společenského sálu, kde by se mohla konat například veřejná 

zasedání zastupitelstva nebo větší jednání. Všechny společenské akce, jako je například vítání 

občánků, nebo veřejné projednání změny územního plánu se konají pod širým nebem v parku 

Proutnice.  

Úřad s rozšířenou působností sídlí v cca 20 km vzdáleném Brandýsu nad Labem – Staré 

Boleslavi. Neexistuje žádné přímé spojení veřejnou hromadnou dopravou, minimem jsou 2 

přestupy a jedna cesta trvá cca 1, 5 hodiny. Stavební úřad je v Úvalech, což je asi 6 km, a je 

možné využít přímého spojení autobusovou linku 391. Větší část obce je obsluhována poštou 

v Sibřině, severní lokalita pak poštou v Úvalech. Nejbližší policejní služebnou je místní 

oddělení Police ČR v Úvalech.  

Historicky v Květnici funguje Sbor dobrovolných hasičů. Jednotka tohoto sboru ale není 

akceschopná, nemá potřebné vybavení.  

Květnice nemá na svém území žádný kostel ani hřbitov. V obci je pouze kaplička – zvonice 

Panny Marie z roku 1895, která byla spolu s křížkem darovaným roku 1891 majitelem panství 

knížetem Janem II, opravena v roce 2016. 

 

Porovnání skutečnosti s optimem 

 

Pro posouzení množství a kvality občanské vybavenosti byla jako základ použita optimální 

skladba občanské vybavenosti obcí dle profesora Sýkory. Porovnávány se skutečností byly 

hodnoty odpovídající jak počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci, tak skutečně 

žijících obyvatel. 
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Obrázek 5: - Občanská vybavenost – porovnání optima a skutečnosti 

 
zdroj: Sýkora, 2009, s. 115 + autorka 

Z výše uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá, že úroveň občanského vybavení obce 

rozhodně neodpovídá velikosti obce dané počtem žijících obyvatel, a to ani ve variantě osob 

přihlášených k trvalému pobytu v obci, natož pak obci s téměř 3000 obyvateli skutečně zde 

žijícími. Úroveň občanské vybavenosti v Květnici odpovídá doporučené vybavenosti obce z 

méně než 100 žijícími obyvateli. 
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Vybudování odpovídající občanské vybavenosti v obci by představovalo investice v řádu 

několika set milionů Kč, kterými obec nedisponuje. Další překážkou v budování občanského 

vybavení je absence vhodných obecních pozemků, kde by bylo možné tyto stavby realizovat. 

Jednou z možností, jak současnou neutěšenou situaci řešit, jsou jednání s developery, kteří 

ještě své projekty v Květnici nerealizovali, a v rámci plánovacích smluv požadovat výstavbu 

některých zařízení. Další možností je vybudování části občanské vybavenosti za pomoci 

dotačních titulů.  

Obec Květnice ale není jedinou, která se do podobné situace dostala. Zvláště obce v těsné 

blízkosti velkých měst, a hlavně Hlavního města Prahy, jsou pro svoji polohu velice žádanými 

místy pro bydlení a probíhá zde rozsáhlá výstavba. Není-li ale rozvoj obce dostatečně 

koncepční, může se z lákavého místa pro život, stát doslova noční můra pro své rezidenty. Ti 

zde pak pouze „přespávají“ a při první příležitosti místo opouští.  

Výsledky případové studie nekoncepčního rozvoje obce Květnice je možné zobecnit a 

identifikovat rizikové faktory rozvoje malých obcí. 

 

Klíčové chyby při rozvoji malých obcí 

 

Rizikových faktorů rozvoje malých obcí je celá řada. Vždy záleží na konkrétní situaci dané 

obce, její velikosti, poloze, počtu a složení obyvatel, finanční situaci, občanské a technické 

vybavenosti. Velmi důležitým faktorem je i vedení obcí, jejich záměry, zkušenosti, ale i 

odborné znalosti, záměry a motivace. 

 

Chybějící nebo špatná strategie rozvoje 

 

Řada zvláště malých obcí nemá zpracovaný žádný strategický rozvojový dokument, nebo 

jejich dokument neobsahuje dostatečně propracovanou strategii rozvoje včetně všech 

potřebných analýz současného i budoucího stavu. Zpracování strategického rozvojového 

dokumentu je pro malou obec poměrně náročný úkol, jak z pohledu organizačního, finančního 

tak časového. Malé obce obvykle nemají k dispozici odborně proškolené zaměstnance, kteří 

jsou schopni potřebná data získat a zpracovat. Pořízení strategického dokumentu dodavatelsky 

odbornou firmou je pro řadu obcí zase finančně náročné. Dalším problémem, na který malé 

obce při zpracování strategií narážejí, je neochota občanů se na této akci podílet. Nejsou 

ochotni pracovat v komisích a pracovních skupinách, ani se účastnit dotazníkových průzkumů 

a anket. Občané často považují tyto aktivity za zbytečné. Zapojení veřejnosti, je ale velice 

důležité.  

Veškeré investice vložené do zpracování kvalitního strategického dokumentu se obci vždy 

vrátí. Pomůže jí předejít nekoordinovanému a nekoncepčnímu rozvoji, vyhnout se chybám v 

plánování kapacit technické infrastruktury i občanské vybavenosti. V neposlední řadě pomůže 

zachovat nebo zvýšit spokojenost obyvatel v obci, neboť rozvoj obce probíhá předvídatelně, v 

souladu se zájmem obyvatel a nedochází ke zbytečným kolizím a názorovým střetům.  

Ale ani obce, které mají strategické dokumenty zpracované a schválené nemají jistotu, že se 

jim problémy spojené s nekoncepčním rozvojem vyhnou. Chyba může být v dokumentu 

samotném, jeho obsahu nebo realizovaných analýzách. Řada těchto dokumentů byla 

vytvořena tzv. do šuplíku, nikdo s nimi aktivně nepracuje, nijak je nevyhodnocuje a 

neaktualizuje. Jediným druhem použití strategického dokumentu je často jeho přiložení k 

žádosti o dotační podporu. Takový dokument pak svoji roli nemůže plnit.  

Dalším častým nedostatkem dokumentů bývá jejich nerealističnost. Jednotlivé aktivity nemají 

vazbu na finanční prostředky obce, rozpočty a rozpočtové výhledy. Bez odhadu finanční 

náročnosti jednotlivých aktivit nelze tyto kroky plánovat a postupně realizovat.  
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To je i případ obce Květnice. Strategický rozvojový dokument obec schválila až v období, 

kdy byl rozvoj obce utlumován. Přesto, že v dokumentu jsou definovány jednotlivé klíčové 

oblasti i jednotlivé aktivity k nápravě nepříznivého stavu nebo k dosažení optimálního stavu, 

nestal se tento dokument nástrojem, jak tohoto stavu dosáhnout. Od schválení dokumentu v 

roce 2012 nebyl nikdy vyhodnocován a aktualizován. 

 

Nepřiměřené změny územního plánu 

 

Velmi častou chybou malých obcí, zvláště v zázemí velkých měst, byly nepřiměřené změny v 

územně plánovacích dokumentacích. Obce často vidinou snadných zisků povolovali výstavbu 

na obrovských plochách dříve určených pro zemědělskou výrobu. Počet obyvatel obce se díky 

této výstavbě násobil, stejně jako zastavitelná a zastavěná plocha.  

Povolení nové výstavby a s tím spojené navýšení počtu obyvatel ale nepřestavuje pro obec jen 

nárůst finančních prostředků do obecního rozpočtu, ale hlavně nárůst povinností a služeb, 

které obec musí obyvatelům poskytnout. Tyto náklady často spojené s údržbou technické 

infrastruktury, např. opravy veřejného osvětlení nebo údržba místních komunikací a veřejné 

zeleně, představují pro obec značné finanční výdaje. Mezi další povinnosti obcí patří i 

povinnost zajistit pro své obyvatele předškolní a školní vzdělávání nebo dostatečnou 

hromadnou dopravu.  

Velmi rozšířeným problémem je skutečnost, že se řada nových obyvatel v obci nepřihlásí k 

trvalému pobytu. Díky tomu obec přichází o finanční prostředky z rozpočtového určení daní. 

Většinu služeb ale obec musí poskytovat i občanům, kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému 

pobytu, a to má za následek chybějící finanční prostředky na opravy, investice a rozvoj.  

Pokud obec nevyjednala s developery přiměřené podmínky, kdy jejich příspěvky zajišťovaly 

rozvoj občanské a technické infrastruktury v obci, čelí tyto obce velmi tíživé situaci. Občané 

jsou nespokojení, nepřihlašují se k trvalému pobytu. Obec pak musí často za vlastní 

prostředky realizovat opatření, která měl realizovat developer, který po dokončení projektu 

vykázal zisk a lokalitu i s jejich problémy opustil a předal obci.  

Některé obce při rozhodování o rozšíření dalších zastavitelných ploch nezvážily dostatečně 

všechna rizika, nevzaly v úvahu kapacitu technické infrastruktury, možnosti množství 

dodávané pitné vody, ale třeba i kapacitu silnic v okolí. Výsledkem je pak přetížená 

infrastruktura, chybějící občanská vybavenost, dopravní zácpy a vzrůstající nepohoda 

obyvatel.  

V úvahu často nebylo bráno urbanistické a estetické hledisko, čehož následkem byly tzv. 

sídelní kaše (urban sprawl), tedy výstavba „koberců“ typových rodinných domů na 

minimálních pozemcích, bez jakéhokoliv veřejného prostoru. Tomu výrazně napomáhají i 

schválené špatně definované limity využití území, které tento stav ještě více zhoršují.  

Rozšiřování ploch pro výstavbu bydlení by mělo být vždy doplněno dostatkem ploch pro 

občanskou vybavenost a veřejné prostranství. Zapomínat by se nemělo ani na plochy a 

koridory technické a dopravní infrastruktury.  

Obec Květnice je svým rozvojem a vývojem územního plánu typickým příkladem 

nekoncepčního rozvoje. Skokový nárůst plochu určených pro bydlení a absence ploch pro 

občanskou vybavenost a veřejná prostranství se staly zásadním limitem života v této obci a 

jejího dalšího rozvoje. 

 

Nejasné nebo nedostatečné podmínky pro developerskou výstavbu 

 

Zákon č. 183/2006, Stavební zákon v aktuálním znění v § 66 dává obci možnost podmínit 

vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové 

nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury tzv. plánovací smlouvy. Tento nástroj má 
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umožnit obci dohodu s developerem, která má kompenzovat zvýšené nároky na obec 

způsobené developerskou výstavbou v obci. Developer tak může obci poskytnout finanční 

příspěvek na budování občanské vybavenosti, nebo sám tuto vybavenost realizovat a následně 

předat obci.  

Tento nástroj nebyl a není v praxi dostatečně účinně využíván. Není výjimkou, že obec tuto 

plánovací smlouvu s developerem neuzavře vůbec a veškeré náklady spojené s výstavbou 

bydlení a nárůstem obyvatel musí hradit ze svého rozpočtu. V minulosti často docházelo i k 

opačným případům, kdy se obec ve snaze přilákat na své území developera, zavázala pro 

tento projekt na vlastní náklady vybudovat technickou infrastrukturu. Docházelo pak k 

enormnímu zadlužení obce, a ne vždy dokázala obec svým závazkům dostát. To je případ i 

obce Květnice, která nedokázala pro developerskou společnost Květnice Garden zajistit 

dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod a následně čelila soudnímu sporu, kdy ji 

společnost žalovala za způsobenou škodu. Společnost sice poskytla obci zálohu ve výši 7 mil. 

Kč na vybudování technické infrastruktury, hlavně čistírny odpadních vod, ale obec tyto 

prostředky využila jinak. Vzhledem k nevyváženosti smlouvy se výsledná žalovaná částka 

vyšplhala k téměř 20. milionům korun. Obec se totiž zavázala hradit penále ve výši 12.500, - 

Kč za každý den, kdy neumožní připojit nové objekty na ČOV.  

Zvýšené náklady na chod obce a dobudování inženýrské infrastruktury a občanské 

vybavenosti bývají následně zdrojem sporů mezi původními obyvateli a nově přistěhovanými. 

Původní obyvatelé mají často dojem, že zvýšené náklady jsou hrazeny tzv. na jejich úkor. 

Nově přistěhovaní přinášejí do obce často jiný životní styl, požadují po obci nové služby nebo 

jejich jinou kvalitu a dostupnost. 

 

Chyby vedení obce 

 

Dalším rozšířeným problémem při rozvoji malých obcí jsou chyby vedení obce. Zvláště na 

malých obcích nebývá zastupitelstvo obce, jako její čelní orgán, tvořeno odborníky v oblasti 

urbanismu, územního rozvoje a ekonomiky. Není neobvyklé, že starosta obce vykonává svoji 

funkci jako neuvolněný, po svém zaměstnání jen několik hodin v týdnu. Vzhledem k 

množství agendy, kterou je dle platné legislativy starosta povinen vykonávat, není pak v jeho 

silách sledovat všechny legislativní změny, stejně jako směry rozvoje obce. Řada členů 

obecních zastupitelstev vykonává svoji funkci formálně a jedinou jejich aktivitou je účast na 

veřejných zasedáních. I to mohou být důvody, proč zastupitelstvo podlehne vyjednávací 

schopnosti developerské společnosti, která svůj záměr dokonale vylíčí jako přínos pro obec a 

její rozvoj. Stinné stránky svých projektů obvykle zamlčí.  

Rozhodování zastupitelstva může být ovlivněno mnoha důvody. Mohou, a na malých obcích 

to i bývají, vlastní zájmy například majetkové, snahy zhodnotit své pozemky, nebo naopak 

své pozemky chránit. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 83 „Člen zastupitelstva obce, u 

něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité 

záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu 

blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné 

moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, 

který má danou záležitost projednávat.“ Tím ale není dotčeno právo zastupitele hlasovat v 

dané věci.  

Rozhodování o rozvoji obce může být ovlivněno i osobními vazbami, rodinnými, přátelskými 

nebo naopak spory a rozepřemi. A to nejen v rámci obce, ale i v rámci širšího okolí.  

To byl případ i obce Květnice. Po osamostatnění od obce Sibřina začalo vedení obce se 

Sibřinou „soutěžit“. Byli přesvědčeni o tom, že jen oni ví, jak správně obec spravovat a 

rozvíjet. A tak bez jakýchkoliv zkušeností a odborných znalostí začali jednat s prvními 

developerskými společnostmi o možné výstavbě v Květnici. Tyto své snahy završili 
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schválením územního plánu, který tento záměr skokového rozvoje obce potvrdil, a podpisem 

smluv, které zavazovali obec podílet se na výstavbě technické infrastruktury v obci, ale nijak 

nezavazovali developerské společnosti. Díky těsné blízkosti Hlavního města Prahy byl o 

pozemky v obci zájem. Vidina snadného zhodnocení pozemků podnítila další vlastníky 

zemědělské půdy na katastru obce k podání žádostí o změnu územního plánu. A zastupitelstvo 

těmto žádostem vyhovělo. 

 

Nedostatek finančních prostředků 

 

Rozvoj obce je vždy spojen s potřebou nemalých finančních prostředků, a to jak na rozvoj 

technické infrastruktury, tak i občanského vybavení. Řada malých obcí, přesto že vlastní 

pozemky vhodné k výstavbě, nedisponuje dostatkem finančních prostředků na vybudování 

inženýrských sítí nebo realizaci developerského projektu. Tento nedostatek pak řeší obvykle 

bankovním úvěrem, nebo spoluprací s developerskou společností. Obě tyto varianty záměry 

prodražují a komplikují.  

Finanční prostředky ale nejsou potřeba pouze ve fázi rozvoje obce, ale i v dalších obdobích. A 

to i v případě, že developerský projekt je realizován bez účasti obce. Rozšířením zastavěného 

území obce se zvyšují náklady na údržbu místních komunikací, provoz a opravy veřejného 

osvětlení, údržbu zeleně, zajištění svozu komunálního a tříděného odpadu a navýšení 

potřebnosti hromadné dopravy. Finančně náročné je i zajištění dostatečných kapacit 

předškolních a školních zařízení a jejich provoz.  

Navýšením počtu trvale přihlášených obyvatel sice vzrostou obci i příjmy z rozpočtového 

určení daní, ale toto navýšení obvykle zvýšené náklady neuhradí. Samostatným problémem je 

navíc skutečnost, že nově přistěhovaní obyvatelé se do svých nemovitostí často nepřihlašují k 

trvalému pobytu, a tudíž obec na ně nedostává žádné finanční prostředky. Přesto i těmto 

občanům obec své služby poskytuje, jsou připojeni na technickou infrastrukturu, mají 

zajištěno veřejné osvětlení a upravené plochy zeleně.  

Nedostatek finančních prostředků je jedním ze zásadních problémů obce Květnice. Obec musí 

splácet dluhy vzniklé špatným hospodařením v minulosti. Jedná se hlavně o dluh z daně z 

příjmů právnických osob u Finančního úřadu a splátky úvěru za nákup budovy obecního 

úřadu. Dále se jedná o závazky vůči developerským společnostem, kdy se obec zavázala 

vybudovat technickou infrastrukturu a svým závazkům nedostála. Velká část obyvatel není v 

obci přihlášená k trvalému pobytu (odhadem cca 1/3). To představuje značnou finanční ztrátu 

pro obec. Obec tak nemá dostatek finančních prostředků na vybudování chybějící občanské 

vybavenosti a další investice. Chybějící občanská vybavenost je přitom jedním z nejčastějších 

důvodů, proč se nový obyvatelé v obci nepřihlašují. 

 

Závěr 

 

Rozvoj malých obcí je stále aktuálním tématem. Suburbanizační proces v mnoha případech 

zcela mění ráz těchto obcí.  

Při plánování rozvoje obcí je potřeba mít vždy na zřeteli budoucí dopady a udržitelnost těchto 

kroků. Trvale udržitelným rozvojem rozumíme takový rozvoj, který naplňuje potřeby 

současných generací, aniž by ohrožoval generace budoucí. Opírá se o tři stěžejní pilíře, a to 

ekologický, enviromentální pilíř, sociální a ekonomický, které musí být vyváženy. 

Vedení obcí by při plánování dalšího rozvoje měla vždy vycházet z aktuálního stavu a 

usilovat o dosažení optima. Mocným nástrojem pro realizaci těchto změn je územní plán 

sídelního útvaru, definovaný stavebním zákonem. Ten jednoznačně stanoví koncepci rozvoje 

území obce, ochrany hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, jednotlivé plochy a koridory a 
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plochy pro veřejně prospěšné stavby. Zároveň stanovuje podmínky pro využití jednotlivých 

ploch a koridorů.  

Dalším klíčovým nástrojem je strategický rozvojový dokument obce. Ten zpravidla obsahuje 

nejen popis současného stavu podle jednotlivých oblastí života v obci, ale i podrobnou SWOT 

analýzu, popis silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, a také další analýzy a 

dotazníková šetření. Strategický plán se zpracovává obvykle na období 10 a více let a definuje 

cíle obce, jednotlivé klíčové oblasti a na ně navazujících aktivity. Realizací těchto aktivit obec 

usiluje o naplnění strategických cílů. Nezanedbatelným přínosem strategického dokumentu je 

participace veřejnosti, zástupců spolků, podnikatelů a dalších zájmových skupin na jeho 

vzniku. Pořízení strategického rozvojového dokumentu není pro obce povinné. Většina měst a 

obcí si uvědomuje důležitost tohoto dokumentu, a i přes finanční, časovou a organizační 

náročnost investuje do jeho pořízení. 

Případová studie nekoncepčního rozvoje malých obcí a jeho územních dopadů byla 

realizována v obci Květnice, která je typickým příkladem obce postižené suburbanizačním 

procesem posledních 20 let. Obec Květnice se nachází v těsné blízkosti Hlavního města 

Prahy. Tato původně malá středočeská vesnice s přibližně 115 obyvateli se během necelých 

15 let rozrostla do takové míry, že má shodný počet obyvatel, jako nedaleký městys Škvorec. 

Trvale přihlášeno je zde cca 1675 obyvatel, což představuje přibližně 15násobný nárůst. Počet 

skutečně žijících obyvatel je ale výrazně vyšší a je dle šetření obce odhadován na téměř 3000. 

Podobný je i vývoj v počtu rodinných domů, kde se původních 60 domů rozrostlo na 

současných více než 720 domů, což představuje 12násobný nárůst. Tato čísla nesou konečná. 

V obci stále probíhá intenzivní výstavba rodinných domů a jsou připravovány již v minulosti 

schválené developerské projekty, které do obce přivedou další cca 3000 nových obyvatel. 

(Obec Květnice) 

Tento nekoncepční rozvoj s sebou přináší řadu závažných problémů. V obci před zahájením 

masivní výstavby nebylo mnoho občanské vybavenosti, byl zde pouze koloniál a pohostinství. 

Ostatní občanská vybavenost, obecní úřad, pošta a mateřská školka byly v sousední Sibřině, 

pod kterou obec Květnice do roku 1990 spadala. Plošná výstavba rodinných a řadových domů 

bez jakékoliv občanské vybavenosti a veřejných prostranství vedla k tomu, že v obci v 

současné době je vybavenost minimální. A to je jeden z hlavních důvodů, proč se noví občané 

v obci nehlásí k trvalému pobytu a obec tak přichází o značné finanční prostředky, které by 

mohla investovat do vlastního rozvoje a alespoň částečné nápravy tohoto neutěšeného stavu. 

(Obec Květnice) 

Ze srovnání dostupných dat a doporučovaného optima občanské vybavenosti jednoznačně 

vyplynulo, že občanská vybavenost obce naprosto neodpovídá současným potřebám a je 

značně poddimenzované. V obci s cca 1700 trvale přihlášenými obyvateli by mělo být 

občanům k dispozici kromě obecního úřadu se stavebním úřadem a pošty také základní a 

mateřská škola, zdravotní středisko s lékárnou, kulturní osvětové zařízení, sportoviště, 

prodejny základních potřeb i specializované prodejny, drobné provozovny služeb, ale i 

policejní služebna, kostel a hřbitov. Téměř nic z toho ale v Květnici není. Je zde pouze obecní 

úřad, požární zbrojnice, čistírna odpadních vod, restaurace, dětské hřiště. Tento nesoulad 

ovlivňuje nejen další vývoj obce, ale hlavně kvalitu života zdejších obyvatel. 

S následky chybných rozhodnutí se bude obec Květnice potýkat dlouhá léta. Řada chyb je 

nenapravitelná, jiné jsou napravitelné jen velmi pomalu a za cenu vysokých finančních a 

jiných nákladů. Hledání cest, jak současný nepříznivý vývoj ovlivnit a vypořádat se s 

následky nekoncepčního rozvoje, bude složité. V úvahu by mohlo připadat využití případných 

vhodných dotačních titulů na vybudování technické infrastruktury a občanského vybavení 

nebo spolupráce s developerskými společnostmi při realizaci plánovaných projektů. 

Případ obce Květnice by mohl sloužit jako odstrašující příklad pro všechny malé obce, které 

plánují rozvoj nových lokalit na svém území a chtějí se stát suburbánním zázemím 
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nedalekého velkého města. Vidina rozvoje malé obce je lákavá, je potřeba ale vždy zvážit 

možné důsledky a všechny souvislosti. 
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