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Město Klecany 
Do Klecánek 52, PSČ 250 67 

 
 

VYHODNOCENÍ - 1. ANKETY ke Strategickému plánu města 
Klecany 

v rámci 1. ankety obyvatel města Klecany bylo odevzdáno 56 vyplněných dotazníků s následujícími 
výsledky: 

 

 

Souhrn návrhů v jednotlivých oblastech  

 
1. Zdravotnictví a sociální služby 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
- 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Dobrého očního a gynekologa 

Vize a kreativita 
- 

 
2. Školství, osvěta, vzdělávání 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Učitelé na ZŠ 
Delší provozní doba MŠ 
Rozvoj a zkvalitnění klecanské ZŠ, která se bohužel (oprávněně) těší nevalné pověsti 
i za hranicemi Klecan. 
Škola, na kterou bychom byli pyšní. 
Dlouhodobě špatná pověst školy – asi by pomohlo vyhlášení konkurzu na ředitele. 
Mizerná škola 
Kvalitní škola. Z naší děti utíkají. 
Zkapacitnění MŠ (mají být přijímány děti od 2 let) a ZŠ (silné ročníky - 2-3 třídy každý 
rok). 
Velmi špatná pověst základní školy. 
Chybí nám více hřišť pro děti – na hřišti u školy je velmi zanedbané pískoviště, písek 
smrdí (plísní) houbami, hodilo by se více laviček pro rodiče. 
Posílit kapacitu školní jídelny. 
Nedostatek dobrých učitelů na ZŠ. 
Špatná kvalita učebního procesu ZŠ. 
Dotování kvalitních lektorů. 
Anketa děti:  
Dobrá škola s dobrými učiteli 
Kvalita výuky na ZŠ 
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2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Velká školka, škola. 
Fungující MŠ – zaměřit se, aby také fungovala ZŠ. 
Práce s dětmi – podpora kroužků, mimo školních aktivit. 
Školní areál je hezky opravený, chválím. 

Vize a kreativita 
Nedostatek učitelů ZŠ Klecany. 
Je nutné se více zabývat základní školou. Prvním problémem je kapacita školy, která již 
nebude dostačovat a je nutné řešit její navýšení. A to i do budoucna, protože počet 
obyvatel Klecan bude nadále růst, a to zejména mladých rodin s dětmi. 
Druhým problémem je fungováním školy. Situace, kdy těsně před začátkem školního 
roku nebo v jeho průběhu odcházejí učitelé a zároveň se škola potýká dlouhodobě 
s problémem přilákat nové pedagogy, není optimální a naznačuje, že škola nefunguje tak 
jak má. Zároveň druhý stupeň nemá příliš dobrou pověst, a tak velká část dětí bude 
pravděpodobně odcházet v 5. třídě na jinou školu. 
Kvalita klecanské školy je na bodu nula. Pracovat na zlepšení. 
Školství – maximální důraz na zkvalitnění výuky v Klecanech, zlepšení pověsti školy, 
přitahování kvalitních a moderních pedagogů, inspirace u nejlepších škol v okolí, 
zaměření na moderní trendy ve výuce s cílem vychovávat svobodné, sebevědomé 
a zodpovědné občany pro demokratický stát. Produktivní stanovení cílů pro vedení školy 
v těchto oblastech a průběžné sledování a hodnocení jejich plnění. 
Školství – zaměření na děti – akce, hřiště. 
Nejslabší stránkou Klecan je základní škola. Technický stav se zlepšuje, pedagogická 
úroveň klesá, atmosféra špatná, pomohl by asi konkurz na ředitele. 
Mizerná úroveň veřejných prostranství školy, zeleň na úrovni křoví pro bezdomovce. 
Zcela vyčpělá značka "rodiče vítáni" - přehazování odpovědnosti školy a vedení města 
v mnoha případech, které jsem měl příležitost prozkoumat… 
Kvalita výuky ZŠ a rozvoj ZŠ: pozorným obsazením zastupitelů obce do školní rady 
do jisté míry zasahovat a ovlivňovat učební proces ZŠ (není v pořádku). V dohledné době 
potřeba rozšíření školy a školních budov, kterých ale po dalších letech nemusí být potřeba 
– při prozíravém a chytrém multifunkčním řešení stavby, by mohly budovy v budoucnu 
(za minimálních úprav) sloužit pro jiné účely v majetku města (např. ubytovna, nájemní 
byty – pokoje...). 

 
3. Životní prostředí, zeleň, odpadové hospodářství 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Sídliště v Klecanech – cesty, údržba zeleně, co s plochou po garážích, kontejnery 
na odpad se posunují k sobě a nejdou otvírat. 
Psí exkrementy ul. Dlouhá – více košů se sáčky. 
Krycí fólie na oplocení Sběrného dvora (je škoda toho dojmu a pohledu při příjezdu 
do Klecan). 
ČOV – velmi slabá stránka města. 
Kvalitní technické služby. To, jak nyní něco na ten způsob funguje, působí navenek dost 
chaoticky a neodborně. 
Slabou stránku Klecan je náměstí – naprosto nevyužitý prostor, málo zeleně, žádné kytky. 
Podpora zeleně, parků, aleje… zeleň z města mizí! Je nutná změna. 
Nepořádek na autobusových zastávkách. 
Vrakoviště v ul. Do Klecánek (BMW). 
Taktéž stavební úřad toleruje, případně legalizuje, topení pevnými palivy na místech, kde 
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to zakazuje územní rozhodnutí. Přičemž se ve všech strategických dokumentech jak 
města, tak kraje, stále mluví o čistotě ovzduší. 
Péče o životní prostředí, ochrana cenných lokalit jako je háj, mokřad apod. Diskuze 
s občany a respektování odlišného názoru, byť toto se mění k lepšímu (např. tato anketa) 
a je to jistě úkol pro všechny strany vzájemně kultivovat společnou diskuzi. 
Mohlo by město podpořit na svém území hospodaření s dešťovou vodou pro suchá 
období? (Zalévání zahrad apod.?) 
Kreativnější hřiště pro děti (s vodními prvky, schovávačky, domky, bludiště z vrbových 
proutků), chodníčky z různých materiálů + stín (výsadba). Naučná stezka ve stylu Lukyho 
les (www.nabelisku.cz). 
Výběhová venčící loučka pro pejskaře, aby ne… na fotbalovém hřišti. 
Pole se mění ve staveniště. 
Betonový plot fotbalového hřiště nechat celý zarůst břečťanem. 
Ubývají zelené a orné plochy, rozšiřující se výstavba. 
Vadí mi, že je tu čím dál méně zelených ploch, a že není koncepce v tom, co vysazovat. 
Proč akáty? Odjakživa jsou stromem Klecan lípy!!! Prosím zastavte zástavbu a příliv 
nových aut!!! 
Pole se mění ve staveniště. 
Betonový plot fotbalového hřiště nechat celý zarůst břečťanem. 
Ubývají zelené a orné plochy, rozšiřující se výstavba. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Práce a provoz sběrného dvora + technické služby města. 
Revitalizace a údržba veřejných prostor. 
Svoz domovního odpadu. 
Snaha o zachování klecanského háje. 
Úprava a čistota prostředí, odvoz bioodpadu. 
Čistota a uklizené ulice. 
Revitalizace zelených ploch (výsadba ul. Topolová u potoka za náměstím, u kostela, fary, 
vylepšit cestu k Astraparku. 
Třídění odpadů – sběrný dvůr pro občany zdarma, znovuvyužití funkčních odložených 
věcí. 
Snížení energet. náročnosti budov v majetku obce. 
Bezplatné odvozy odpadu směsného. 
Oceňujeme stavební záměry náměstí, školka, prostor kolem kostela. 
Povedlo se náměstí výborně. 
Dobrá zeleň. 
Malebné prostředí (les, údolí, Vltava), které však zvolna ustupuje. Rozvíjejme proces 
zachování a neničení. 
Anketa děti: otázka -  Máš rád/a město Klecany?  Co máš nejradši? 
Ano, nezastavěné plochy. 
Ano, Klecanský háj, struktura staré zástavby, pohled na řeku. 
Ano, blízkost Prahy ale prostředí vesnice. 

Vize a kreativita 
Město by mělo více motivovat obyvatele k třídění odpadu. Současný systém bezplatného 
svozu odpadu motivující není. Bylo by proto dobré nastavit systém poplatků tak, aby 
motivoval obyvatele třídit odpad (např. platby dle objemu vytvořeného odpadu). To by 
jednak přineslo městu peníze do pokladny z poplatků a také peníze za sebraný tříděný 
odpad, snížilo náklady za svoz odpadu (v důsledku poklesu jeho množství) a hlavně by to 
vedlo obyvatele k tomu, aby se chovali ekologičtěji. 
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Zavést poplatky za odvoz odpadu a spíše podporovat popelnice na zelený odpad. 
Klidně zavést poplatky za popelnice, lidé budou lépe hospodařit s odpady. Peníze 
investovat do podpory zeleně ve městě. 
Stavební uzávěra a podpora a aktivní rozvoj a obnova zeleně a přírody v Klecanech 
a okolí. 
Ochrana životního prostředí – úprava územního plánu, ochrana cenných lokalit 
a chráněných druhů žijících v katastru města, popularizace této oblasti, výsadba nových 
stromů a alejí, zvyšování biodiverzity, zaměření se na vodohospodářskou a energetickou 
soběstačnost města s cílem připravit město na vzdálenější budoucnost. 
Životní prostředí – zeleň – aleje podél cest, zachování volné krajiny. 
Zajištění čistějšího náměstí. 
Revitalizace Klecanského háje. 
Rekonstrukce ČOV. 
Prohlásit háj za přírodní památku. 
Snaha o znovu prohlášení háje za přírodní památku. 
Technické služby – větší kvalita a práce technických služeb města. 
Les. Po vytěžení lesa, kterému asi nezabráníme, koupit vytěžené a pro lesy již 
neatraktivní pozemky za výhodnou cenu a znovu zalesnit (ne zastavět, viz téma 
developeři). 

 
4. Bezpečnost města 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Nebezpečný pohyb dětí a aut ráno u školy!!!! 
Není policie. 
Bezpečnost chodců. 
Městská policie. 
U školy a bytovky špatné noční osvětlení. 
I přes omezení stále jezdí rychle auta a nedodržují rychlost. 
Chybí mi Městská policie funkční. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
- 

Vize a kreativita 
Vlastní obecní policie s delší služební dobou. 
Zřídit, nebo posílit Městskou policii hlavně v nočních hodinách, kontrola rychlosti 
na úsecích s omezenou rychlostí, kontrola volně pobíhajících psů a pokutování majitelů. 
Policejní stanice. Zřízení ne celé policejní stanice, ale pouze (např. dvou) pracovních míst 
policistů, kteří by byli organizováni pod stávající policejní stanicí (Líbeznice), ale placení 
(tyto policisté) městem Klecany, a tedy městu Klecany k dispozici. 

 
5. Doprava, dopravní obslužnost a parkování 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Přátelský přístup z města do Klecánek – chodník. 
Donedávna výborná dostupnost do Prahy – nyní problém se v ranních hodinách dostat, 
a to nejen autem, ale i MHD. 
Autobusové spojení do Dol. Chaber přes Zlatý kopec (vyhnutí se zácpám), kde navazuje 
MHD. Noční spoje z Prahy. 
Kruhový objezd nebo jiné řešení křižovatky u hřbitova. 
Dopravní řešení u areálu ZŠ/MŠ. 
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Odstranění parkoviště BMW podél silnice do Klecánek. 
Lávka mezi Klecánky a žel. st. Roztoky. 
Slabá stránka je naprostá neschopnost vymáhání práva. Město není schopno vymoci 
zákaz parkování a dodržování max. povolené rychlosti v obytných zónách, čistotě 
ovzduší. 
Omezení rychlosti v ulici Topolová, reflexní označení přechodů na silnici, chybí 
chodníky pro děti u školy!!!! Více autobusů. 
Chybí nám přechod pro chodce na křižovatce Topolová a ČSL, omezení rychlosti 
na 30 km/hod v ulici Do kaštan, kde chybí chodník a je tam nebezpečný pohyb pro 
chodce. 
Neustále se staví, ale nic se přibývajícímu počtu lidí nepřizpůsobuje – plné autobusy, 
hrozné potraviny, supermarket v dochozí vzdálenosti, špatné uliční osvětlení od busu, bus 
do OC Letňany. 
Doprava do Prahy (bus ve špičce) + parkování na území Prahy (zóny). 
Přeplněné busy, celkově špatná doprava. 
Kasárna – jezdí rychle auta, chybí značky zpomalení. 
Ranní zácpa směr Praha. 
Žádné autobusové spojení do Letňan. 
Chybí autobusové spojení do Letňan. 
Zhoršení ranní dopravy směr Praha. 
Stabilní doprava do Roztok – převozník pije a jezdí se, kdy chce a pozdě večer má člověk 
smůlu – co takhle lávka pro pěší? 
Infrastruktura – otočka k Astraparku. 
Bezbariérové spojení obou břehů Vltavy, 20:00 všední den, 18:30 víkend – nedostačující 
přívoz, nedodržuje jízdní řád, přívozník bývá opilý hrubý buran, kouří, jeho pes ohrožuje 
pasažéry, v noci nesvítí. Ceník není čitelný – ceny se různí podle kamarádšoftu. 
Lávka přes Vltavu – propojení na vlak. 
Neřešena situace u školy – parkování. 
Anketa děti – otázka 2. Napiš nám, kde naše město potřebují nejvíce pomoci. Je 
něco, co Ti v něm chybí?  Co to je? 
Opravit asfalt na příjezd od Zdibska. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Opravu komunikací. 
Hromadná doprava, péče o komunikace. 
Nové značky v křižovatce U Staré pošty jsou skvělý nápad. 
Doprava do Astraparku, je bezva, že tam zajíždí autobus. 
Solidní spojení do Prahy. 
Slušná doprava, jen některé spoje jsou přeplněné. 
Dobrá doprava do Prahy, přidat spoje do Astraparku. 
Rekonstrukce vozovek a chodníků vč. osvětlení. 
Opravené a nové chodníky. 
Dnes se město snaží více a opravuje silnice, náměstí, chodníky. 

Vize a kreativita 
Posílit spoje do Prahy a navýšit počet nízkopodlažních spojů. 
Doplnit chodníky k novým přechodům – nenavazuje, přidat osvětlení veřejné na hlavní 
silnice. 
Nutné řešit dopravní situaci před školou a školkou, zejména v Boleslavce, kde je zejména 
ráno hodně velký provoz. V Boleslavce je také třeba řešit s majiteli domů parkování. Celá 
oblast je obytnou zónou, takže parkovat by se mělo jen na vyhrazených místech, kterých 
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ale není dostatek. Řada majitelů domů parkuje před domem (dokonce i na chodníku) a to 
tak, že děti musí auta obcházet a vstupovat do vozovky. 
Dále je třeba udělat opatření pro zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. Např. na ulici 
Topolové byly vytvořeny 2 přechody pro chodce, což je sice dobrý počin, ale řada řidičů 
ignoruje chodce chystající se přejít silnici a vzhledem k tomu, že jeden z přechodu je 
nedaleko příjezdu do obce, nedodržují řidiči často ani povolenou rychlost. Zejména 
v případě dětí chodících do školy tak hrozí jejich sražení vozidlem. Proto by bylo vhodné 
instalovat pře přechody zpomalovací prvky. Inspirovat se je možné např. v Praze Kbelích, 
kde instalované prvky opravdu donutí řidiče zpomalit: 
https://www.google.cz/maps/@50.1350168,14.5503887,3a,75y,307.54h,90t/data=!3m6!1
e1!3m4!1sQU1XEjPCpCLCCBGn776Nmw!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs 
Problémem v oblasti dopravy je také cestování do Prahy, a to zejména v ranních 
hodinách. Jak dálnice D8, tak silnice 608 jsou v ranních hodinách ucpané a dojíždění 
do Prahy autobusem po silnici 608 trvá i 2x déle. Situaci by mohlo vyřešit otevření 
uzavřeného jízdného pruhu na katastrálním území Prahy pro MHD. Tím by mohlo být 
více lidí motivováno využívat MHD místo vlastního automobilu. 
Řešit parkování u pošty a u základní školy, chodník okolo Tinclů a ukončit přechodem 
pro chodce ke hřbitovu. 
Čím více parkovacích míst v centru města se vytvoří, tím více aut to do něj přivede. Viz 
náměstí a okolí, kde se dá těžko zaparkovat, přestože relativně nedávno zde bylo 
vytvořeno spousta nových parkovacích míst. To není řešení (to samé pod kostelem). 
A také bych uvítala posílení autobusového spojení, busy jsou ve špičce obsazené už teď, 
a přitom se stále staví nové domy a byty. 
Velmi bych ocenila retardér v zatáčce u školičky Alma u přechodu do pěší zóny směrem 
k náměstí. Syn chodí ve 4. tř. sám domů, považuji toto místo za velmi nebezpečné!!!! 
Dořešit P+R u ZŠ. 
Absolutně nesmyslný projekt Balleka na sportoviště sportklubu rušící stávající parkování 
u hlavní silnice Čsl. armády, navíc vše pouze na "Městské části pozemků" - 
majetkoprávní problematiky… 
Infrastruktura – bezpečné propojení do Roztok – lávka, snížení počtu aut (omezení 
zástavby). 
Doprava – zavedení zvonku nebo telefonu přívozníkovi, aby věděl, že má přijet. 

 
6. Kultura 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Sál pro pořádání větších kulturních akcí (plesy, koncerty). VS v kasárnách to po několika 
zkušenostech zjevně plnit nebude. 
Uvítala bych více kulturních akcí, více možností setkávání, městu chybí komunitní 
centrum jako místo setkávání občanů. Mohlo by se více oživit náměstí společnými 
akcemi, trh (vánoční, velikonoční apod.) 
Nekonají se tu téměř žádné společenské akce pro dospělé i pro děti (ples, kino). 
Literární kavárna – místo na kávu a setkávání, kde by to tolik nestálo; něco jako spolkový 
dům? 
Prostory pro kulturní akce. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Činnost spolku Pravý Hradec. 
Kulturní akce, výstavy. 
Kulturní život, slavnosti a společenské akce pořádané městem. 
Oceňuji příležitosti setkat se s ostatními typu slavnosti Karla IV. 
Střediskové město pro okolí. Ale větší kulturní akce musí pořádat pod širým nebem, nebo 
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pronájem prostor ve vedlejších obcích (velká potřeba řešení kulturního domu). 
Naprosto úžasné jsou také akce jako masopust a Pravý a levý břeh. 

Vize a kreativita 
Kulturní dům zřídit. 
Kultura – dotace na drobné občanské aktivity, sousedský jarmark, blešák. 
Podium. Trvale zastřešené podium na náměstí (letní koncerty, akce). 
Kulturní dům. Jako samostatný celek v centru města, kde by se mohly odehrávat 
rozmanité kulturní akce – plesy, koncerty, divadlo (hostující soubory). V patře přilehlé 
multifunkční prostory pro aktivity – zkušebna, sklad – rekvizity, kostýmy, přespání 
hostujících... Takový prostor nemůže být součástí žádné další instituce /snad kromě 
restauračního zařízení – jak je historicky ověřeno). Aby plnil poslání, musí být v centru 
města (též historicky dané). V Klecanech jsou ideální dvě budovy v majetku města – 
bývalý Ovčín a stodola technických služeb. 

 
7. Sport 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Pořádné dětské hřiště. 
Zázemí pro konání kulturních či sport. akcí, resp. lepší marketing současných akcí. 
Fitness centrum – posilovna. 
Chybí koupaliště v Dolních kasárnách, fit centrum v zimních měsících. 
Posilovna, sauna. 
Nedostatečné vyžití pro děti (hřiště atd.). 
Sportoviště, zelené plochy k venčení dětí, vinice. 
Víceúčelová sportovní hala s bazény alespoň 20 m. 
V Klecanech není moc vhodných míst pro starší děti – důsledkem je ničení hřišť pro malé 
děti (návrh např. U rampy, workout hřiště na lepším místě…) 
Anketa děti – otázka 2. Napiš nám, kde naše město potřebují nejvíce pomoci. Je 
něco, co Ti v něm chybí?  Co to je? 
Dětský lanový park u hřiště u lesa. 
Plocha na bruslení v zimě. 
a) Nevím, za b) Bowling a florbal. 
Bowling. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Větší sport využití fitcentrum s aerobikem. 
Sportovní aktivity. 
Podpora sportu, zvláště fotbalu. 
Sportoviště u ZŠ vč. haly workout hřiště – lezeckou stěnu, skate park (viz Roztoky) 
v Dolních kasárnách nebo na střelnici. 
Fotbalové hřiště. 
Zázemí fotbalového hřiště – klubu. 
Anketa děti – otázka 1. Máš rád/a město Klecany?  Co máš nejradši? 
Hřiště u školy. 

Vize a kreativita 
V Klecanech je několik dětských hřišť, nicméně ta jsou svým vybavením určena spíše 
pro menší děti. Co chybí, jsou hřiště pro provozování sportovních aktivit větších dětí. 
Rozšířit dětské hřiště v ul. Na Hradišti o pískoviště, skluzavku a houpačku. 
Sportovní závody v okolí Klecan – MTB, běh. 
Bowling, florbal. 
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Možnost využívat fotbalové hřiště i mimo tréninky ostatními malými fotbalisty. 
Absolutně nesmyslný projekt Balleka na sportoviště sportklubu rušící stávající parkování 
u hlavní silnice Čsl. armády, navíc vše pouze na "Městské části pozemků" - 
majetkoprávní problematiky… 
8. Podnikání 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Podpora podnikání. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
- 

Vize a kreativita 
- 

 
9. Spolky 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Myslím, že město vynakládá směšnou částku na podporu spolků a kultury, vyžití lidí, 
kteří zde a v okolí bydlí – 2 % z rozpočtu jsou málo - okrajový zájem. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Oceňuji aktivní činnost spolků i za podpory města. Zejména množství aktivit pro děti, 
které je díky spolkům nabízeno je opravdu velké a lidí žijící v Praze nám mohou toto 
mnohdy závidět. Považuji za důležité, aby i nadále tyto činnosti měly podporu města 
a podmínky pro fungování. 
Činnosti Klíčku a Pravého Hradce. 
Dětské aktivity a kroužky. 
Setkávací akce P a L břehu, řeznictví, Barky, závody do kopce, XC Řež. 
Klub Klíček pro děti. 
Podpora místních spolků a sdružení (skaut, sokol, klíček, hasiči, kynologie). 
Podpora spolků a "volnočasových aktivit". 
Klíček. 
Oceňuji fungování klubu Klíček. 
Anketa děti – otázka 1. Máš rád/a město Klecany?  Co máš nejradši? 
Ano, přírodu, kroužky Pravého Hradce, hřiště. 

Vize a kreativita 
V Klecanech zcela chybí místo, kde by se mohli lidé potkávat, seznamovat, trávit volný 
čas apod. Navrhuji vybudování komunitního centra s kavárnou, dětským koutkem, 
místností pro pořádání přednášek a různých akcí. Určitě je potřeba oživit kulturní život 
obce, je zde spousta mladých rodin, stěhují se další a další, přitom chybí místo, kde by 
mohli společně trávit čas do jisté míry tuto fci plní Klíček. Ten je spíš místem, kam se 
chodí jen na kurzy, není přirozeným kulturním centrem. Také by bylo fajn nějaké oživení 
náměstí, možná podpořit podnikatele, aby tam vzniklo více obchůdků, kavárna... A je 
velká ostuda, že nemáme trhy. Chybí aktivita pro matky s malými dětmi. 

 
10. Cestovní ruch 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
- 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
- 

Vize a kreativita 
Udělat z Klecan ceněnou lokalitu pro život a cestovní ruch. 



Vyhodnocení 1. ANKETY ke Strategickému plánu města Klecany                                                                                                                             9 

 

11. Územní plán 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
Územní plán má zásadní vady a nedostatky. 
Anketa děti – otázka Napiš nám, kde naše město potřebují nejvíce pomoci. Je něco, 
co Ti v něm chybí?  Co to je? 
Město by mělo převážně se snažit ovlivnit územní plánování, třeba i zasahovat do 
struktury nové výstavby – náměstíčka. 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
- 

Vize a kreativita 
Z územního plánu by měly zmizet oblasti s bytovou výstavbou, řadovou výstavbou 
i s domy s více byty. Dovolil bych pouze jednotlivé rodinné domy. Myslím, že by to 
prospělo malebnosti města. Město nemá zapotřebí zahušťovat prostor takovouto 
výstavbou. 
Územní plán – stavební uzávěra pro nové bydlení, dokud nebude vyřešena infrastruktura 
města (nedostatečná kapacita školy/školky, chronické zácpy do Prahy a nedostačené spoje 
autobusové linky, nevyhovující čistička odpadních vod atd.), následně jasný zákaz 
bytových domů na celém území katastru a odpovídající změna územního plánu, jasné ne 
dalším halám a záborům zemědělské půdy. Aktivní účast vedení města na plánování 
velkých staveb v okolních katastrech (obchvat, letiště Vodochody, haly Zdiby atd.). 
Podílet se na územním plánování. 
Územní plán – myslet na průchody pro chodce (někde jsou slepé ulice – nedá se projekt 
V Mexiku/Mírová, od černé skály k busu Zdiby, od zámku k Dolním kasárnám, kolem 
NÚDZu k Dolním Kasárnám; NE vysokým plotům (není vidět do křižovatek + opevnění, 
v nových částech myslet na zelené plochy + hřiště, lavičky. 
Zachování orné půdy – vsakování. 
Zachování orné půdy – vsakování. 
V územním plánu zastavit neustálé zastavování zelených a orných ploch a biokoridorů 
pro migrující zvěř. Dát pozornost ochráncům přírody. Stop dalšímu stavění. Z města 
Klecany vytvořit oázu klidu na kraji metropole. Nerozšiřovat. 

 
12. Různé 
1. Co Vám v našem městě chybí? Kde má město slabou stránku? 
7krát uvedeno bankomat 
Nápad pro využití areálu kasáren pro občany Klecan. 
Opravit mapu na náměstí. 
Zastínění dětského hřiště u řeky v Klecánkách. 
Větší rozsah nabízených služeb. Jsem si ale vědom, že je to obtížné, když jsou Klecany 
blízko Prahy, většina obyvatel tam dojíždí za prací a s tím spojuje i další aktivity jako 
jsou nákupy, zábava apod.. 
Je nutné investovat do zvyšování kvality života současných obyvatel, nikoliv do podpory 
budoucích příchozích. 
Stavební uzávěra – je naprosto nutné ukončení masivní výstavby v Klecanech, stávajícím 
obyvatelům se neustále snižuje kvalita života zde, neboť obslužnost města absolutně 
nestíhá tempo růstu obyvatel. 
Strategický plán není v úplnosti respektován a plněn. Na plnění strategického plánu 
do značné míry závisí čerpání dotací. 
Komunikace s občany: ze 3000 občanů se o veřejný život zajímá max. 250 občanů. 
Pochopitelně není jednoduché s občany živě komunikovat. Bez toho to ale nejde. 
Společenský sál, byty pros sociálně slabé a startovací byty pro mladé. 
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Cukrárna. 
Chybí byty ve vlastnictví města. 
Informovanější a ochotnější úředníci. 
Podpora mladých rodin, knihovna a pošta nedostupná méně pohyblivým občanům 
a matkám s kočárky. 
Nevyužitá kasárna. 
Nedostatečné sociální služby. Posílit terénní službu. Žádná podpora mladých rodin. 
Žádná podpora bydlení. 
Vzdělaní a ochotní úředníci na MěÚ (chybí). 
Málo otevřená radnice. 
Žádné nájemní byty. 
Podpora seniorů včetně bydlení. 
Špatná komunikace s městem. 
Sociální bydlení pro občany v nouzi. 
Rozšíření domu s pečovatelskou službou. 
Zveřejňování projektů města a možnost je podrobit kritice. 
Velmi slabé soc. zázemí. Potraviny pro děti. 
Žádný rozvoj kromě neustálého stavění. 
Chybí pořádné hřiště pro děti, chybí to obchody všeho druhu. 
Velmi často chodí psi bez vodítka. 
Nevyužitý potenciál náměstí – téměř zaniklé farmářské trhy – malá informovanost 
o akcích – lepší web. 
Komunikace úředníků MÚ a Stav. Úřadu (ochota a projev, že úředník je tam pro potřeby 
občana: "Jsem tady pro Vás"). 
Byty (nájemné a sociální). 
Anketa děti – otázka 2. Napiš nám, kde naše město potřebují nejvíce pomoci. Je něco, co Ti 
v něm chybí?  Co to je? 
Plechová skluzavka v kopci pod kostelem. 
Obchod v Astraparku, ale to bude asi složitější. 
Nebát se pojmenovávat věci pravými jmény. 
Funkční plánování, bez korupčnost, dodržování slova. 
Chybí mi představitelé nepodléhající korupci! 

2. Co oceňujete a přejete si nadále rozvíjet?  Kde má město silnou stránku? 
Komunikace města s občany – sekce dotazy, a i tento dotazník. 
Přírůstek nových obchodů (řezník) a rest. (Locanda). 
Zvelebování města viz MěÚ, náměstí, zastávky busu, zdravotní středisko. 
Soběstačnost – město má slušnou úroveň zdravotních, školních i jiných služeb, je 
příjemná plánovaná výstavba supermarketu na Zdibsku. Společenské akce – jejich tak 
akorát, netřeba zavádět další. 
Oceňuji vedení města, stará se. Každý rok jsou Klecany hezčí, opravenější, udržuje se 
pořádek. 
V posledních asi deseti letech se dost věcí a míst vybudovalo, zrekonstruovalo, změnilo 
k lepšímu. Je to silná stránka tohoto vedení města, jak využít peníze, jež jsou k dispozici 
městu a dotace, má to smysl. Ještě je ale dost komunikací, sítí (kanalizace, osvětlení), 
zelených ploch a budov (Rychta, škola, obchod na náměstí, kaple na hřbitově, sportklub), 
které na zvelebení a rekonstrukci čekají. Takže v nastaveném trendu posledních let 
pokračovat. 
Silnou stránkou města bohužel nevidím, nadále rozvíjet je nutno zeleň, parky aleje aj., 
ve městě i jeho okolí, a dále kvalitu místní ZŠ. 
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Kulturní život v Klecanech. Údržba pořádku města, ulic, parků. Možnosti pro sportovní 
aktivity a podpora sportu. 
Oceňuji všechny aktivity, díky kterým se z nových občanů Klecan stávají dobří sousedé, 
kdy Klecany nejsou noclehárnou. 
Dobré restaurace – Farm table (+ nelze přečíst název). 
Oceňuji opravu náměstí, schodů a cesty ke kostelu, parku před farou a lepší osvětlení 
v těchto místech. 
Silná stránka je v akcích, kde se občané mohou scházet a povídat. 
Jako vodomilovi mi chybí koupání. Vltava je studená i v nejparnějším létě. Klecanům 
ubližuje blízkost Prahy. 
Fulton (nelze přečíst) prostředí. 
Opravené budovy. 
Hezké prostředí. 
Výstavba Lidlu ve Zdibech. 
Využití koní v Dolních kasárnách. 
Oceňuji, že město podpořilo vznik kynologické organizace poskytnutím prostoru a dotací. 
Město má naštěstí dost peněz a možnost využívání peněz pro občany samotné, ne 
do soukromých kapes podnikatelů! 
Fara, kostel, NUDZ, háj. 
Město podporuje mimoškolní aktivity. 
Podpora zájmů obyvatel – kynologie, fotbal, jarmark. 
Snaha hovořit s občany – viz tahle anketa. 
Atraktivní bydlení nedaleko Prahy, které je mnohdy zneužíváno a nepřináší městu 
výhody, které by si zasloužilo. Rozvinout "politiku" sounáležitosti k městu. 
Anketa děti – otázka 1. Máš rád/a město Klecany?  Co máš nejradši? 
Ano mám rád Klecany, nejradši šlapací auta, koně. 
Děti by se jistě rády vyjádřily, ale je nutné je motivovat. Ve škole je umístěná pouze urna 
na vyplněné dotazníky. Čisté nejsou k dispozici. Účinnější by bylo s dětmi o rozvoji 
města mluvit a zdůraznit i význam jejich názoru. Pěstovat v nich vztah ke svému městu. 
Ano, svoje bydlení, bezproblémové sousedy, rodinu…, pivo ve sportklubu (smajlík). 
Ano. 

Vize a kreativita 
Bankomat 
Otevírací doba pošty od 7 alespoň jeden den v týdnu. 
Napojení se na Pražské neziskové organizace a pořádání (spolupořádání) různých akcí 
(Pr. jeden svět). Osvěta občanů Města v oblasti činnosti NUDZ. 
Revitalizace kasáren. 
Nevím, nerozumím otázce. Bod 1 a 2 se město snad snaží v rámci svých možností 
zajišťovat, v bodě 3 jsou přes nesporné zlepšení stavu ještě dost velké rezervy a dost k 
změně a zlepšení. K bodu 4 nezastávám ve městě populární tezi o zřízení vlastní policie. 
Kulturu, sport a spolky město podle usnesení ze zastupitelstva podporuje vrchovatou 
měrou. Územní plán je tuším hotov? 
Město by mělo postavit v kasárnách další DPS. 
Zavést stavební uzávěru, probíhá masivní výstavba pouze na bydlení, žádné služby apod. 
Obnova trhů. 
Je potřeba se věnovat všem oblastem života. Vážit si občanů Klecan všech věkových 
kategorií "nevyhánět" je do Prahy. Je potřeba otevřít radnici a ptát se častěji na přání 
občanů, nabízet jim spolupráci, naslouchat! Nespoléhat jen na úřední desku, vytvořit 
atmosféru, ve které se nikdo nebude bát říct svůj názor. 
Naistalovat telefonní dráty pod zem. 
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Kolik má být v Klecanech do budoucna obyvatel? Podle toho plánovat časové rozšíření 
ZŠ, MŠ, hřišť, sociálního bydlení, pečovatelské služeb apod. 
9 a 11 - podpora akcí – to město dělá. 
Je dobré ptát se na názor – co lidé oceňují, co je trápí, mít možnost být v obraze 
o všem…. V momentě, kdy se lidé vyjádří že jim něco vadí nebo nechtějí je nehorázné 
smést všechny připomínky ze stolu!!!! 
Chtělo by to vybírat ze 3 kvalitních koncepcí rozvoje kasáren. 
Nájemné byty. Pokud ještě stavět, tak nájemní byty pro dostupné bydlení sociálně slabší 
(mladé rodiny…), dále sociální a bezbariérové byty. 
Kasárna – krásný prostor pro volnočasové aktivity. Na úpravy chybí peníze. Jaké úpravy? 
Kdyby se tomuto prostoru věnovala malá, ale soustavná péče (např. bourání po malých, 
až miniaturních etapách, za dobu trvání diskuzích o kasárnách, by jistě mohl být např. 
Jeden domek zbourán) Existuje studie, kolik azbestu tam doopravdy je? Postupné, ale 
trvale zajišťované práce mají velikou účinnost. tak by se mohla pozvolna plocha vyklidit 
a prozatím upravit na park se vrostlými stromy, který by mnozí občané vyhledávali 
k procházkám. Po vyklizení nutné odolat developerům (viz Astrapark: sliby-chyby) 
a stejně pozvolna a na etapy budovat to, co vyhovovalo vždy současným potřebám 
občanů (neb v časové posloupnosti se potřeby mění). Do té doby může vzniknout 
minimálně krásný park na nedělní pikniky (koně, ovce, stromy – prostor za městem). 
I takový prostor je luxusní a v blízkosti Prahy nevídaný. 
Stavební úřad, o kterém se mluví až na Moravě. Říká se, že pokud chcete něco stavět, co 
by jinde neprošlo, a kde na zákon nehledí, zajeďte do Klecan. Smutné. Dohlédnout 
na dodržování zákonů a svévoli úředníků stavebního úřadu. 
Mnoho rodin s dětmi (kterých je zde nezanedbatelné množství) by uvítalo "Centrum 
volného času", které by odpovídalo vyššímu standardu, jako např. mají Měšice. 

 


